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subject in which the Swedish students perform the lowest. This study examines if interventions in 
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1. Inledning 
Av kärnämnena som eleverna i grundskolan måste nå godkänt i för att komma in på de 

nationella programmen på gymnasiet är det matematiken som flest elever inte når godkänt 

i (Skolverket, 2019a). Även på de nationella proven går det markant sämre på provet i 

matematik än i de övriga kärnämnena (Skolverket, 2019b). Erfarenhet från arbetet som 

matematiklärare på gymnasiet och högstadiet bekräftar detta, det är matematikämnet som 

flest elever behöver extra stöttning i för att nå ett godkänt betyg. Nedan finns Skolverkets 

statistik (Skolverket, 2019a, 2019b, 2019c) över betygen i matematik för årskurs 9 samt 

resultaten på det Nationella provet i matematik (Figur 1) läsår 2018/2019 sammanställda 

i ett diagram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Socialstyrelsens (2010) studier har visat att betygen i årskurs 9 har stor påverkan för 

elevens framtida liv. Elever med ofullständiga eller låga betyg i högstadiet löper större 

risk att få psykosociala problem längre fram i livet medan det är större sannolikhet att 

elever med fullständiga och högre betyg både slutför sina gymnasiala studier och 

eventuella eftergymnasiala studier (Socialstyrelsen, 2010). Många elever på högstadiet är 

enligt egen erfarenhet stressade över betyget i just matematik då det i flera fall handlar 

om att det är det enda ämnet de inte har godkänt i och att matematikbetyget är det enda 

betyget som hindrar dem från att komma in på den gymnasieutbildning de är intresserade 

av.  

Figur 1. Slutbetyg i årskurs 9 samt betyg på Nationella provet i matematik 
i årskurs 9, läsår 2018/2019 (Skolverket, 2019a, 2019b, 2019c). Andelen 
elever som fick streck i slutbetyget (1,0%) var så pass liten att den inte 
kunde visas i diagrammet på ett tydligt sätt.  
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Matematik är, förutom ett av de ämnen där elever i den svenska skolan presterar sämst  

(Skolverket, 2019a, 2019b, 2019c), även det enda ämnet som fått ett negativt begrepp 

som matematikångest kopplat till sig (Ashcraft, 2002; Skolverket, 2019a). 

Matematikångest är ett svårdefinierat begrepp som kan yttra sig på olika sätt, generellt så 

är det en känsla av olust, ovilja och osäkerhet som kommer när ett matematiskt problem 

presenteras oberoende av situation (Ashcraft, 2002). Andra anledningar till att elever 

upplever matematiksvårigheter kan till exempel vara undermålig undervisning, 

kunskapsluckor, dyskalkyli eller läs- och skrivsvårigheter (Ashcraft, 2002; Lunde, 2010; 

Wood, 1988). 

Insatserna för att hjälpa de elever som upplever någon form av svårigheter i ämnet kan 

också vara av olika karaktär, ofta handlar det om anpassad undervisning i form av enskild 

undervisning eller undervisning i liten grupp med material anpassat efter elevens nivå och 

problemområden (Lunde, 2010). Enligt egen erfarenhet sker tyvärr många av dessa 

insatser först efter att problematik uppstått inom ämnet och inte i förebyggande syfte.  

Inom språk, riktat mot läsförmåga, har det bedrivits intensivundervisning för att bättra på 

resultaten (Jönsson, 2014). Rörande matematik har intensivundervisningen inte utforskats 

i samma utsträckning, det finns ett behov av forskning för att undersöka om 

intensivundervisning kan vara ett sätt att hjälpa de elever som upplever svårigheter inom 

matematiken (Fuchs & Vaughn, 2012). Specifikt är forskning mot intensivundervisning 

av äldre elever bristfällig (Sjöberg, Albertsson & Lindholm, 2016). Mot 

intensivundervisning av yngre elever finns det mer forskning och under hösten 

2019/våren 2020 publiceras ett material för intensivundervisning av elever i årskurs 4-6 

utvecklat av Ingrid Olsson och Görel Sterner (2019). Intensivundervisning i matematik 

innebär att pedagog och elev träffas enskilt under kortare lektioner, ca 30 minuter, 4-5 

gånger i veckan, under en period på ungefär 10 veckor (Olsson & Sterner, 2019; Pilebro, 

Skogberg & Sterner, 2010). Undervisningen som bedrivs under dessa tillfällen kan skilja 

sig från ordinarie undervisning på så sätt att det är stort fokus på praktiska hjälpmedel, 

direkt feedback och mer kommunikation (Hansson, 2015; Lundberg & Sterner, 2006).  

Den svenska skolan är enligt Skollagen skyldig att ta hänsyn till alla elevers behov och 

här är specialläraren till stor hjälp då speciallärarens uppdrag bland annat innebär att 

arbeta med att motverka och förebygga hinder i lärmiljön (SFS 2010:800; SFS 

2017:1111). Detta arbete innebär till exempel att identifiera elever som riskerar att 
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uppleva matematiken som svår och eventuellt få svårigheter att uppnå en godkänd nivå i 

ämnet samt sätta in åtgärder för att hjälpa eleverna så tidigt som möjligt. Elever som 

upplevs riskera ett underkänt betyg ska enligt Skollagen och Skolförordningen (SFS 

2010:800; SFS 2011:185) utredas och få det stöd som behövs, så kallat särskilt stöd. Det 

är skolans ansvar att utredningen genomförs samt att ett anpassat stöd utformas och 

appliceras. Intensivundervisning skulle kunna vara ett sådant särskilt stöd men även en 

åtgärd för att stötta elever i ett tidigare skede, innan problematiken når sin kulmen och 

kräver ett särskilt stöd. Genom att skapa en känsla av sammanhang för elever som 

upplever svårigheter i matematikämnet skulle intensivundervisning passa elever i ett 

tidigt skede (Hansson, 2015).  

Denna studie ämnar belysa intensivundervisning och hur den på högstadiet kan användas 

för att stötta elever i årskurs 7 som upplever svårigheter i matematik. 

Intensivundervisningen har bedrivits av två pedagoger, den aktuella skolans 

specialpedagog samt författaren till detta arbete. Då specialpedagogen varit en del av 

studiens samtliga praktiska delar har hen även deltagit i utformandet av dem för att vara 

bekant och bekväm med dem och deras utförande. I diskussionerna under förberedelsen 

av intensivundervisningen deltog även de två pedagoger som undervisar de aktuella 

eleverna i den ordinarie matematikundervisningen. Detta beskrivs närmre under 

rubrikerna 4.2. Urval och 4.3. Genomförande.  

I studien deltog sex elever i intensivundervisningen men på grund av oförutsägbara yttre 

faktorer är endast fem av eleverna med i resultatet. Detta förklaras närmre i kapitlet 4.3.1 

Genomförandet av intensivundervisningen. 

1.1. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskaper om hur intensivundervisning kan 

hjälpa elever att utveckla begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet kopplat till 

matematik enligt teorin känsla av sammanhang. I denna studie är det fokus på fem elever 

i årskurs 7 som bedöms uppleva svårigheter i matematik, området som kommer att 

behandlas i studiens intensivundervisning är grundläggande taluppfattning. 
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Frågeställning: 

På vilka sätt kan intensivundervisning med fokus på taluppfattning bidra till att skapa 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet - en känsla av sammanhang - inom 

matematiken hos årskurs 7 elever i matematiksvårigheter?  
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2. Litteraturgenomgång 
Enligt Skolverkets (2019a) statistik är matematik det kärnämne som eleverna i nian 

presterar sämst i. Det är skolans ansvar att stötta elever som upplever svårigheter på något 

sätt, alltså behövs det metoder att bemöta dessa svårigheter och det ingår i speciallärarens 

profession att dels identifiera matematiksvårigheter dels att se till att bistå med metoder 

som främjar elever i matematiksvårigheter (SFS 2010:800; SFS 2011:185; SFS 

2017:1111).  

Detta kapitel kommer att behandla intensivundervisning både ur ett nationellt och ett 

internationellt perspektiv, vilka matematiksvårigheter som kan hjälpas av 

intensivundervisningen samt hur skolans ansvar ser ut och speciallärarens roll i 

förhållande till detta.  

2.1. Intensivundervisning 
Intensivundervisning kan gå under flera olika namn i den svenska undervisningen som 

en-till-en undervisning eller undervisning med personlig tränare (Hansson, 2015; 

Jönsson, 2014). Arbetssättet med intensivundervisning kan variera från insats till insats 

beroende på olika förutsättningar och möjligheter men grundidén är att eleven i 

svårigheter enskilt träffar en pedagog för att arbeta med matematik, pedagogen kan vara 

en matematiklärare, en speciallärare, en specialpedagog eller i de fall skolans aktuella 

personal inte har möjlighet kan även en pensionerad lärare eller en lärarstudent vara en 

möjlighet (Hansson, 2015). Magne (1998) menar att det finns flera olika typer av 

intensivinsatser: Lärarintensiv – innebär att pedagogen har specialpedagogisk kompetens. 

Tidsintensiv – eleven deltar i fler undervisningstillfällen, utöver de ordinarie, under en 

begränsad tidsperiod. Materialintensiv – flera läromedel används. Känslomässigt intensiv 

– eleven får positiva upplevelser av matematiken. Intensivundervisningen som behandlas 

i denna studie är en kombination av dessa olika intensivinsatser.  

2.1.1. RTI i amerikanska skolor 

I amerikansk undervisning delas insatser för elever som upplever svårigheter inom 

matematik upp i tier (nivåer) inom forskning kallas detta för för RTI, Response To 

Intervention (mottaglighet för undervisning) (Fuchs & Vaughn, 2012; Powell & Fuchs, 

2015; Sterner, 2017). Det finns tre tiers som skolorna följer där den tredje och sista nivån 
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motsvarar intensivundervisningen i denna studie. Arbetet med RTI har varit så pass lyckat 

i USA att det numera är ett vedertaget arbetssätt och inkluderat i de federala lagarna som 

berör förbättring av utbildning för funktionsnedsatta för att identifiera elever med 

svårigheter inom matematik (Fuchs & Vaughn, 2012). Arbetssättet kan liknas vid arbetet 

inom den svenska skolan där tier 1 motsvarar de anpassningar som görs inom ramen för 

den ordinarie undervisningen medan tier 2 kan liknas vid de insatser som görs då de första 

anpassningarna inte ger resultat. Arbetet med tier 3 motsvarar intensivundervisningen 

som beskrivs i denna studie och som dels kan användas i förebyggande syfte men även  

kan sättas in som ett särskilt stöd för de elever som inte når målen i matematik (SFS 

2010:800; SFS 2011:185). 

Tier 1 innebär att klassrumsundervisningen anpassas och eventuella ändringar sker i 

klassrummet. Tier 2 innebär att elever som upplever svårigheter arbetar i mindre grupp 

tillsammans med en lärare och tier 3 är en-till-en undervisning. (Fuchs & Vaughn, 2012; 

Powell & Fuchs, 2015). Undervisning enligt Tier 3 motsvarar den intensivundervisning 

denna studie fokuserar på. Oberoende av i vilket tier eleven befinner sig så deltar eleven 

i den ordinarie undervisningen, de tier som inte genomförs inom den ordinarie 

undervisningen sker utöver den (Sterner, 2017).  

I ett flertal studier (Bryant et al., 2008; Bryant et al., 2016; Fuchs & Vaughn, 2012; Powell 

& Fuchs, 2015) har resultatet av RTI studerats. Bryant et al. (2008) genomförde en studie 

med 126 elever i årskurs ett och 140 elever i årskurs två i USA där 26 respektive 25 elever 

erbjöds undervisning enligt tier 2. Eleverna fick extra undervisning i grupper om tre till 

fyra elever på 15 minuter långa pass i genomsnitt 3,6 pass per vecka för årskurs ett och 

3,4 pass per vecka för årskurs två under 18 veckor. Studiens framgång var inte självklar 

då resultaten, som testades genom prov både inför och efter insatsen, hos eleverna i 

årskurs ett inte kunde visa på en uppenbar påverkan medan resultatet hos eleverna i 

årskurs två förbättrades markant (Bryant et al., 2008). Det resoneras i rapporten att 

skillnaderna kan bero på att årskurs ett eleverna behöver längre intensivundervisning, att 

det kan behövas mer praktiskt material och att vissa elever hade varit mer hjälpta av en 

insats enligt tier 3 med enskild undervisning. Forskarna anser att intensivundervisningen 

är en bra metod men att den behöver anpassas på rätt sätt för elevernas ålder och 

kunskapsnivåer (Bryant et al., 2008). En fortsatt studie, som byggde på den föregående, 

över effekterna av undervisning enligt tier 3 med 12 elever med stora 
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matematiksvårigheter genomfördes i årskurs två i USA av Bryant et al. (2016), vilka 

svårigheter som var aktuella bland eleverna specificerades inte. Eleverna som deltog i 

studien hade under föregående läsår deltagit i undervisning enligt tier 2 i två omgångar 

men presterade fortfarande lågt på en specialutformad kartläggning för studien, de 

träffade en pedagog, specialutbildad för intensivundervisning, 30 minuter vid fem 

tillfällen varje vecka under tio veckor, undervisningen genomfördes i mindre grupper om 

två till tre elever. Enligt studiens resultat förbättrades samtliga av elevernas prestationer 

tillräckligt mycket för att de inte längre skulle anses behöva intensivundervisning när de 

tio veckorna var över (Bryant et al., 2016). Forskarna diskuterar att elever som upplever 

stora svårigheter i matematik gynnas av intensivundervisning i mindre grupp, när 

grupperna blev mindre än vid tidigare insatser blev resultatet bättre vilket enligt forskarna 

kan indikera på att mindre elevantal är bättre. De argumenterar även att daglig 

intensivundervisning är att föredra framför färre tillfällen i veckan (Bryant et al., 2016).  

2.1.2. Intensivundervisningens tidsplan 

Intensivundervisningen inträffar flera gånger i veckan, mellan tre och fem, cirka 30 

minuter varje gång under ett begränsat antal veckor. Det är oftast i antalet veckor som 

insatsen pågår som det skiljer sig mest mellan olika insatser, de kan sträcka sig över 

perioder från åtta veckor upp till tolv veckor (Powell & Fuchs, 2015; Sterner, 2017). 

Enligt Pilebro, Skogberg och Sterner (2010) bör undervisningen till exempel sträcka sig 

över 10 veckor med 4 träffar om 40 minuter per vecka. Konsensus är att insatsen ska vara 

tillräckligt lång för att elevens tilltro till sin egen förmåga ska ha stärkts tillräckligt mycket 

att eleven vågar ta sig an arbetet inom matematiken självständigt. Samtidigt ska insatsen 

inte vara för lång då eleven blir beroende av närheten till stöd och feedback vilket innebär 

att eleven blir allt mindre självständig i sitt arbete (Hansson, 2015; Lundberg & Sterner, 

2009). Det framkommer i Hanssons (2015) studie om 29 elever från årskurs 1-4 i Sverige 

som deltagit i 12 veckors enskild intensivundervisning med 30 minuters pass fyra dagar 

i veckan att självständigheten påverkas om insatsen är för lång. I intervjuer efter 

intensivundervisningens slut har eleverna bland annat uttryckt att de anser att de inte får 

den hjälp eller den uppmuntran de behöver sedan intensivsatsningen avslutades (Hansson, 

2015).  

Det viktiga med inplanerandet av dessa intensivlektioner i elevens schema är att de inte 

går ut över ordinarie matematikundervisningen då eleven fortsätter delta på denna 
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(Lundberg & Sterner, 2006; Powell & Fuchs, 2015; Sterner, 2017). Detta för att 

intensivundervisningen gärna repeterar grundläggande kunskaper som inte övas inom den 

ordinarie undervisningen och alltså inte ersätter de vanliga lektionerna samt för att 

eleverna inte ska förlora kontakten med ordinarie lärare och undervisning (Bryant et al., 

2008; Bryant et al., 2016). 

2.2. Upplägg på intensivundervisning 

2.2.1. Förberedelser inför intensivundervisningen 

Tanken med intensivundervisningen är att den ska individualiseras efter elevens behov 

vilket innebär att elevens behov behöver identifieras innan intensivundervisningen kan 

påbörjas (Hansson, 2015). Detta innebär till exempel att det behövs detaljerad 

dokumentation på vad som gjorts för eleven i tidigare skede av undervisningen så att 

behoven framkommer där eller så genomförs det en kartläggning där luckor i elevens 

kunskaper kan identifieras (Magne, 1998; Powell & Fuchs, 2015).  

2.2.2. Lektionsupplägg på intensivundervisningen 

Lektionerna bör inledas med en ytterst kort repetition av föregående lektion, det kan 

innebära att eleven får berätta vad den minns från förra passet eller en uppgift för eleven 

att lösa som behandlar innehållet på föregående pass (Miller & Hudson, 2007; Powell & 

Fuchs, 2015). Genom denna repetition får eleven hjälp att fokusera på lektionen, påminns 

om tidigare arbete, både metoder och terminologi (Powell & Fuchs, 2015). 

Huvudsyftet med den aktuella lektionen presenteras av pedagogen som börjar med att 

visa hur eleven ska göra steg för steg, det ska inte bli envägskommunikation där 

pedagogen föreläser för eleven utan eleven ska vara med i arbetet genom diskussion där 

eleven får frågor att besvara eller komma med förslag på vad som ska göras, även om det 

är pedagogen som visar hur det går till ska eleven inkluderas i arbetet (Miller & Hudson, 

2007; Powell & Fuchs, 2015). Genom att inkludera eleven i undervisningen förhindras 

eleven från att distraheras av annat och håller istället fokus på det som händer på lektionen 

(Gersten et al., 2009; Miller & Hudson, 2007). I en metaanalys av 42 studier om elever 

med inlärningssvårigheter kommer Gersten et al. (2009) fram till att tydliga instruktioner 

är viktiga för elever som upplever svårigheter inom ämnet. Det innebär att lektionen 

består av strukturerade, stegvisa instruktioner och förklaringar så att eleven kan följa dem 
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med enkelhet och så småningom kan följa dem självständigt. Detta är extra viktigt då 

elever som upplever svårigheter inom ämnet är i större behov av struktur och tydlig 

undervisning samt mer stöd från läraren (Hudson, Miller & Butler, 2006).  

Efter att en eller två uppgifter presenterats enligt beskrivningen ovan arbetar eleven och 

pedagogen tillsammans med några uppgifter. Pedagogen hjälper eleven lösa uppgifterna 

genom att vid behov till exempel ge uppmaningar om vad nästa steg i arbetet skulle kunna 

innebära för eleven, som att omvandla bråken för att få gemensam nämnare så additionen 

blir genomförbar (Powell & Fuchs, 2015). I takt med att arbetet fortlöper och eleven blir 

säkrare på sin egen förmåga att lösa uppgifterna blir lärarens uppmaningar mindre 

detaljerade och färre till antalet för att eleven till slut ska klara uppgifterna helt 

självständigt (Hansson, 2015; Powell & Fuchs, 2015). Detta arbetssätt gör att eleven 

upprepar det som lärts ut flertalet gånger under lektionen och elever som upplever 

svårigheter inom matematik behöver upprepningar av kunskaperna för att de ska befästas 

(Doabler et al., 2012).  

Så fort eleven gör något felaktigt i sitt arbete ska detta uppmärksammas och korrigeras 

av läraren, dock utan att det framstår som en negativ anmärkning på elevens arbete, detta 

kan uppnås genom att felaktigheten uppmärksammas med en fråga, ”Går det att lägga 

ihop vilka bråk som helst eller är det något vi måste tänka på?” eller en påminnelse av 

vad elever gjort innan där tillvägagångssättet var korrekt ”Tänk tillbaka på vad gjorde du 

när du adderade 2/3 och 3/6.” (Powell & Fuchs, 2015). Det är även viktigt att utöver 

korrektionerna berömmer pedagogen eleven under arbetets gång och gärna genom 

specifika kommentarer som ”Bra att du kom ihåg att omvandla till rätt enhet!” och inte 

enbart generella positiva ord som ”Bra jobbat!” och ”Det blev rätt!” (Doabler et al., 2012; 

Powell & Fuchs, 2015). 

Lektionen avslutas med en kort sammanfattning av vad som gjorts, vad eleven bör tänka 

på baserat på elevens misstag och speciellt vad eleven gjorde bra. Detta kan göras genom 

diskussion, en uppgift eller ett exempel (Powell & Fuchs, 2015).  

Sammanfattningsvis bör en intensivundervisningslektion läggas upp som följer:  

• En väldigt kort inledning där det återknyts till föregående lektion. 

• Huvudsyftet med lektionen presenteras och pedagogen visar stegvis hur eleven 

ska gå till väga i sitt arbete. 
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• Eleven löser sedan uppgifter, där stödet från pedagogen blir allt mindre så att 

eleven till slut löser dem självständigt.  

• Lektionen avslutas med en kort sammanfattning.  

2.2.3. Konkret, representativ och abstrakt matematik 

En fungerande metod för att arbeta med elever som upplever svårigheter inom 

matematikämnet är enligt forskning att arbeta med tre faserna innehållande konkret 

matematik, representativ matematik och abstrakt matematik (KRA) (Flores, Hinton & 

Strozier, 2014; Hudson, Miller & Butler, 2006).  

Konkreta fasen 

En studie vars mål var att undersöka vad som utgör en bra matematikundervisning 

genomfördes med 59 elever i årskurs 8 i Singapore (Kaur, 2009). 50 av de intervjuade 

eleverna angav att en bra lektion innehåller praktiskt material. Genom det fysiska 

materialet som pengar, klossar, lappar eller liknande praktiska hjälpmedel får eleven en 

möjlighet att skapa minnen kopplade till taktila och kinestetiska erfarenheter vilket kan 

hjälpa eleven komma ihåg en procedur när liknande uppgifter ska lösas (Minskoff & 

Allsopp, 2003; Olsson & Sterner, 2019).  

Det som bör observeras när det gäller det konkreta fysiska materialet är att det kan behöva 

anpassas efter elevens ålder. I undervisning av yngre elever är praktiskt material till stor 

nytta men det måste introduceras så eleverna förstår hur det ska användas och vad det 

innebär (Miller & Hudson, 2007). När eleverna är yngre är det möjligt att de inte stött på 

det konkreta materialet tidigare och utan en genomgång av det kan det skapa förvirring 

hos eleverna (Miller & Hudson, 2007). Witzel, Mercer och Millers (2003) studie med 68 

elever i årskurs 6 och 7 visade att äldre elever kan se det fysiska materialet som barnsligt. 

Elever som upplever material som barnsligt kan vara ovilliga att använda det då det kan 

kännas nedvärderande, som att pedagogen ser eleverna som yngre än vad de är (Miller & 

Hudson, 2007). Materialet behöver även presenteras för eleverna på ett begripligt vis 

annars kommer eleverna att tappa intresset för materialet eller bli förvirrade som Norton 

och Windsors (2008) studie visade. Av de 24 deltagande årskurs 7 blev ett fåtal förvirrade 

då de skulle använda praktiskt material i form av exempelvis kulor och kuber samt koppar 

för att visa på ekvationslösningar under en sex veckors period (Norton & Windsor, 2008).  
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När eleven med egna ord kan berätta vad arbetsområdet handlar om och med hjälp av det 

fysiska materialet kan lösa uppgifter självständigt är den konkreta fasen klar (Olsson & 

Sterner, 2019).  

Representativa fasen 

När den konkreta fasen är klar övergår pedagogen och eleven till att enbart använda 

representationer i den representativa fasen. Tal kan visas på flera olika sätt med hjälp av 

cirklar eller rutor som symboliserar andelar, prickar och streck för att visa antal eller andra 

symboler som går att skriva eller rita på ett papper (Olsson & Sterner, 2019). Även mer 

matematiska representationer kan användas i denna fas som diagram, grafer och tabeller. 

Det fysiska och konkreta materialet används inte längre utan eleven ska nu klara av att 

redogöra för sina tankegångar och uträkningar genom att rita och skriva på papper eller 

förklara muntligt (Miller & Hudson, 2007; Minskoff & Allsopp, 2003). Under den 

representativa fasen då eleven blir bekant med användandet av olika representationer 

utvecklar eleven strategier för problemlösning med hjälp av att utifrån en uppgift skapa 

representationer (Minskoff & Allsopp, 2003; Olsson & Sterner 2019). Detta är bra 

strategier för eleven att kunna falla tillbaka till vid de tillfälle de abstrakta kunskaperna 

och strategierna inte räcker till för att lösa en uppgift, det ger eleven en större 

självständighet när det kommer till att lösa uppgifter då behovet av hjälp utifrån minskar.  

När eleven självständigt kan lösa uppgifter med hjälp av representationer förflyttas 

arbetet till den abstrakta fasen (Hansson, 2015).  

Abstrakta fasen 

I den abstrakta fasen övergår arbetet till helt numeriska och abstrakta uträkningar med 

hjälp av det matematiska symbolspråket utan stöd av fysiskt material eller 

representationer (Miller & Hudson, 2007; Olsson & Sterner, 2019). Eleven övar nu på att 

lösa uppgifter med huvudräkning eller genom uträkningar på papper enbart med siffror 

och matematiska symboler (Minskoff & Allsopp, 2003). Målet med denna abstrakta fas 

är att eleven ska skapa kopplingar mellan de abstrakta matematiska symboler och termer 

som används här och de begrepp och representationer som använts i de tidigare faserna 

(Olsson & Sterner, 2019). Norton och Windsors (2008) studie visade att en del av de 24 

elever i årskurs 7 som deltagit i undervisning med praktiskt material lade undan materialet 

när de kopplat ihop det med den abstrakta motsvarigheten och de uttryckte i efterföljande 
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intervju att de tyckte att de matematiska symbolerna var effektivare att använda när de 

förstått dem via det praktiska materialet.  

2.2.4. Uppföljning av intensivundervisningen 

Medan intensivundervisningen pågår iakttar pedagogen elevens framsteg, beroende på 

hur lång intensivsatsningen är kan det även vara passande att ha en mer formell kontroll 

på hur elevens progression ser ut som en diagnos snarlik den kartläggning som eventuellt 

gjordes innan intensivundervisningen startade för att kunna jämföras med tidigare resultat 

(Powell & Fuchs, 2015). För att försäkra sig om intensivundervisningens långvariga 

effekt bör det även genomföras en kontroll vid ett senare tillfälle som även den är 

jämförbar med tidigare resultat så det är möjligt att se om intensivundervisningens 

effekter är långvariga (Hansson, 2015). 

2.2.5. Speciallärarens roll i intensivundervisningen 

Pedagogen som ansvarar för intensivundervisningen måste inte vara speciallärare eller 

specialpedagog men en undersökning har visat på att ju mindre kompetens pedagogen 

har, speciellt inom matematiken, desto sämre upplevs resultatet bli (Hansson, 2015). I 

Hanssons (2015) pilotprojekt deltog fem pedagoger som undervisade de medverkande 

eleverna i intensivundervisningen. Av dessa pedagoger hade två matematikdidaktisk 

kompetens medan de övriga inte hade någon utbildning inom ämnet, de övriga hade 

erfarenhet av att arbeta med ungdomar eller endast ett engagemang för projektet. I 

utvärderingen av pilotprojektet visade det sig att alla inte haft samma syn på sitt uppdrag 

och i de uppföljande intervjuerna framkom det att enligt eleverna borde pedagogen haft 

mer kunskap om ämnet vilket visar på att pedagogens kompetens är viktig för 

intensivundervisningen (Hansson, 2015).  

En speciallärare är högst lämplig att ansvara för intensivundervisningen då det i en 

speciallärares uppdrag ingår det att vara kunnig om hur elevers matematikutveckling ser 

ut samt ha förståelse för hur undervisning kan individanpassas för elever som upplever 

svårigheter i matematikämnet (SFS 2017:1111). En sådan anpassning som specialläraren 

ska kunna hantera är att genomföra intensivundervisning med hjälp av faserna i KRA. 

Om den undervisande pedagogen inte har samma förutsättningar som en speciallärare kan 

det påverka kvalitén på intensivundervisningen. I Moyer och Jones (2004) årslånga studie 

med tio deltagande pedagoger på högstadie-nivå i USA så var det de pedagoger som hade 
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minst vana och utbildning rörande konkret material som använde det minst vilket visar 

på vikten av att pedagogen som bedriver intensivundervisningen är bekväm med att 

använda konkret material (Moyer & Jones, 2004).  

2.3. Matematiksvårigheter och intensivundervisning 
Bland de elever som upplever svårigheter inom matematiken kan orsakerna till 

problematiken vara många, här nedan presenteras några av de potentiella orsakerna och 

varför intensivundervisning kan vara en lämplig metod för att motverka dem.  

2.3.1. Hinder matematiksvårigheter skapar i en klassrumssituation 

Elever med matematiksvårigheter, oberoende av typ, behöver ofta direkta, konkreta 

instruktioner, de behöver till att börja med följa lärarens instruktioner noggrant för att lära 

sig (Miller & Hudson, 2007; Minskoff & Allsopp, 2003). Under en ordinarie 

matematiklektion då undervisande lärare har många elever att fördela sin uppmärksamhet 

på är det inte ovanligt att elever med matematiksvårigheter eller elever som inte riktigt 

greppat arbetsområdet hittar på egna, felaktiga, metoder för att kunna fortsätta arbeta 

istället för att behöva vänta på att få hjälp av läraren (Lundberg & Sterner, 2006). Detta 

innebär i ett senare skede att eleven inte lär sig rätt metod alls om misstaget inte upptäcks, 

Alternativt måste eleven lära sig ytterligare en metod, den korrekta, längre fram under sitt 

arbete och att först lära sig en metod som sedan ersätts med en annan kan vara förvirrande 

för eleven. Även om eleven vet att en av metoderna är felaktig är det stor risk att de 

blandas ihop (Lundberg & Sterner, 2006). Tack vare den ständiga kommunikationen 

mellan pedagogen och eleven under intensivundervisningen kan eleven få tydliga 

instruktioner till att börja med och även om eleven trots det påbörjar en inkorrekt metod 

kan pedagogen korrigera den direkt med hjälp av den konstanta feedbacken (Miller & 

Hudson, 2007).  

Elever som upplever matematik, men även andra ämnen, som svåra kanske inte alltid ber 

om hjälp eftersom de inte vill visa sig svaga i ämnet inför sina klasskamrater (Lundberg 

& Sterner, 2006). De har som ett slags försvar utvecklat strategier för hur det ska se ut 

som att de förstår och jobbar på precis som sina klasskamrater. Det kan handla om att 

hitta andra saker att se upptagen ut med som att vässa pennan, hämta glömt material eller 

gå på toaletten (Lundberg & Sterner, 2006). I intensivundervisning kommer elever med 
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dessa strategier inte undan, då de är ensam elev med pedagogen kommer 

undanmanövrarna att fallera (Miller & Hudson, 2007).  

2.3.2. Problematiska följder för elever som upplever skolan som något negativ 

Det finns flertalet riskfaktorer som under ett barns uppväxt kan komma att utvecklas till 

kommunikationsproblematik, sociala svårigheter eller inlärningssvårigheter som visar sig 

när barnet i fråga börjat i skolan eller till och med gått i skolan några år (Lundberg & 

Sterner, 2006). Riskfaktorerna kan dels vara biologiska som medfödda inlärnings-

svårigheter eller neuropsykiatriska diagnoser, riskfaktorerna kan även vara sociala, ett 

barn som försummas under sin uppväxt och till exempel inte får en bra relation till sina 

föräldrar kan hindras i sin sociala utveckling vilket i sin tur skulle kunna påverka barnets 

språkutveckling negativt (Lundberg & Sterner, 2006; Magne 1998). Flera av de större 

mer generella problemen som kan uppstå, som försämrad språkutveckling eller 

inlärningssvårigheter, kanske inte påverkar elevens matematik i sig men det kan ändå 

påverka skolgången i stort och därmed indirekt även matematiken (Lundberg & Sterner, 

2006). En elev som upplever skolan som något negativt befinner sig i en riskzon för 

missgynnsamt beteende som skolk, ovillighet att arbeta på lektionerna och eventuellt ett 

avigt eller till och med aggressivt beteende vilket kan leda till svårigheter för eleven att 

prestera på en godkänd nivå (Lundberg & Sterner, 2006). Elever som av någon anledning 

misslyckas under sin skolgång till den grad att det blir luckor i elevens kunskaper har 

svårt att anpassa kunskaperna för att använda dem i nya uppgifter och nya situationer 

vilket sedermera gör det svårare för eleven att ta till sig ny kunskap (Olsson & Sterner, 

2019). Elever som saknar kunskap inom vissa delar av undervisningen kan som ett sätt 

att hantera detta skapa egna versioner av kunskapen, inom matematik kan eleven till 

exempel hitta på en egen metod för att lösa ekvationer, dessa egenpåhittade metoder är i 

de flesta fall felaktiga. Det blir gärna svårt för eleven att vänja sig av vid sina 

egenpåhittade, felaktiga metoder för att sedan lära sig den rätta metoden (Olsson & 

Sterner, 2019). 

Negativt beteende som eskalerar med frånvaro eller ointresse på lektionerna behöver 

brytas och det är skolans ansvar att försöka göra detta. Det är skolans ansvar att sätta in 

stödinsatser för att fånga upp och hjälpa elever utvecklas så långt de kan (SFS 2010:800; 

SFS 2011:185). Det är enligt Skollagen skolans ansvar att stötta de elever vars 

kunskapsluckor orsakar bekymmer för deras inlärning. Då pedagogen och eleven under 
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intensivundervisningen arbetar nära varandra i en mer informell lärmiljö än i klassrummet 

där feedbacken är positivt vinklad, pedagogen engagerande och uppmuntrande i sitt 

bemötande av eleven kan intensivundervisningen vara en del av de åtgärder som sätts in 

för att stötta eleven (Hansson, 2015).  

I Hanssons (2015) pilotstudie om 29 lågstadieelever framkommer det att elever som 

uttryckt sin aversion för skolan känt sig trygga i intensivundervisningens lärmiljö där de 

arbetat enskilt med en pedagog. Om en elev med negativ uppfattning om matematiken 

eller skolan får en ny positiv social situation som skiljer sig från den ordinarie 

undervisningssituationen, vilket innebär en situation som nödvändigtvis inte har samma 

negativa kopplingar som den ordinarie undervisningen, får eleven möjlighet att förändra 

sin syn på både ämnet och i längden även skolan i en positiv riktning (Hansson, 2015; 

Lundberg & Sterner, 2006).  

2.3.3. Problematik som kan uppstå på grund av koncentrationssvårigheter 

Elever som upplever svårigheter inom matematiken har i flera fall svårt att fokusera på 

vad som händer på lektionen, vad uppgiften säger eller uträkningen de påbörjat och det 

kan finnas flera olika bakomliggande anledningar (Minskoff & Allsopp, 2003). Luckor i 

tidigare förvärvad kunskap kan göra eleven ofokuserad i och med att luckorna kan göra 

det svårt för eleven att följa den pågående undervisningen där det kan finnas 

förväntningar på vad eleverna kan (Olsson & Sterner, 2019). Oberoende av vad 

koncentrationssvårigheterna grundar sig i innebär det att eleven kan missa delar av en 

genomgång eller en förklaring vilket i sin tur innebär att eleven får en felaktig metod att 

arbeta med (Minskoff & Allsopp, 2003). En elev med koncentrationssvårigheter kan ha 

svårt att arbeta med uppgifter som kräver flerstegslösningar då eleven skulle kunna ha 

svårt att komma ihåg alla stegen i lösningen eller att komma ihåg resultatet på ett steg 

vilket behövs för att lösa nästa steg (Lundberg & Sterner, 2006). Det kan även innebära 

att eleven missar viktig information i en textuppgift viket gör att eleven saknar 

information för att lösa uppgiften eller missuppfattar vad uppgiften går ut på (Minskoff 

& Allsopp, 2003). Under intensivundervisningen då eleven undervisas enskilt finns det 

inte utrymme för eleven att förlora koncentrationen, pedagogens fokus ligger endast på 

en elev i stället för att vara fördelad på en hel klass och genom att ha en fortlöpande dialog 

hålls elevens fokus på matematiken (Miller & Hudson, 2007).  
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2.3.4. Problem i lärmiljön 

Koncentrationssvårigheter kan ta sig uttryck genom att eleven lätt blir distraherad, det 

kan handla om att det i lärmiljön finns för mycket ljud, färger, föremål, eller händelser 

som stjäl uppmärksamhet. Elever som distraheras får svårt att prioritera sitt arbete framför 

det som händer i omgivningen (Magne, 1998). Enligt både Magne och Skollagen (SFS 

2010:800) är det skolans och indirekt pedagogernas uppgift att rensa bort dessa intryck. I 

speciallärarens examensordning (SFS 2017:1111) anges det att en speciallärare ska 

inneha förmågan att undanröja hinder som uppstår i lärmiljön. Vid 

koncentrationssvårigheter hos en elev innebär det att klassrumssituationen behöver 

påverkas för att eleven ska få möjlighet att fokusera på arbetet. Eleven skulle även kunna 

gynnas av intensivundervisning då eleven i en lugn miljö får möjlighet att lära sig och 

med stärkta kunskaper kan det bli lättare att fokusera på lektionen (Magne, 1998; 

Minskoff & Allsopp, 2003).  

Under en ordinarie matematiklektion i helklass är det många elever som inte arbetar 

effektivt under stora delar av lektionstiden, det kan handla om att eleven fastnar på en 

uppgift och väntar på hjälp, distraktioner av något slag, en icke-fungerande lärmiljö med 

hög ljudnivå, svårigheter att samarbeta med övriga elever eller brist på lämpligt 

arbetsmaterial (Lundberg & Sterner, 2006; Magne, 1998). En klassrumssituation med 

många elever och i de flesta fall endast en pedagog är sällan idealisk för en elev i någon 

form av svårighet inom ämnet då pedagogen inte räcker till för att ge eleven den stöttning 

som behövs eller den snabba feedback som hade gynnat elevens självkänsla (Lundberg 

& Sterner, 2006). I en intensivundervisningssituation försvinner detta spill av tid, eleven 

behöver inte vänta på att få hjälp eller bekräftelse av läraren, lärmiljön är lugn och 

distraktionsfri, och lektionen kan påbörjas så fort eleven är på plats (Miller & Hudson, 

2007). 

2.3.5. Problematik som kan uppstå på grund av intensivundervisningen 

Intensivundervisning bedrivs som tidigare nämnt under en begränsad period med flera 

lektionspass i veckan. Eleven kommer till viss del att vänja sig vid att ha en pedagog nära 

till hands för omedelbar feedback och stöttning, detta är till stora delar något positivt men 

samtidigt får eleven inte bli så pass beroende av detta att det blir något negativt när 

intensivundervisningen är över vilket Hanssons (2015) rapport visade. Eleverna uttryckte 

att det gick sämre sedan intensivundervisningen avslutats då de inte fick samma stöttning 



 

24 

 

längre. Eleven behöver få intensivundervisning så pass länge att dess självkänsla och 

tilltro till sin egen förmåga inom matematiken stärks att de tar för sig mer och vågar prova 

att lösa uppgifter på egen hand, men samtidigt får undervisningen inte pågå så länge att 

eleven inte klarar sig utan den nära stöttning som intensivundervisningen innebär 

(Lundberg & Sterner, 2006). En undersökning som gjorts visar på att 

intensivundervisningen gav positiva resultat både vad gällde elevernas kunskaper och 

självförtroende inom ämnet under tiden undervisningen pågår och strax efter dess avslut 

men då det gått ett tag så försvann den känslan och de deltagande eleverna blev mer 

negativa till ämnet än de var innan intensivundervisningens start (Hansson, 2015). 

2.4. Litteraturens påverkan på studiens intensivundervisning 
Genom den bearbetade litteraturen har denna studies intensivundervisning utformats. 

Forskningens resultat påverkade beslutet att inleda studien med en kartläggning (Magne, 

1998; Powell & Fuchs, 2015), lektionernas upplägg både vad gällde längd och antal 

lektioner men även lektionernas genomförande (Hansson, 2015; Pilebro, Skogberg och 

Sterner, 2010; Sterner, 2010), samt användandet av KRA i undervisningen (Flores, 

Hinton & Strozier, 2014; Hudson, Miller & Butler, 2006). Då eleverna behöver repetera 

det som behandlats på lektionen (Doabler et al., 2012) bestämdes det att eleverna skulle 

få uppgifter i läxa mellan tillfällena, detta för att dessutom ha något relevant att gå igenom 

i inledningen av varje lektion där föregående lektions innehåll ska repeteras (Powell & 

Fuchs, 2015). Även utformandet av uppföljningen speglar litteraturen (Powell & Fuchs, 

2015).  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Denna studie tar avstamp i teorin om känsla av sammanhang, KASAM, för att se om 

intensivundervisning kan skapa den känslan hos elever som upplever svårigheter inom 

matematiken. När den teoretiska utgångspunkten appliceras på praktiken så behöver den 

konkretiseras då teorin i sig är alldeles för generell för att kunna användas i sin 

ursprungsformulering. Här nedan följer beskrivningar av teorins tre delar, en 

konkretisering finns under rubriken 4.4.1. Analysverktyg. 

3.1. KASAM – Känsla av sammanhang 
Aaron Antonovsky utvecklade på 1970-talet begreppet känsla av sammanhang, förkortat 

KASAM i Sverige, för att förklara varför människor har olika god psykologisk hälsa trots 

att de upplever samma saker (Antonovsky, 2005). Begreppet utvecklades och användes 

från början ur en medicinsk synvinkel. Känsla av sammanhang är i sig ett helhetsbegrepp 

som omfattar tre underbegrepp, som i resten av studien kommer att refereras till som 

begrepp istället för underbegrepp. Om dessa tre begrepp uppnås skapas en känsla av 

sammanhang och en person kan anses vara vid god psykologisk hälsa. I de fall känslan 

av sammanhang är hög är både den inre och den yttre världen till stor del förutsägbar och 

innebär inga överraskningar, samtidigt som det som inte gått att förutspå är förklarligt 

och hanterbart (Antonovsky, 2005). Begreppen kan även appliceras på ett mer specifikt 

sammanhang som matematiken i skolan, om alla tre begreppen uppfylls är elevens känsla 

för ämnet positiv och förståelsen är hög (Hansson, 2015). En elev som upplever hög 

KASAM inom matematiken kan uppleva en lektion som utmanande på ett positivt sätt 

medan en elev med låg KASAM kan uppleva samma lektion som jobbig då eleven till 

exempel inte utvecklar en full förståelse för lektionens innehåll och kanske känner sig 

utpekad. KASAM handlar till stora delar om hur en människa hanterar yttre och inre 

stimuli utifrån tre olika perspektiv: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

(Antonovsky, 2005). 

3.1.1. Begriplighet 

Om de upplevda stimuli, både inre och yttre, känns begripliga och ordnade är känslan för 

begriplighet hög (Antonovsky, 2005). Är begripligheten hög vet personen vad den har att 

vänta i situationen, kunskaperna om situationen eller ämnet som behandlas är höga, och 

skulle det dyka upp något som inte är väntat kan personen förklara skeendet. Detta 
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innebär inte per automatik att alla stimuli är positiva bara för att begripligheten är hög, 

dock innebär det att de inte är oförklarliga. Är begripligheten låg upplevs mycket som 

brus eller som kaotiskt då mycket uppfattas som oförklarligt. 

3.1.2. Hanterbarhet 

Är hanterbarheten hög upplever personen att den har de resurser som krävs för att hantera 

situationen (Antonovsky, 2005). Det kan handla om personliga resurser som personliga 

egenskaper eller kunskaper, rent fysiska resurser som personen i fråga själv besitter, till 

exempel den fysiska förmågan att rita en graf för att lösa en uppgift eller innehavet av en 

miniräknare. Det kan även handla om resurser som finns tillgängliga via andra personer. 

Om resurserna finns hos någon annan kan det handla om personer som anses pålitliga och 

som befinner sig i närheten som familjemedlemmar, vänner eller kolleger (Antonovsky, 

2005). Det kan även handla om att personer med mer utbildning inom ett visst område 

finns tillgängliga, till exempel läkare, lärare eller politiker men det kan även ses ur ett 

mer andligt perspektiv där en präst eller gud kan vara den som innehar resurserna i fråga. 

3.1.3. Meningsfullhet 

Meningsfullheten behandlar motivation, är känslan av meningsfullhet hög upplever 

personen situationen eller kunskapen som viktig för den egna personen (Antonovsky, 

2005). Om känslan av meningsfullhet är hög upplever personen i situationen att det är 

värt att investera sin energi, engagemang och känslor i situationen, den blir engagerad. 

Det innebär, precis som i begriplighetskonceptet, inte att allt är positivt men det innebär 

att när en jobbig eller krävande situation uppstår orkar personen ta sig igenom den. 
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4. Metod 
I denna del redogörs det för hur studien utförts, val av datainsamlingsmetoder, urval, 

tillvägagångssätt samt studiens validitet och reliabilitet. 

4.1. Val av metod 
Syftet med denna studie är att undersöka om intensivundervisningen kan bidra till att 

skapa KASAM hos elever som upplever svårigheter i matematiken. Detta innebär att det 

finns flera aspekter som ska undersökas och kombineras till ett resultat utifrån KASAMs 

tre delar. Begriplighet, elevernas kunskaper inom ämnet. Hanterbarhet, elevernas tillit till 

sina egna förmågor inom matematik. Meningsfullhet, elevernas uppfattning om meningen 

med matematiken. Den data som behövs för analys i denna studie måste samlas ihop via 

olika metoder, både kvalitativa och kvantitativa metoder (Bryman, 2011). Det innebär att 

detta är en studie av typen mixed method som består dels av elevintervjuer som 

genomförts både innan och efter intensivundervisningen, observationer med tillhörande 

fältanteckningar som genomförts vid varje lektionstillfälle samt elevernas resultat i 

matematik på en inledande kartläggning och en avslutande diagnos.  

4.1.1. Kvantitativ metod 

Om en kvantitativ metod används handlar det i de flesta fall om att samla in data i siffror, 

genom till exempel alternativfrågor eller provresultat (Bryman, 2011). I de fall en 

kvantitativ metod används är det svårare att få djupare svar från sina respondenter då de 

inte har möjlighet att fördjupa eller utveckla sina svar. I denna studie har en av metoderna 

varit kvantitativ då elevernas resultat från två olika diagnoser jämförts. Kartläggningen 

som byggde på Magnes diagnoser (Bilaga 1; Engström & Magne, 2003) utfördes innan 

intensivundervisningen och den andra diagnosen (Bilaga 9), efter 

intensivundervisningen. Den uppföljande diagnosen bestod av de uppgifter från den 

första kartläggningen som berörde områdena som det arbetats med i 

intensivundervisningen men även fler uppgifter av samma typ för att försäkra att eleven 

förstått innehållet. När kartläggningen respektive diagnosen genomförts jämfördes svaren 

inom de olika områdena.  

Planer fanns på att genomföra ytterligare en uppföljningsdiagnos under mitten av 

vårterminen för att undersöka om kunskaperna fanns kvar hos eleverna även sedan det 
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gått ett tag efter intensivundervisningen avslutats. På grund av tidsramarna för studien 

var detta inte möjligt då resultatet kommit för sent för att hinna inkluderas i studien. 

4.1.2. Kvalitativa metoder 

Kvalitativa metoder som använts i denna studie är intervjuer och observationer med 

tillhörande fältanteckningar. I vissa fall är kvalitativa metoder det bästa alternativet, till 

exempel när det som eftersöks är deltagarnas känslor eller upplevelser av något, det är 

sådant som lättast formuleras i en intervju (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). 

Då denna studie endast kan påvisa resultatet för de elever som deltagit i studien är 

intervjuer med de berörda eleverna passande då det är deras erfarenheter och upplevelser 

som är relevanta för studiens resultat. I de ungefär timmeslånga intervjuerna får eleverna 

möjlighet att ge djupgående svar och utveckla sina tankegångar (Kvale & Brinkman, 

2014). Eleverna intervjuades både innan och efter intensivundervisningen för att göra det 

möjligt att se hur de upplevt insatsen samt hur den eventuellt förändrat deras syn på sig 

själv och matematikämnet. Samtliga intervjuer genomfördes med den pedagog som 

undervisade dem i intensivsatsningen.  

För att skapa en bekväm situation under intervjuerna med eleverna genomfördes de på 

skolan i en välbekant miljö, detta för att eleverna till exempel skulle våga ge ärliga svar 

eller avbryta om de kände sig obekväma. Intervjuerna spelades in med hjälp av en 

diktafonapplikation på en mobiltelefon för att intervjuaren skulle kunna lyssna aktivt och 

inte behöva fokusera på antecknandet av svaren. Genom användandet av 

semistrukturerade intervjuer finns det en uppsättning av frågor som ligger till grund, men 

där är även en flexibilitet som tillåter intervjuaren att till exempel avbryta en fråga om 

den intervjuade blir obekväm, byta ordning på frågorna eller ställa följdfrågor för att 

utforska en tankegång hos respondenten (Bryman, 2011). Genom en semistrukturerad 

intervju kommer samma områden att täckas av samtliga intervjuer även om frågorna inte 

ordagrant blir samma (Stukát, 2011), det gör att intervjusvaren i studiens syfte kommer 

att vara jämförbara. Frågorna i den inledande intervjun (Bilaga 7) är hämtade från 

Lindenskov, Tonnesen och Wengs (2016) utredningsmaterial, frågorna i den avslutande 

intervjun är delvis samma och delvis egenformulerade uppföljningsfrågor (Bilaga 10).  

Den inledande intervjun består av 22 frågor där flera frågor inte faller inom KASAMs 

ramar utan ställs för att pedagogen ska lära känna eleven inför intensivundervisningen 

samt få en bild av elevens tidigare skolerfarenheter. Svaren på dessa frågor ligger, 
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tillsammans med resultaten på kartläggningen, till grund när intensivundervisningen 

utformas. Frågorna som kopplas till KASAM har fokus dels på hanterbarhet dels 

meningsfullhet (Antonovsky, 2005). En av frågorna, Känns de vanliga mattelektionerna 

annorlunda jämfört med innan?, gav svar inom båda områdena och finns därför med två 

gånger när frågorna presenteras här nedan. Målet med intervjun, utifrån studien, är att ta 

reda på elevernas syn på sina egna förmågor samt om de ser någon nytta med 

matematiken utanför undervisningen Uppföljningsintervjun består av sex frågor vars 

syfte är att vara jämförbara med de relevanta frågorna på den inledande intervjun samt 

utvärderande av intensivundervisningen. 

Hanterbarhet, inledande intervju 

• Hur har du upplevt matten fram tills nu? 
• Har du lärt dig något du gillar eller känner att du kan använda på 

mattelektionerna? 
• Vilka delar av matten känner du att du kan? Vilka delar känner du att du inte kan? 
• Finns det möjlighet för dig att få hjälp med matten hemma? 
• Gillar du att arbeta med praktisk matte? 
• Gillar du att använda digitala hjälpmedel på matten? 

Hanterbarhet, uppföljande intervju 

• Hur upplever du matten nu? 
• Känns de vanliga mattelektionerna annorlunda jämfört med innan? 
• Har det hjälpt med det praktiska materialet? 

Meningsfullhet, inledande intervju 

• Är det viktigt för dig att bli duktig på matte? 
• Tror du att du kommer att få nytta av matte i framtiden? 
• Vad trycker din familj och dina vänner om matte? Hur pratar de om matte? 

Meningsfullhet, uppföljande intervju 

• Är det viktigt för dig att bli bra på matte? 
• Känns de vanliga mattelektionerna annorlunda jämfört med innan? 
• Kan du ha nytta av matten utanför lektionerna? 

Den andra delen av den inledande intervjun är en uppföljning av kartläggningen där 

eleven får möjlighet att utveckla sina tankegångar på de uppgifter som blev fel. Frågorna 

som ställs utgår från uppgifterna på kartläggningen och eleven får förklara hur uppgiften 

löstes och sedan eventuellt svara på fler versioner av samma frågor men med andra siffror. 
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Detta för att ge pedagogen en bild av var uträkningen blir fel, vad inom matematiken som 

eleven inte kan.  

Sista delen av det kvalitativa arbetet i denna studie är observationerna och 

fältanteckningarna som fördes vid varje lektionstillfälle. Målet med dessa är att förmedla 

innehållet som behandlas på intensivundervisningslektionerna vilket gör att detaljer som 

miljö och övriga detaljer uteblir (Repstad, 2007). Då studiens analys inriktar sig på 

elevernas erfarenheter, upplevelser och kunskaper ligger en djupare analys av lektionerna 

utanför studiens fokusområde.  

4.2. Urval  
Eleverna som deltog i studien går i årskurs 7 på en högstadieskola i södra Sverige med ca 

250 elever. Valet av skola var ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) då enda 

möjligheten för författaren att inneha en undervisande roll i intensivundervisningen var 

att genomföra den på den befintliga arbetsplatsen. Då det tidsmässigt inte fanns möjlighet 

för en pedagog att genomföra allt arbete med intensivundervisning deltog även skolans 

specialpedagog i förberedelserna av, samt i arbetet med, att kartlägga, intervjua och 

undervisa eleverna.  

Kartläggningen genomfördes i två av de fyra klasserna i årskurs 7 ungefär en månad in 

på läsåret. Den första av de två delarna av kartläggningen var Gudrun Malmers (2011) 

kartläggning där det ges möjlighet att utröna om elevens svårigheter grundar sig i 

språkliga eller matematiska svårigheter. Den andra kartläggningen bestod av en 

kombination av två diagnoser utformade av Olof Magne (Engström & Magne, 2003; 

Bilaga 1). Uppgifterna valdes ut under diskussion mellan författaren och skolans 

specialpedagog för att täcka de områden som elever enligt den gemensamma erfarenheten 

har svårt för när de börjar på högstadiet. Områdena som ansågs viktigast att fokusera på 

var de naturliga talen, decimaltal, tallinjen, positionssystemet, de fyra räknesätten och tal 

i bråkform. De uppgifter på kartläggningen som berörde områdena mätning, 

areauppfattning, viktenhetsomvandling tittades det inte på när kartläggningarna 

utvärderades då de ansågs vara onödiga eftersom alla dessa områden behandlas 

djupgående i den ordinarie undervisningen i årskurs 7. De övriga områdena ansågs 

viktigare då förväntningarna på eleverna är att de kan grunderna inom dessa områden när 
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de börjar på högstadiet. Kartläggningen genomfördes som en del av den ordinarie 

undervisningen av den ordinarie pedagogen.  

När kartläggningarna var bedömda sammanställdes resultaten (Bilaga 5) och i diskussion 

med undervisande pedagog i matematik samt specialpedagog bestämdes det vilka elever 

som skulle erbjudas deltagande i intensivundervisningen. Av de två delarna på 

kartläggningen vägde den andra delen tyngst, den första delen som fokuserade på 

elevernas läsförståelse av matematiska uppgifter användes främst för att utröna om det 

fanns någon språkproblematik hos de aktuella eleverna. 

I detta läge valdes sex elever ut baserat dels på resultatet på kartläggningen, dels 

undervisande pedagogs uppfattning om elevernas kunskapsnivåer. Även information som 

delgivits skolans specialpedagog inför skolstarten som resultat från elevernas tidigare 

skolgång, eventuella konstaterade språksvårigheter samt andra möjliga skolsvårigheter 

vägdes in i urvalet. De elever som vid tillfället för intensivundervisningen var så pass 

nyanlända till Sverige att de hade svårt för språket och eventuellt bristfällig skolgång 

sållades bort då de behöver annan utformning av stödet med mer fokus på språket till att 

börja med. De utvalda elevernas resultat på den första delen av kartläggningen 

förtydligades (Bilaga 6) och användes som grund till intervjun i nästa steg. 

4.2.1. Eleverna 

Sex elever deltog i intensivundervisningen men det är endast fem av dem som är med i 

studiens resultat, anledningen till detta förklaras under rubriken 4.3.1. Genomförandet av 

intensivundervisningen. De deltagande eleverna parades ihop som följer:  

Tintin och Elliot som båda nådde godkända resultat på det nationella provet i årskurs 6 

samt fick ett godkänt betyg när mellanstadiet avslutades men som trots det presterade lågt 

på kartläggningen.  

Jamie nådde ett godkänt resultat på det nationella provet i matematik i årskurs 6 och fick 

ett godkänt betyg i ämnet. Kim, som deltog i undervisningen tillsammans med Jamie, 

blev underkänd både på det nationella provet och i betyg.  

Rio nådde ett godkänt betyg både på det nationella provet i matematik i årskurs 6 och i 

betyg när årskursen avslutades. Sam gjorde aldrig det nationella provet i matematik av, 

för den nuvarande skolan, okänd anledning. Sam nådde inte ett godkänt betyg i ämnet 

under mellanstadiet. Båda eleverna har ett annat modersmål än svenska. Sam är den som 
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kom hit senast och började i den svenska skolan i mellanstadiet, Rio har alltid gått i den 

svenska skolan.  

4.3. Genomförande 
När eleven och dess vårdnadshavare godkänt elevens deltagande i intensivundervisningen 

samt denna studie genomfördes en intervju som en fördjupande del av kartläggningen. 

Intervjun bestod av två delar, en del (Bilaga 7) där eleven fick svara på frågor om till 

exempel sin upplevelse av matematik hittills, matematiken under tidigare år i skolan samt 

hur familj och vänner uttrycker sig angående matematik utanför skolan. Denna del av 

intervjun är hämtad från Lindenskov, Tonnesen och Wengs (2016) material. Den andra 

delen (Bilaga 8) bestod av frågor liknande de på den första diagnosen där eleven muntligt 

fick förklara sin tankegång. Här fokuserades det på de uppgifter som blivit fel på den 

skriftliga kartläggningen, med hjälp av uppgifter av samma typ men på olika 

svårighetsnivåer var målet med den andra delen av intervjun att ta reda på var 

problematiken med uppgiften har sitt ursprung genom att eleven muntligt fick förklara 

sina tankegångar. Det är vad som framgick på dessa intervjuer som i sin tur låg till grund 

för utformandet av intensivundervisningen.   

Efter kartläggningen och intervjuerna genomförts och analyserats sammanställdes 

konkret material och abstrakta uppgifter samlades in från flera olika läromedel, allt 

anpassades efter de problemområden som identifierats i kartläggningen och intervjuerna.  

4.3.1. Genomförandet av intensivundervisningen 

Intensivundervisningen som genomfördes med de sex utvalda eleverna pågick under en 

period av sex veckor, med halvtimmeslånga lektioner tre gånger i veckan. Eftersom 

intensivundervisning inte genomförts på skolan tidigare och det inte fanns någon tidigare 

erfarenhet att ta del av hos författaren eller specialpedagogen, som undervisade eleverna 

i intensivundervisningen, planerades och utformades kartläggning, undervisning och 

uppföljning från grunden. Följden av detta innebar att de första veckorna under läsåret 

nyttjades till förberedelser istället för intensivundervisning. I kombination med antalet 

elever i behov av intensivundervisning blev det omöjligt att bedriva intensivundervisning 

under en längre period än sex veckor även om forskning visar på att perioden bör vara 

längre, men då hade alla elever i behov av stöttning inte hunnits med. På grund av tidsbrist 

i pedagogernas tjänster och svårigheter att hitta tider som passade utan att påverka övrig 
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undervisning allt för mycket fick eleverna sin intensivundervisning i par. Två av paren, 

Kim, Jamie, Tintin och Elliot, undervisades av författaren och ett av paren, Rio och Sam, 

undervisades av skolans specialpedagog som är matematiklärare i grunden. Ingen av de 

två undervisande pedagogerna i intensivundervisningen sätter betyg på någon av eleverna 

i matematik eller något annat ämne.  

Fördelarna med en-till-en undervisning är att eleven får pedagogens odelade 

uppmärksamhet, eleven blir sedd och kan i detta stärkas i både sina kunskaper och i sin 

tilltro till sig själv genom både uppmärksamheten och den feedback som i 

intensivundervisningen bör vara konstant (Doabler et al., 2012; Hansson, 2015; Powell 

& Fuchs, 2015). Det är dock fullt möjligt att skapa samma förutsättningar för elever som 

arbetar i par. Om eleverna upplever sig trygga i arbetsmiljön, både med pedagogen och 

den andra eleven skapas ett klimat där de vågar ta plats och uttrycka sig vilket i sin tur 

skapar givande diskussioner både mellan pedagog och elever men även mellan eleverna.  

Efter diskussion med undervisande pedagoger konstaterades det att det inte fanns några 

motsättningar mellan de deltagande eleverna som kunde skapa problem när paren 

arbetade tillsammans vilket gjorde att paren kunde skapas utefter vad som var lättast 

enligt schemat. Tintin och Elliot var de enda två eleverna från sin klass och de parades 

ihop av rent schematekniska skäl då det visade sig allt för svårt att hitta passande tider för 

par med elever från olika klasser. De fyra kvarvarande eleverna som valts ut gick i samma 

klass och där parades de ihop delvis baserat på vilka problemområden de hade men även 

det sociala samspelet övervägdes tillsammans med undervisande pedagog. Av eleverna 

som deltog i intensivundervisningen är det fem flickor och en pojke men då elevernas 

kön inte är något som tagits i beaktande i studien har eleverna givits fingerade namn som 

kan anses könsneutrala.  

Efter varje lektion fick eleverna uppgifter som berörde det som gåtts igenom på lektionen 

att göra hemma inför nästa lektion för att repetera kunskaperna. Varje lektion inleddes 

med att undersöka hur det gått för eleverna att lösa dessa uppgifter samt gå igenom någon 

av dem gemensamt om det fanns behov av det, till exempel om någon elev gjort fel eller 

om någon fortfarande kände sig osäker. Detta gjorde att varje lektion inleddes med en 

kort repetition av föregående lektions innehåll.  

När eleverna lämnat ett lektionstillfälle fördes fältanteckningar över vad det jobbats med 

på passet, korta, koncisa anteckningar om innehållet, vilka praktiska material som 
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eventuellt använts och i de fall där det var relevant även vilka representationer eleverna 

använt sig av samt om det sagts eller gjorts något som utmärkte sig eller behövde 

diskuteras med den andra pedagogen. 

Samtliga grupper undervisades inom samma områden men med olika mycket fokus och 

tid investerade i dem beroende på hur de presterade på den inledande kartläggningen. 

Områdena var: positionssystemet, tallinjen, de fyra räknesätten och bråktal. Nedan följer 

en sammanställning över vilka problemområden som kopplades till eleverna, deras 

närvaro under insatsen samt en kort sammanställning över innehållet som behandlades på 

lektionerna.  

Tintin och Elliot 

Problemområden som framkom på kartläggningen och i intervjuerna:  

Gemensamma: 

• Tallinjen 
• Multiplikation 
• Division 
• Tal i bråkform 

Tintin: 

• Positionssystemet 

Elliot: 

• Addition 
• Subtraktion 

Elliot var närvarande på 17 av 18 lektioner och Tintin var närvarande på 14 av dem. Då 

Tintins frånvaro kom tidigt i perioden kom eleverna i otakt redan första veckan och de 

undervisades därmed i olika saker på lektionerna. Undervisande pedagog växlade mellan 

att diskutera och förklara för en elev medan den andra arbetade självständigt för att sedan 

byta tillbaka, eleverna arbetade med samma uppgifter och delar men inte samtidigt.  

Under de sex veckorna av intensivundervisning arbetade Tintin och Elliot med 

positionssystemet med fokus först på stora tal sedan på decimaltal. Arbetet fortskred med 

addition och subtraktion med decimaltal samt multiplikation och division med 10, 100, 

1000 osv. De sista två veckorna ägnades först åt bråktal och sedan problemlösning. För 

en mer detaljerad beskrivning se bilaga 11.  
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Kim 

Problemområden som framkom på kartläggningen och i intervjuerna:  

Gemensamma: 

• Positionssystemet 
• Tallinjen 
• Subtraktion 
• Multiplikation 
• Division 
• Tal i bråkform 

Kim: 

• Addition 

Jamie: 

• Decimaltal 

Jamie deltog i intensivundervisningen men då utomstående faktorer påverkade elevens 

mående och frånvaron blev hög är eleven bortplockad ur studiens resultat och i rapporten 

framöver. Kim var närvarande på 16 av 18 lektioner. 

Intensivundervisningen inleddes med decimaltal och positionssystemet för Kims del 

vilket följdes upp med uppställning av addition och subtraktion med decimaltal. Arbetet 

fortlöpte med multiplikation och division med 10, 100, 1000 osv. Efter ett avbrott för 

repetition av ekvationer inför prov i den ordinarie undervisningen avslutades 

intensivundervisningen med bråktal. För en mer detaljerad beskrivning se bilaga 12. 

Rio och Sam 

Problemområden som framkom på kartläggningen och i intervjuerna:  

Gemensamma: 

• Decimaltal 
• Positionssystemet 
• Subtraktion 
• Multiplikation 
• Division 
• Tal i bråkform 

Elev Rio: 

• Addition 

Sam: 
Hade inga problemområden 
utöver de gemensamma 

Rio och Sam var närvarande på 15 respektive 16 lektioner av 18 st. Då elevernas schema 

skilde sig åt under en av dagarna fick ett av passen genomföras vid olika tillfällen, de 

hade två pass gemensamt och ett pass enskilt varje vecka. På de enskilda passen arbetades 

det dock med samma material och uppgifter. Både Rio och Sam har annat modersmål är 

svenska och till skillnad från de övriga grupperna lades en del fokus varje lektion på att 

förklara olika namn och begrepps betydelser på en språklig nivå, inte bara matematiskt.  
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Även detta par startade intensivundervisningen med positionssystemet, först med fokus 

på stora tal, sedan decimaltal innan det övergick till uppställningar av addition och 

subtraktion med decimaltal. Multiplikation och division med 10, 100, 1000 osv. följde 

innan intensivundervisningen avslutades med bråktal. För en mer detaljerad beskrivning 

se bilaga 13. 

4.3.2. Uppföljning efter intensivundervisningen 

Veckan efter att intensivundervisningen avslutats genomfördes det en avslutande intervju 

(Bilaga 10) och diagnos (Bilaga 19). För att kunna jämföras med elevernas åsikter och 

prestationen inför intensivundervisningen var både intervjun och diagnosen till viss del 

samma som den kartläggning som genomfördes i helklass samt den intervju som gjordes 

med de deltagande elever efter kartläggningen. Det innebar att de frågor från den 

inledande kartläggningen som behandlade de områden eleverna arbetade med under 

intensivundervisningen återkom i samma form på den uppföljande diagnosen tillsammans 

med andra versioner av samma uppgifter.  

4.4. Bearbetning och analys av insamlade data 
Tre olika typer av data samlades in till studien, fältanteckningar, intervjuer samt resultat 

på kartläggning och diagnos. Materialet sammanställdes och bearbetades för att kunna 

analyseras och användas i denna rapport. Fältanteckningarna fördes in i ett elektroniskt 

dokument som delades mellan författaren och specialpedagogen som undervisade det ena 

paret. Dessa anteckningar sammanställdes sedan för att ge en bild av vilka områden som 

behandlats och användes i skapandet av den uppföljande diagnosen eleverna gjorde efter 

intensivundervisningen (Bilaga 11, 12 & 13).  

De inledande kartläggningarna för de två klasserna rättades klassvis, en klass av 

författaren och en klass av specialpedagogen. Resultat sammanställdes först klassvis av 

den som rättat (Bilaga 5) och dessa sammanställningar gicks sedan igenom gemensamt 

för att båda pedagogerna skulle få en tydlig bild av resultatet. Dessa sammanställningar 

användes i urvalet av elever som skulle erbjudas intensivundervisning. Efter urvalet 

sammanställdes de deltagande elevernas resultat individuellt (Bilaga 6) av författaren för 

att ligga till grund av utformandet av den inledande intervjun, intensivundervisningen, 

hur eleverna parades ihop och vilka områden som skulle behandlas. Detta diskuterades 

fram gemensamt av författaren och specialpedagogen. Resultatet på den del av den 
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inledande intervjun som behandlade de uppgifter som blivit fel på kartläggningen 

påverkade inte urvalet då intervjun endast redde ut vad som blivit fel i elevens uträkning 

eller strategi på kartläggningen utan att undersöka andra men liknande områden som inte 

fanns med på kartläggningen.  

Den uppföljande diagnosen rättades av den pedagog som undervisat eleven och 

sammanställdes sedan individuellt (Bilaga 14) av författaren för att underlätta 

jämförelsen med resultatet på den inledande kartläggningen. Sammanställningen 

diskuterades sedan gemensamt av specialpedagog, ordinarie undervisande pedagog samt 

författare i förhållande till elevernas resultat på den inledande kartläggningen. Dessa 

resultat och jämförelser speglar begripligheten utifrån Antonovskys (2005) teori KASAM 

hos eleverna. 

Varje elev deltog i två intervjuer, en inför intensivundervisningen samt en uppföljande 

intervju efter. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades, elevernas svar som är 

relevanta för studien plockades ut och kategoriserades efter KASAMs två begrepp, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Frågorna, deras kategoriseringar samt varför alla frågor 

inte föll inom KASAM presenterades under rubriken 4.1.2. Kvalitativa metoder.  

4.4.1. Analysverktyg 

Som analysverktyg i denna studie har Antonovskys (2005) teori om känsla av 

sammanhang använts. Utifrån teorin KASAM innebär begriplighet att eleven förstår det 

som händer inom matematikundervisningen, i studien mäts begriplighet genom elevernas 

kunskaper som de uppvisar på den inledande kartlänningen och den avslutande diagnosen 

(Antonovsky, 2005). Hanterbarhet innebär enligt KASAM att eleven har tilltro till sig 

själv och sina förmågor (Antonovsky, 2005). Detta undersöks i intervjuerna både inför 

och efter intensivundervisningen med frågor om hur eleven uppfattar matematiken och 

sina egna prestationer. I intervjuerna frågas eleverna även om de ser någon nytta med 

matematiken utanför lektionerna. Genom dessa frågor undersöks elevernas syn på ämnets 

meningsfullhet, om de har någon motivering till att lära sig matematik för att kunna 

använda ämnet i sitt vardagsliv eller framtida yrkesliv till exempel (Antonovsky, 2005). 

4.5. Etiska överväganden  
För att uppfylla informationskravet fick samtliga elever som började årskurs 7 och deras 

vårdnadshavare information (Bilaga 2) om att en intensivundervisning skulle genomföras 
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under läsåret och att denna satsning skulle börja med en kartläggning (Bryman, 2011; 

Vetenskapsrådet, 2017). De informerades om målet med kartläggningen och 

intensivundervisningen samt att de skulle få vidare information om eleven blev aktuell 

för intensivundervisning. I informationen framkom det även att om eleven inte blev 

aktuell för intensivundervisning var deras deltagande i studien inte aktuellt. Eftersom en 

kartläggning skulle ha genomförts oavsett om intensivundervisningen startats eller ej 

hade eleverna inte möjlighet att avbryta sitt deltagande i den.  

För att fortsätta uppfylla informationskravet fick de utvalda eleverna och deras 

vårdnadshavare ytterligare information om intensivundervisningen, dess upplägg och 

innebörden av elevens deltagande i denna studie. För att försäkra att de tagit del av 

informationen samt för att få godkännande att använda den information som samlas in 

samt uppfylla samtyckeskravet i denna studie ombads elever och vårdnadshavare skriva 

på och godkänna elevernas deltagande (Bilaga 3 & 4). I detta utskick upplystes de även 

om att ingen information som samlas in delas med utomstående, att all information som 

används i studien avidentifieras och att ingen information kommer att använda i annat 

syfte än vad de godkänt - allt enligt konfidentialitets- och nyttjandekraven (Bryman, 

2011; Vetenskapsrådet, 2017). Då intensivundervisningen inte ingick i den ordinarie 

undervisningen informerades de även, i enlighet med samtyckeskravet, om att de när som 

helst kunde välja att avbryta sitt deltagande i intensivundervisningen, i studien eller båda 

delar utan att deras betyg eller ordinarie undervisning inom matematiken påverkas. 

4.6. Validitet och reliabilitet  
Validitet behandlar hur pass bra studien lyckas mäta det som intensionerna var att mäta 

(Tufte, 2011). I den kvantitativa delen av studien är validiteten hög, då den handlar om 

att registrera vilka uppgifter som blivit rätt respektive fel på de olika diagnoserna. I den 

kvalitativa delen av studien är validiteten lägre, intervjuerna kunde fått bättre svar med 

andra frågor eller andra formuleringar men tack vare den semistrukturerade formen var 

det möjligt att anpassa intervjuerna och ställa följdfrågor för att få in svaren på det 

eftersökta området. Flera av frågorna som ställdes var inte relevanta ur studiens synpunkt 

men var däremot nödvändiga för utformandet av intensivundervisningen då de gav en 

bild av elevernas tidigare erfarenheter av ämnet. 
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En studies reliabilitet avgörs beroende på hur väl felaktiga data kan undvikas, hur 

noggranna mätinstrumenten är (Stukát, 2011; Tufte, 2011). Återigen är värdet på den 

kvantitativa delen av studien relativt hög vad gäller reliabiliteten, detta då frågorna på 

diagnoserna var enkelt utformade och utgjorde inga problem för eleverna att förstå. För 

att få så hög reliabilitet som möjligt på den kvalitativa delen har intervjuerna spelats in 

via en diktafonapplikation på en mobil för att undvika att intervjuaren missar ett svar, 

skriver fel i sina anteckningar samt minska risken att intervjuaren feltolkar ett svar då det 

är möjligt att höra intervjun upprepade gånger.   
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5. Resultat 
Studiens syfte är att undersöka vilka effekter intensivundervisningen har på elevernas 

känsla av sammanhang inom matematiken. Det innebär att de tre begreppen begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet måste undersökas (Antonovsky, 2005). Studiens resultat 

har uppmätts på tre sätt kopplat till de olika begreppen, dels genom jämförelse av de 

deltagande elevernas syn på sig själv och ämnet matematik innan och efter 

intensivmatematiken (hanterbarhet och meningsfullhet), dels genom jämförelse av deras 

resultat på kartläggningen inför intensivundervisningen och resultatet på den avslutande 

diagnosen (begriplighet), dels har relevanta observationer från lektionerna inkluderats i 

resultatet genom fältanteckningarna som fördes av undervisande lärare (begriplighet). 

Inledningsvis presenteras elevernas matematikkunskaper, sedan följer deras syn på sina 

förmågor och matematikens meningsfullhet.  

5.1. Begriplighet utifrån KASAM 
Begriplighet är en av delarna i Antonovskys (2005) teori känsla för sammanhang. 

Begriplighet inom teorin innebär att en person har kunskaper och strategier för att klara 

det som presenteras. I denna studie jämförs resultatet på kartläggningen som genomfördes 

i helklass inför intensivundervisningen med resultatet på den avslutande diagnosen som 

de deltagande eleverna gjorde veckan efter intensivundervisningens avslut. Denna 

jämförelse analyseras för varje område utifrån begreppet begriplighet för att visa på hur 

intensivundervisningen har påverkat elevernas kunskaper.  

De frågor som berörde de områden som intensivundervisningen behandlade återkom 

tillsammans med fler uppgifter av samma sort på diagnosen för att skapa en möjlighet att 

jämföra resultaten. De aktuella områdena är tallinjen, positionssystemet, addition och tal 

i bråkform. 

5.1.1. Observationer från intensivundervisningen kopplade till begriplighet 

Under intensivundervisningens lektioner kunde elever, Kim, Rio och Sam, observeras 

reagera med frustration när nya områden introducerades. Till exempel kommenterade Rio 

”Jag blandar alltid ihop det här” när arbetet med positionssystemet kopplat till 

decimaltalen påbörjades och begreppen tiondel, hundradel och tusendel togs upp. Sams 

kommentar när det kom till att räkna ut en division var ”Jag tror jag vet hur jag ska göra” 
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och sedan skrevs divisionen upp korrekt men beräknades fel då eleven började beräkna 

täljaren bakifrån. Kims reaktion till uppställningar av de fyra räknesätten var ”Jag kan 

inte, jag har aldrig kunnat ställa upp”. Dessa reaktioner kan kopplas till begreppet 

begriplighet då det visar att eleverna saknar kunskaper inom områdena. Det hade även 

kunnat kopplas till begreppet hanterbarhet om det visat sig att eleverna hade kunskaperna 

men saknade tilltro till sig själv, men i dessa fall stämde deras kommentarer då de inte 

hade kunskaperna.  

5.1.2. Resultat på kartläggning och diagnos, samt jämförelse och analys 

Här nedan följer en redogörelse för elevernas resultat på den inledande kartläggningen 

och den avslutande diagnosen på de uppgifter som berörde de relevanta områdena, 

siffrorna visar hur många av uppgifterna som var rätt. Färgkodningen av resultatet tolkas 

som följer: 

• Röda rutor visar att eleven klarat mindre än hälften av uppgifterna. 

• Gula rutor visar att eleven klarat hälften av uppgifterna upp till två tredjedelar av 

uppgifterna. 

• Gröna rutor visar att eleven klarat två tredjedelar av uppgifterna eller fler.  

I tabellerna visar kolumnen K resultatet på kartläggningen inför intensivundervisningen, 

kolumnen D1 visar resultatet på den eller de uppgifter som på den uppföljande diagnosen 

var samma som på kartläggningen.  Kolumnen D2 visar resultatet på de nya uppgifterna 

på den avslutande diagnosen.  

Tallinjen 

På kartläggningen fanns det en uppgift med en tallinje där eleverna skulle skriva ner 

vilken siffra punkten på tallinjen markerade (se uppgift 4, Bilaga 1). Tallinjen visade 

talområdet 0 - 32 och de siffror som var markerade på tallinjen var inte regelbundna och 

följde inte strecken som markerade var femte siffra. På den avslutande diagnosen var 

denna tallinje med, men även tre till (se uppgift 2-5, Bilaga 9):  

• Tallinje 1: 

Talområde: 0 - 5 

Avstånd mellan markeringarna: 0,5 
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• Tallinje 2: 

Talområde: 0 - 1 

Avstånd mellan markeringarna: 0,1 

• Tallinje 3: 

Talområde: 1,6 - 1,7 

Avstånd mellan markeringarna: 0,01 

Tabell 1 
 K D1 D2 Kommentar 

Tintin 
 

0/1 
 

 
0/1 

 
3/3 

Klarade samtliga av de nya tallinjerna med decimaltal, dock 
fortfarande inte den som var samma på båda testen, uppskattar fel 
när punkten inte finns exakt mittemellan två punkter.   

 

Elliot 
 

0/1 
 

 
1/1 

 
3/3 Klarade samtliga tallinjer på uppföljningsdiagnosen.  

Kim 0/1 
 

0/1 
 

1/3 

Klarade endast en av de nya tallinjerna, tallinje 2. Räknar inte rätt 
på antalet steg på de övriga tallinjerna, räknar ett steg för långt/kort, 
tar inte hänsyn till att punkten ligger mellan två markeringar eller 
uppskattar fel när punkten inte finns exakt mittemellan två punkter.   

 

Rio 1/1 0/1 1/3 
Fick enligt sig själv ”hjärnsläpp” på diagnosen och svarade rätt på 
en tallinje 1, fel på den som återkom från kartläggningen och 
svarade inte alls på tallinje 2 och 3.  

Sam 1/1 
 

0/1 
 

1/3 

Klarade endast en av de nya tallinjerna, tallinje 2. Räknar inte rätt 
på antalet steg på de övriga tallinjerna, tar inte hänsyn till att 
punkten ligger mellan två markeringar samt uppskattar fel när 
punkten inte finns exakt mittemellan två punkter.   

 
 
K: Resultat på inledande kartläggning. 
D1: Resultat på de uppgifter som var gemensamma på inledande kartläggning och uppföljande diagnos. 
D2: Resultat på de nya uppgifterna på uppföljande diagnos.  

 

Det är uppskattningen av en punkts värde när del ligger mellan två markeringar på 

tallinjen men inte mittemellan som fallerar. Denna problematik finns hos samtliga 

deltagare, i olika grad, förutom Elliot.  
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Tintins kunskaper har tillsynes ökat vad gäller tallinjer, speciellt vad gäller de som 

fokuserar på decimaltal med tio-, hundra- och tusendelar då samtliga av de nya tallinjerna 

var rätt. Trots att den uppgift som återkom fortfarande blev fel har områdets begriplighet 

ökats för Tintins vilket syns eftersom de nya uppgifterna blev rätt.  

Även Elliot visar på starkare kunskaper inom tallinjer med både heltal och decimaltal 

med tio-, hundra- och tusendelar då alla fyra tallinjerna blev rätt på diagnosen till skillnad 

från kartläggningen där tallinjen blev fel. Begripligheten för området har ökat för Elliot.  

För Kim har begripligheten inte ökat, då inga kunskaper inom området kunde bekräftas 

varken på kartläggningen där tallinjen blev fel eller på diagnosen där endast en av fyra 

blev rätt.  

Situationen för Rio och Sam är liknande. Tallinjen med heltal på kartläggningen blev rätt 

men på diagnosen blev samma uppgift fel och de nya tallinjerna med decimaltal 

innehållandes tio-, hundra- och tusendelar visade inte heller på kunskaper inom området 

då endast en av tre blev rätt. Begripligheten för området har inte ökat för Rio och Sam.  

Positionssystemet med fokus på stora tal 

Några av uppgifterna på den inledande kartläggningen behandlade positionssystemet 

utifrån heltal, två additionsuppgifter inom talområdet 0 - 150 000 och tre tal som i 

uppgiften stod utskrivna med bokstäver, inom talområdet 10 000 - 1 000 000, som 

eleverna skulle skriva med siffror (se uppgift 1 och 2, Bilaga 1). Dessa uppgifter återkom 

på den uppföljande diagnosen utan några nya uppgifter då de uppgifter som lades till av 

samma typ behandlade decimaltalen (se uppgift 1a-c och 13 på Bilaga 9).  

Tabell 2     
 K D1 D2 Kommentar 

Tintin 4/5 5/5 - Klarade samtliga uppgifter inom området på diagnosen.  

Elliot 5/5 5/5 - Klarade samtliga uppgifter inom området på diagnosen. 

Kim 0/5 2/5 - 
Skriver en nolla för lite på samtliga av de stora talen som 
skulle skrivas ut i siffror, till exempel blev tiotusenfyra 1004 
och tjugofemtusen blev 2500. 

Rio 3/5 5/5 - Klarade samtliga uppgifter inom området på diagnosen. 

Sam 4/5 5/5 - Klarade samtliga uppgifter inom området på diagnosen. 
 
K: Resultat på inledande kartläggning. 
D1: Resultat på de uppgifter som var gemensamma på inledande kartläggning och uppföljande diagnos. 
D2: Resultat på de nya uppgifterna på uppföljande diagnos. 
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Uppgifterna med positionssystemet med fokus på stora tal gick bra för Tintin både på 

kartläggningen och diagnosen, med en liten förbättring. Precis som Tintins så var Elliots 

kunskaper gällande positionssystemet och addition med stora tal och befintliga sedan 

tidigare då samtliga uppgifter inom dessa områden var rätt både på kartläggningen och 

diagnosen. Även Sam visade på en stor kunskap inom området tidigare och fortsatte göra 

det på diagnosen. Begripligheten är hög inom området redan sedan tidigare för både 

Tintin, Elliot och Sam.  

För Kim är antalet nollor i stora tal problemet, samtliga uppgifter på både kartläggningen 

och diagnosen där tal utskrivna med bokstäver skulle skrivas om med siffror saknar en 

nolla. Additionerna med stora tal blev fel på kartläggningen men rätt på diagnosen vilket 

visar att kunskaperna och begripligheten ökat inom området även om delar av det inte 

behärskas än.  

Rio visade redan på kartläggningen kunskaper om positionssystemet när det kom till att 

skriva ut stora tal med siffor. Skillnaden mellan kartläggningens resultat och diagnosen 

är att nu klarade Rio även de båda additionerna vilket innebär att begripligheten inom 

området förbättrats.  

Positionssystemet med fokus på decimaltal 

Positionssystemet testades på flera uppgifter, förutom de uppgifterna ovan som 

behandlade stora tal, fanns det en som behandlade decimaltalen på den inledande 

kartläggningen (se uppgift 7, Bilaga 1). Det var en uppgift där eleverna skulle storleks 

ordna fem decimaltal inom talområdet 0 - 10,5. Då decimaltal var ett område som 

samtliga grupper arbetade mycket med både via positionssystemet men även i 

beräkningar med främst addition och subtraktion fanns det fler uppgifter med decimaltal 

på uppföljningsdiagnosen.  

Uppgifter på den uppföljande diagnosen som behandlade positionssystemet och 

decimaltal var, förutom den sorterings uppgift som var samma, följande (se uppgift 1d-f, 

2-5, 6-8, 9 och 10-11, Bilaga 9):  

• Bokstaverade tal med decimaler (3 uppgifter). 

Talområde 0 - 10, med tio- och hundradelar. 

• De tillkomna tallinjerna med decimaltal som beskrevs ovan (3 uppgifter).  
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• Fler grupper med decimaltal att storleksordna (2 uppgifter). 

Grupp 1: talområde 0 - 0,9 med tio-, hundra-, och tusendelar.  

Grupp 2: talområde 1,01 - 1,99 med tio-, hundra-, och tusendelar. 

• Addition med decimaltal (4 uppgifter). 

Tio-, hundra-, och tusendelar 

• En ny typ av uppgift som inte förekom i den inledande kartläggningen alls där 

elevens uppgift är att skriva det tal som är en tiondel eller en hundradel större än 

de givna decimaltalen (0 - 139,98 med tio-, hundra-, och tusendelar; 8 uppgifter). 

Tabell 3     
 K D1 D2 Kommentar 

Tintin 0/1 1/1 16/20 
Att skriva ut bokstaverade decimaltal blir fel då hänsyn inte 
tas till att det till exempel blir så många hundradelar att det 
övergår till tiondelar, 22 tiondelar blir 0,22.  

Elliot 1/1 0/1 16/20 

Storleks ordnandet av decimaltal blir till viss del fel på 
uppföljningen. Den som återkom från kartläggningen blir fel 
men de nya blir rätt.  Att skriva ut bokstaverade decimaltal 
blir fel då hänsyn inte tas till att det till exempel blir så 
många hundradelar att det övergår till tiondelar, 22 tiondelar 
blir 0,22. 

Kim 1/1 1/1 8/20 

Får inte rätt på decimalernas värde i förhållande till varandra, 
i varje ny sortering hamnar något enstaka tal på fel plats 
vilket visar på att eleven är osäker.  

 

Rio 0/1 0/1 7/20 
Upplevs fortfarande i sitt beteende vid genomförandet av 
diagnosen som väldigt osäker. Att sortera decimaltalen är 
fortsatt svårt, resonerar att ju fler decimaler desto större tal.   

Sam 0/1 1/1 5/20 
Att skriva ut bokstaverade tal med siffror är en fortsatt 
svaghet hos eleven, en tallinje och en sortering blir rätt 
medan tre av fyra additioner blir rätt.  

 
K: Resultat på inledande kartläggning. 
D1: Resultat på de uppgifter som var gemensamma på inledande kartläggning och uppföljande diagnos. 
D2: Resultat på de nya uppgifterna på uppföljande diagnos.  

Kunskaperna rörande decimaltal har stärkts för Tintin, den enda uppgiften med decimaltal 

som var samma på både kartläggningen och diagnosen gick från fel till rätt och Tintin 

hade även rätt på 80% av de nya uppgifterna rörande decimaltal. Detta innebär att eleven 

visar kunskaper gällande att addera decimaltal tolka tallinjer samt att sortera decimaltal 

med tio-, hundra- och tusendelar. Att skriva ut decimaltal med siffror från ord är inte en 
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lika stark förmåga då endast en av tre uppgifter blir rätt, det är kunskap om att skriva om 

tiondelar till heltal när det är nödvändigt som inte visas. Begripligheten för decimaltal har 

ökat för Tintin.  

För Elliot gick sorteringsuppgiften av decimaltal med tio-, hundra- och tusendelar som 

var återkommande på diagnosen från rätt på kartläggningen till fel på diagnosen men då 

det handlar om att ett av fem tal hamnat på fel plats och de två nya sorteringsuppgifterna 

lösts korrekt kan det inte tolkas som att kunskaperna saknas. I övrigt blev samtliga 

tallinjer och 10/12 additionsuppgifter med tio-, hundra- och tusendelar korrekta. 

Begripligheten inom området är hög för Elliot, men på grund av kartläggningens 

utformande är det omöjligt att säga om den varit det sedan tidigare eller om den höjts 

under intensivundervisningen.  

Uppgiften från kartläggningen som återkom på diagnosen blev rätt vid båda tillfällena för 

Kim. De övriga uppgifterna rörande decimaltal fick varierat resultat. Att skriva om 

decimaltal från ord till siffror var inga större problem då Kim klarade 2/3  av dem. Av 

additionsuppgifterna klarade Kim fem av tolv. Det finns en viss begriplighet för området 

för eleven.  

Decimaltal var det största området och här visade Rio inte på några kunskaper utöver att 

skriva ut de bokstaverade talen med siffror. Sorteringsuppgiften från kartläggningen med 

decimaltal med tio-, hundra- och tusendelar blev fortfarande fel och då flera uppgifter 

inte gjordes visades det inte på några kunskaper genom de nya uppgifterna även om det 

fanns enstaka rätt bland dem. Hos Rio är begripligheten för decimaltal låg.  

Sam visar kunskaper om addition med decimaltal innehållandes tio-, hundra- och 

tusendelar samt sortering av decimaltal till en viss del på diagnosen. Men då även Sam 

väljer att hoppa över flera uppgifter om addition med decimaltal visas det inte några 

tydliga kunskaper inom området. Uppgifterna där decimaltal skulle omvandlas från ord 

till siffror blev helt fel och visade inte på några kunskaper. Sams begriplighet inom 

området är låg.  

Addition 

Addition och subtraktion var en del av intensivundervisningen i arbetet med decimaltal 

för att träna omvandling med hjälp av minnessiffror och lånesiffror. På kartläggningen 

togs samtliga fyra räknesätt upp (se uppgift 2, 5, 8, 9 och 12, Bilaga 1), men detta var inte 
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huvudfokus så på diagnosen togs addition upp men inget av de andra räknesätten (se 

uppgift 9, 10, 11 och 13, Bilaga 9).  Detta gör att addition är det enda räknesätt som är 

möjligt att jämföra.  

Uppgiften som fanns på den inledande kartläggningen och som återkom på den 

uppföljande diagnosen var addition med stora heltal (talområdet 0 - 150 000). På 

uppföljningsdiagnosen tillkom uppgifter med addition och decimaltal, fyra uppgifter var 

rena additionsuppgifter där eleven fick talen som skulle adderas utskrivna (talområdet 0-

10) och åtta uppgifter där eleven fick instruktionen att addera en tiondel till de fyra första 

givna talen och en hundradel till de fyra sista talen (talområde 0 - 1,99).  

Tabell 4     
 K D1 D2 Kommentar 

Tintin 1/2 2/2 10/12 Båda felen uppstår i uppgifter där tiondelarna tillsammans 
blir mer än tio och övergången till heltal inte blir rätt.   

Elliot 2/2 2/2 10/12 Båda felen uppstår i uppgifter där tiondelarna tillsammans 
blir mer än tio och övergången till heltal inte blir rätt.   

Kim 0/2 2/2 5/12 

Flera av uppgifterna som blir fel består i att uträknandet av 
två siffror som adderas blir fel, 7 + 4 = 10 till exempel. En 
övergång mellan tiondelar och heltal blir fel och resten av 
felen handlar om okunskap om vilken siffra som är 
hundradelssiffran.  

Rio 0/2 2/2 2/12 

Gör inte de åtta uppgifter där en tiondel respektive en 
hundradel ska läggas till en given siffra. Hälften av 
uppgifterna som gjordes blir fel på grund av fel vid 
övergångarna olika delar och heltal.   

Sam 1/2 2/2 3/12 

Gör inte de åtta uppgifter där en tiondel respektive en 
hundradel ska läggas till en given siffra. Den som blev fel av 
de fyra som gjordes blir fel på grund av att övergången 
mellan tiondelar och heltal inte blir rätt.  

   
 
K: Resultat på inledande kartläggning. 
D1: Resultat på de uppgifter som var gemensamma på inledande kartläggning och uppföljande diagnos. 
D2: Resultat på de nya uppgifterna på uppföljande diagnos.  

 

Samtliga elever gör fel vid någon övergång, främst mellan tiondelar och heltal. Tintin och 

Elliot visar trots det en stor förståelse för decimaltal i övrigt då det endast förekommer 

två övergångsfel hos vardera elev av totalt tolv uppgifter. Tintin och Elliots kunskaper 

inom området är höga, vilket uppfyller begreppet begriplighet kopplat till KASAM men 
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då deras resultat var höga redan på den inledande kartläggningen är det inte möjligt att 

avgöra om kunskapen har hög redan innan intensivundervisningen.  

På den uppföljande diagnosen visar Kim kunskaper om addition med stora tal till skillnad 

från på kartläggningen. I additionen med decimaltal är det additionen av enstaka siffror 

som blir fel, inte metoden. Additionens begriplighet har för Kim ökat en viss del.  

Rio och Sam förbättrade sina kunskaper inom addition med stora tal men då åtta av de 

tolv uppgifterna om addition med decimaltal inte gjordes och av de fyra som genomfördes 

blev hälften fel så det kan inte tolkas som att områdets begriplighet har ökat för Rio eller 

Sam.   

Tal i bråkform 

Då arbetet med bråktal kom olika långt i grupperna eftersom det var det sista som togs 

upp i samtliga grupper var det en uppgift som behandlade bråktal på diagnosen (se uppgift 

12, Bilaga 9). Denna uppgift bestod av fem deluppgifter, tre av dem var samma som på 

kartläggningen samt en utökning med två versioner till (se uppgift 10, Bilaga 1). 

Uppgiften hade svarsalternativ vilket inte krävde uträkningar av eleverna men de visade 

genom sina svar om de förstått vad bråktal innebär. 

Tabell 5     
 K D1 D2 Kommentar 

Tintin 1/3 2/3 1/2 Se nedan.  

Elliot 0/3 2/3 1/2 Se nedan. 

Kim 1/3 2/3 1/2 Se nedan. 

Rio 2/3 3/3 1/2 Se nedan. 

Sam 2/3 1/3 0/2 Se nedan. 
 
K: Resultat på inledande kartläggning. 
D1: Resultat på de uppgifter som var gemensamma på inledande kartläggning och uppföljande diagnos. 
D2: Resultat på de nya uppgifterna på uppföljande diagnos.  

Då det är uppgifter med svarsalternativ går det inte att se vad eleven räknar fel på, dessa 

uppgifter ger endast en bild av om eleven har en känsla för vad till exempel 1/4 av 1000 

innebär. De uppgifterna som är gemensamma på den inledande kartläggningen och den 

uppföljande diagnosen behandlar hur stor en del av ett tal är som exemplet ovan. De nya 

uppgifterna behandlade flera delar, 2/3 av 1000 och 3/4 av 1200. 
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Vad gäller bråktal har resultaten förbättrats för både Tintin, Elliot och Kims del men inte 

så markant att det upplevs som en säker kunskap. Det är tre av fem uppgifter som blivit 

rätt på diagnosen till skillnad från ett av tre rätt, eller inget rätt alls, på kartläggningen. 

Tintin, Elliot och Kim har förbättrat sin begriplighet inom området.  

Rio visade en viss säkerhet vad gäller bråktal sedan innan och fortsatte visa det på 

diagnosen. Detta gör att begripligheten för området var relativt hög för Rio redan innan 

intensivundervisningen och att det inte ändrats. 

5.1.3. Sammanfattning 

Resultaten varierar både mellan eleverna och mellan områdena. Sett till antalet rätt 

förbättrades resultatet mest inom områdena bråktal och decimaltal men inom samtliga 

områden har någon elev, eller flera av dem, visat en förbättring. Dock är det i flera fall 

svårt att avgöra om det som kan tolkas som en förbättring som beror på 

intensivundervisningen eller om det beror på att kunskaperna fanns sedan innan men att 

den inte utvärderades ordentligt på den inledande kartläggningen.  

Intensivundervisningen har gett högst resultat hos Tintin och Elliot, de elever som 

presterade bättre redan innan då de båda var godkända på det nationella provet i 

matematik i årskurs 6 och båda nådde ett godkänt betyg i ämnet i slutet av mellanstadiet. 

De har tagit till sig kunskaper och strategier i undervisningen och förbättrat sin 

begriplighet inom ämnet. Tintin hade under intensivundervisningen flertalet 

frånvarotillfällen men detta har till synes inte påverkat intensivundervisningens resultat 

då Tintin och Elliots resultat är likvärdiga och Elliot hade flest närvarotillfällen av de 

deltagande eleverna. Med en högre närvaro hade Tintins resultat eventuellt kunnat 

förbättras ytterligare.  

Kim presterade lägst på den inledande kartläggningen men gjorde en markant förbättring 

på den uppföljande diagnosen. Då eleven varit underkänd både på det nationella provet i 

matematik i årskurs 6 samt blivit underkänd i ämnet kan resultatet ses som lyckat även 

om det inte når en godkänd nivå.  

Rio och Sam försämrade båda två sina resultat mellan den inledande kartläggningen och 

den uppföljande diagnosen. Det är de elever som haft störst problematik med språket då 

de båda har ett annat modersmål än svenska. Detta kan ha påverkat resultatet negativt då 

tid på lektionerna vid flera tillfällen fick läggas på att förklara innebörden av vissa ord, 
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både matematiska termer och övriga ord, till exempel ord i uppgifter vars betydelse var 

nödvändig för att kunna lösa dem. Tidsförlusten kan ha påverkat elevernas möjlighet att 

befästa kunskaperna och strategierna som lärdes ut på intensivundervisningen. På både 

kartläggningen och diagnosen fick eleverna hjälp med språket.  

Potentiellt har intensivundervisningen ökat elevernas kunskaper och deras begriplighet 

för ämnet, men det går inte att säga med säkerhet på grund av det devis bristfälliga 

underlaget från den inledande kartläggningen.  

5.2. Hanterbarhet utifrån KASAM 
På den inledande intervjun inför intensivundervisningen var några av frågor riktade mot 

just elevernas tilltro till sina egna förmågor inom matematiken, dessa frågor följdes sedan 

upp på intervjun efter intensivundervisningen. Frågorna finns presenterade under 

rubriken 4.1.2. Kvalitativa metoder. Inom KASAM handlar hanterbarhet om elevens tro 

på sin egen kunskap och sin egen förmåga att klara det den tar sig för (Antonovsky, 2005), 

det handlar även om förmågan att identifiera och använda de resurser som finns till hands. 

5.2.1. Elevernas hanterbarhet inom matematik inför intensivundervisningen 

Elevernas syn på matematiken är relativt tvådimensionell, antingen kan de något eller inte 

och deras resonemang rör sig kring vilken kunskap de besitter och inte om de känner att 

de har förmågan att arbeta inom ett område eller inte. På frågan ”Vilka delar av matten 

känner du att du kan?” svarade Tintin ”Hmm… Plus och minus kan jag, både räkna i 

huvudet och ställa upp… Negativa tal brukar också gå bra, i alla fall när det är plus och 

minus med dem”, Elliot svarade ”Plus och minus kan jag bra, lite gånger och delat med 

men bara de första tabellerna… till femmans tabell typ” och Kim svarade: 

Inte så många… Plus… Gånger… Det är de enda jag vet att jag kan ställa upp. Minus 

ofta fel, jag vet inte varför, och delat med kan jag inte alls, det blir alltid fel… 

Avrunda kan jag också! Om det är fem eller mer så blir det större, annars händer 

inget.  

Elliot var den enda eleven som under intervjun tog upp behovet av att ha strategier för att 

kunna lösa olika typer av uppgifter och ansåg sig sakna de grundläggande strategierna:  

Jag vet att jag borde kunna räkna med procent, när det är rea till exempel, för att 

kunna räkna ut nya priset. Men jag vet inte hur jag gör… Det ska delas med hundra 
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på något sätt, men vad? Jag vet också att jag inte kan räkna med sannolikhet alltid. 

Jag kommer ihåg att vi pratade om lotter förra året, Trisslotter, och att det inte var 

bra att köpa dem för man vinner inte. Men jag kommer inte ihåg varför eller hur jag 

tar reda på det.  

Elevernas tillgång till yttre resurser i form av hjälp i hemmet med matematiken var lite 

varierat, de flesta hade någon som kunde hjälpa dem men Tintin och Rio saknade detta. 

Sam har en värdefull resurs i hemmet i form av ett vuxet syskon som kan hjälpa till med 

matematiken på hemspråket och därmed hjälpa till även med betydelsen av de svenska 

begreppen och orden som finns i läromedlet.  

Samtliga elever var enligt intervjun vana vid att använda miniräknare i 

matematikundervisningen men ingen av dem hade använt någon annan digital resurs 

inom skolan. Tintin hade i hemmet en digital resurs för att träna matematik men kom 

varken ihåg namn eller vad det riktigt gick ut på och uttryckte sig så här: ”Det fanns väl 

något spel jag spelade på datorn när jag var liten med matte”. 

Praktiskt material var inget som någon av eleverna direkt jobbat med innan menade de. 

Efter lite förslag på vad praktiskt material kan innebära från intervjuaren kom Elliot, Rio 

och Sam ihåg att de använt tärningar under mellanstadieperioden. Rio kom även ihåg 

någon sorts klossar, inte cuisenairstavar, som gick att sätta ihop för att räkna andelar och 

procent. Samtliga elever, förutom Sam, mindes att de haft mer praktiskt material på 

lågstadiet, pengar och klossar till exempel, men att det försvunnit under mellanstadiet. 

5.2.2. Observationer från intensivundervisningen kopplade till hanterbarhet 

Under intensivundervisningens gång uppmärksammades elevernas dynamik i de olika 

paren. Alla paren hade mer eller mindre möjlighet att arbeta tillsammans och diskutera 

beroende på om någon av eleverna varit borta så att de inte längre låg i fas i arbetet. I alla 

tre paren låg eleverna på en snarlik kunskapsnivå men det varierade till viss del beroende 

på vilket område som behandlades. I de diskussioner där eleverna var lika säkra eller 

osäkra diskuterade de uppgifterna och löste dem tillsammans, speciellt Rio och Sam var 

väldigt noga med att kontrollera att den andra eleven förstått när en uppgift var löst. 

I Tintin och Elliots fall var även de relativt jämna i sina kunskaper, de hamnade dock ur 

fas med varandra då Tintin var borta vid flera tillfällen. Sista veckan avslutade de 

intensivundervisningen med att arbeta med problemlösning och olika strategier för att ta 
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sig an problemen. Inom detta område hade Elliot lättare att komma på vad som behövde 

göras, det blev märkbart på så vis att Elliot kom med förslag på vad som skulle göras först 

och till slut valde Tintin att inte ens försöka komma på lösningen. Elliots tilltro till sin 

egen förmåga stärktes i detta skede medan Tintins försvagades. Pedagogen tog beslutet 

att de fick arbeta med olika uppgifter som de sedan förklarade för varandra och redogjorde 

för hur de löst dem. Genom detta arbetssätt fick Tintin tid på sig att hitta en lösning utan 

att stressas av att Elliot var snabbare.  

5.2.3. Elevernas hanterbarhet inom matematik efter intensivundervisningen 

I den avslutande intervjun var det märkbart att eleverna till viss del ändrats sitt perspektiv 

på matematiken och lämnat den tvådimensionella synen av att matte handlar om vilka 

områden som behärskas respektive inte behärskas. Efter intensivundervisningen menade 

till exempel samtliga elever att de fått nya sätt att räkna, det vill säga strategier, och 

kunskaper att använda sig av. Vilket visar på att hanterbarheten genom deras tilltro till 

sig själva har förbättrats. Sam och Rio kopplade sina nya strategier till det praktiska 

materialet som använts under intensivundervisningen istället för att ta upp vilka områden 

de ansåg sig kunna, Rio till exempel, svarade ”Nu vet jag ju att jag kan använda kuberna 

när jag ska dela upp siffrorna, det hade jag aldrig gjort innan”.  

Samtliga elever tog upp det praktiska materialet som något de kunde använda även om 

både Kim och Tintin inte riktigt kände att de ville arbeta med det i klassrummet inför de 

andra eleverna, ”Det är lättare att räkna med cirklarna… men jag kommer aldrig att ha 

dem i klassrummet. Det hade varit jättekonstigt” sa Tintin. Rio var den elev som rent 

konkret visade på nya strategier med hjälp av det praktiska materialet. Rio hämtade på 

eget initiativ relevant material för att lösa en av uppgifterna på diagnosen vilket visar att 

eleven har fått en ny fungerande strategi för att lösa uppgifter där den abstrakta 

matematikkunskapen sviker och förlitar sig på sin förmåga att använda det praktiska 

materialet till att lösa uppgiften. Detta visar på en ökad hanterbarhet eftersom eleven hittat 

en ny, fungerande strategi att använda sig av.  

De ansåg att de under intensivundervisningen fått nya sätt att hantera matematiken att de 

kände att de efter den kan ta sig an nya områden och kunskaper med hjälp av dessa 

hjälpmedel. Elliot blev under intervjun påmind om sitt påstående om avsaknad av 

strategier i den inledande intervjun och följde upp detta med att anse sig fått nya metoder 

att använda sig av. De uttrycker allihop, utom Elliot, på den avslutande intervjun att de 
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upplever det som lättare att gå till de ordinarie lektionerna. Rio svarade på frågan om hur 

de ordinarie lektionerna känns efter intensivundervisningen ”Det är lite lättare att gå till 

matten nu” följdfrågan som ställdes var ”Hur kommer det sig att det känns lättare?” varpå 

Rio svarade ”Vet inte. Känns som om jag hänger med lite mer på genomgångarna och 

sånt”. Elliot tyckte varken det blivit lättare eller svårare att gå till lektionerna, det har 

aldrig upplevts som det minsta jobbigt. Att det blivit lättare att gå till lektionerna tyder på 

en ökad kunskap men även en ökad hanterbarhet då eleverna fått större tilltro till sig själv 

och sin förmåga att hantera vad som kommer att ske på lektionerna. 

Intensivundervisningen har inte påverkat deras tillgång till resurser vid studier i hemmet, 

däremot fick eleverna under undervisningens gång tips på vad de skulle kunna arbeta med 

hemma. Det rörde sig om olika sidor på internet där det finns genomgångar, uppgifter, 

hjälp att få digitalt och liknande. Elliot, Kim och Sam sade sig åtminstone undersökt 

sidorna även om ingen direkt använt sig av dem. Tintin och Rio hade inte besökt dem vid 

tiden för intervjun.  

5.3. Meningsfullhet utifrån KASAM 
På den inledande intervjun inför intensivundervisningen var några av frågor riktade mot 

just meningen med matematiken, dessa frågor följdes upp på intervjun efter 

intensivundervisningen för att se om elevernas syn på ämnet ändrats.  Frågorna finns 

presenterade under rubriken 4.1.2. Kvalitativa metoder. 

Antonovskys (2005) syn på meningsfullhet utifrån KASAM innebär att en person med 

hög meningsfullhet är motiverad och ser nytta med det den gör. I denna studie innebär 

det att eleverna ser nyttan med matematik både som skolämne och som en del av vardagen 

och framtida yrkesliv.  

5.3.1. Elevernas syn på matematikens meningsfullhet inför intensivundervisningen 

I de inledande intervjuerna beskriver samtliga elever att matematiken är viktig för 

framtiden, men de har svårt att uttrycka varför det är så. Kim, Elliot och Tintin tar upp att 

framtida utbildningar och jobb kan kräva kunskaper inom matematik beroende på vad det 

är för utbildning och jobb, ”Matten kan man behöva om man börjar jobba som snickare 

eller byggare eller nåt sånt när man ska räkna på hur man ska bygga” (Elliot). Kim och 

Tintin har svårare att ge exempel, främst på grund av att de inte vet vilka utbildningar 

som finns eller vad olika jobb kan innebära för matematik.  
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Både Tintin, Kim, Sam och Rio tar upp det faktum att vuxna i deras omgivning, främst 

föräldrar, säger att matematiken är viktig och anger detta som anledning till att de behöver 

behärska ämnet i framtiden utan att ha någon aning om varför de vuxna anser att 

matematiken är viktig. Detta har gjort att Kim ser matematiken som det viktigaste ämnet 

att klara av i skolan och detta skapar en frustration när svårigheterna uppstår och det 

godkända betyget uteblir, Kim uttrycker sig som följer ”Alla säger att matten är viktig”, 

följdfrågan som ställs är ”Vilka är alla?”, Kim svarar ”Mamma, pappa, min storasyster… 

Hela släkten”, ”På vilket sätt menar de att matten är viktig?” blir nästa följdfråga där Kim 

svarar ”Jag vet inte… Den bara är viktig för framtiden, gymnasiet, kanske jobb. Därför 

är det jobbigt att det inte funkar, att matten inte blir godkänd. Det känns som om det är 

det viktigaste ämnet, och så är det det som går dåligt”. 

Enligt Elliot diskuteras inte matematiken specifikt i hemmet utan där diskuteras skolan 

mer generellt och matten endast inför prov och i samband med betyg. Sam är den enda 

av eleverna som tar upp vikten av matematik i andra ämnen, anger de naturvetenskapliga 

ämnena som exempel då de på både kemin och fysiken använt matematiken vid flera 

tillfällen strax innan intervjun genomfördes.  

5.3.2. Elevernas syn på matematikens meningsfullhet efter intensivundervisningen 

Under intensivundervisningens gång har eleverna upplevts som motiverade och 

engagerade av undervisande pedagoger vilket visar på att eleverna ser en mening med 

undervisningen och matematiken.  

I intervjuerna efter intensivundervisningen anser Elliot, Kim, Sam och Rio att de tycker 

att matematiken är viktigare nu än innan, detta tack vare att många uppgifter som de 

arbetat med har varit hämtade från vardagslivet ”Ja, det känns som om det är bra att kunna 

matte. Vi har ju räknat med recept och sånt, det kan ju vara bra att kunna sen, när man 

blir vuxen” (Rio). De undervisande pedagogerna har även under lektionerna förklarat när 

eleverna kan ha nytta av den matematik som behandlats på intensivundervisningen 

utanför matematiklektionerna i andra ämnen samt utanför skolan.  

Samtliga elever kopplar nyttan av matematiken som ämne för att klara framtida studier 

och yrken. Till skillnad från innan intensivundervisningen då endast Sam kopplade nyttan 

av matematiken till andra ämnen gör nu samtliga elever det, främst till de 

naturvetenskapliga ämnena men även tekniken. På frågan om eleverna känner att de kan 



 

55 

 

ha nytta av matematiken utanför lektionerna svarar Elliot ”Ja… Alltså när man handlar 

och sånt till exempel… Och på NO:n!”, följdfrågan som ställs är ”Hur kan du ha nytta av 

matten på NO:n?” och Elliot svarar ”För ett tag sen så jobbade vi med tryck och krafter, 

då räknade vi. Och på tekniken håller vi på att planera Attefallshus där vi räknar vad det 

kommer att kosta att bygga”. 

Inför intensivundervisningen menade samtliga elever förutom Elliot att vuxna i deras 

närhet sa att matematik är ett viktigt ämne, därför såg eleverna också det som viktigt, inte 

baserat på en egen uppfattning om ämnet. Efter undervisningen har de fler egna 

reflektioner till varför matematiken är viktig vilket visar på att de bättre ser nyttan av 

matematiken både i och utanför skolan. Detta i sin tur visar på att matematikens 

meningsfullhet har ökat enligt eleverna.  

5.4. Slutsats 
Baserat på denna studies resultat har elevernas kunskaper inom matematikämnet till viss 

del ökat, deras tillit till sina egna kunskaper har ökat och de ser efter 

intensivundervisningen en större nytta av ämnet utanför matematikundervisningen.  

Eleverna som deltagit har dels haft olika bakgrunder och kunskaper med sig, några var 

godkända sedan årskurs 6 medan andra inte var det. Resultat visar på att 

intensivundervisningen har hjälpt, Tintin, Elliot och Rio, de elever som har en 

grundläggande förståelse, som var godkända på mellanstadiet men som behöver bättra på 

sina strategier sedan de börjat i årskurs 7, att förbättra hanterbarheten av sina kunskaper 

samt se mer mening med matematiken utanför den ordinarie undervisningen. Även de 

elever som inte hade med sig ett godkänt betyg från mellanstadiet, Kim och Sam, ökade 

sin hanterbarhet av matematiken genom ett ökat självförtroende. Även de såg mer mening 

med matematiken efter att intensivundervisningen avslutats då de kunde koppla 

matematiken till andra ämnen samt framtida utbildningar och yrken. Begripligheten, 

kunskaperna inom ämnet, har varit svårare att påvisa då det fanns brister i den inledande 

kartläggningen, resultaten ser ut att ha förbättrats för de flesta av eleverna men det kan 

inte säkerställas med det underlag som finns att tillgå.  

Elever med språkliga svagheter samt de med större svårigheter i ämnet, till exempel större 

luckor i kunskaperna sedan tidigare, hade gynnats av att antalet veckor förlängts så att 
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mer tid hade kunnat avvaras till de språkliga detaljerna eller de områden där kunskapen 

hade större brister.  

Utifrån de analyserade svaren på de inledande och uppföljande intervjuerna med de 

deltagande eleverna har hanterbarhet och meningsfullhet inom KASAM ökat för samtliga 

elever. Genom intensivundervisning arbetade eleverna i par med en pedagog. De fick 

konstant feedback vilket hjälpte dem se vad de gjorde rätt och vad som blev fel och hur 

de skulle göra för att rätta till sina misstag, de fick även möjlighet att genom att arbeta 

tillsammans med den andra eleven diskutera fram svar och lära sig av varandra. De fick 

uppgifter kopplade till verkligheten och relaterade till andra ämnen vilket hjälpte dem att 

se nyttan med matematiken utanför undervisningen. De fick även praktiskt material att 

arbeta med och en ny social kontext som var mer informell då pedagogen inte är 

betygsättande eller på något vis bedömde insatsen så att det påverkade elevens betyg i 

matematik. Genom denna intensivundervisning ökade med tydlighet två av delarna inom 

KASAM och elevernas förbättrade tilltro till sig själv tillsammans med att de ser nyttan 

med matematiken ur ett nytt perspektiv ges de nya förutsättningar att förbättra sina 

kunskaper inom ämnet även om det inte kunde påvisas tydligt i denna studie.  
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6. Diskussion 
I följande kapitel diskuteras resultatet utifrån begreppen kopplade till KASAM, 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Detta följs av diskussioner om metoden, 

specialpedagogiska implikationer samt framtida forskningsmöjligheter inom området för 

att avslutas med ett slutord. 

6.1. Resultatdiskussion 
Studiens syfte är att se om intensivundervisning kan förbättra elevernas känsla för 

sammanhang inom matematiken. Begreppen begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet som tillsammans skapar KASAM diskuteras i detta kapitel.  

6.1.1. Begriplighet 

Begripligheten är ett konkret begrepp när det kopplas till elevernas kunskaper inom 

matematiken enligt Antonovskys (2005) teori. Eleverna som deltog i studien visade på 

den inledande diagnosen att de saknade kunskaper om grundläggande matematik som 

övriga elever hade med sig från tidigare skolår. Enligt Olsson och Sterner (2019) skapar 

gärna elever med kunskapsluckor egna, oftast felaktiga, metoder för att kompensera. 

Under lektionerna kunde detta bekräftas bland eleverna som deltog då de inför ett nytt 

moment ofta reagerade på ett av två olika sätt, den ena reaktionen var att meddela att de 

inte kunde och den andra var att göra ett försök att förklara eller lösa uppgiften vilket i 

flera fall var med hjälp av en egenpåhittad metod.  

Eftersom innehållet och materialet på lektionerna anpassats i så stor grad som möjligt 

(Lunde, 2010) efter de deltagande eleverna fokuserades undervisningen på de 

kunskapsluckor som konstaterats i kartläggningen i den uppföljande intervjun. Detta 

gjorde undervisningen relevant för eleverna och det blev inte tidsspill på repetition av de 

delar de redan kunde. I jämförelsen mellan resultaten på den avslutande diagnosen och 

den inledande kartläggningen framkommer det att tre av fem elever potentiellt har 

förbättrat sina resultat på det sätt att andelen rätta svar är större på diagnosen. På grund 

av det delvis bristfälliga underlaget från kartläggningen är det omöjligt att konstatera att 

så är fallet, för att få ett bättre underlag hade materialet behövt smalnas av istället för att 

täcka många områden.  
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Det hade varit intressant att kunna inkludera resultatet på en uppföljningsdiagnos gjord 

några månader efter avslutat intensivundervisning för att se om kunskaperna befästs hos 

eleverna. I forskningen har dessa resultat varierat där eleverna i första klass som deltog i 

Bryant et als studie (2008) inte visade ett önskvärt resultat medan eleverna i Hanssons 

(2015) studie visar ett tillfredsställande resultat till exempel.  

När eleverna med störst luckor i sina kunskaper preciserats inför intensivundervisningen 

sållades några elever bort, detta med anledning av att de kommit till Sverige nyligen och 

inte lärt sig språket till fullo än. Två av de deltagande eleverna, Sam och Rio, hade inte 

svenska som modersmål och även om de båda behärskar det svenska språket på sådan 

nivå att de klarar skolan visade det sig att de behövde extra förklaringar av både 

matematiska begrepp och andra ord som de inte kunde. Detta stal tid från den 

matematiska undervisningen vilket kan vara en av anledningarna till att Sams och Rios 

resultat inte följer de övriga elevernas positiva resultat vad gäller begriplighet. För att 

kompensera för tiden som försvann hade de gynnats av ytterligare någon veckas 

undervisning. Dessa upplevelser stöder beslutet att utesluta nyanlända elever som inte har 

kunskaper i det svenska språket på den nivån att de kan följa den ordinarie undervisningen 

då det hade blivit för stort fokus på språket.  

För att öka elevernas kunskaper och deras begriplighet av ämnet hade ytterligare några 

lektioner varit en fördel. Enligt forskningen ska intensivundervisningen vara åtta veckor 

lång, om inte längre (Powell & Fuchs, 2015; Sterner, 2017). Med några lektioner till hade 

det funnits tid att befästa kunskaperna bättre genom mer repetition (Doabler et al., 2012). 

6.1.2. Hanterbarhet 

Genom det nära arbetet mellan elev och pedagog har pedagogen under 

intensivundervisningen haft möjlighet att kommunicera med eleverna på ett sätt som inte 

är möjligt i klassrummet där flertalet elever delar på lärarens uppmärksamhet precis som 

Lundberg och Sterner (2006) menar. I den nära kontakten under intensivundervisningen 

blev miljön mer informell och eftersom ingen av pedagogerna var betygsättande lärare 

till eleverna försvann ett stressmoment även där då eleverna informerades från början att 

intensivundervisningen inte påverkar betygen. Detta upplevdes under 

intensivundervisningen skapa en miljö där eleverna vågade pröva sig fram utan att oroa 

sig för att göra fel inför klasskamraterna eller betygsättande lärare och en avslappnad 

lärmiljö skapades.  
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Tack vare den konstanta kommunikation som intensivundervisningen innebär har 

pedagogen även stor möjlighet att stötta eleven men även att styrka elevens tro till sig 

själv genom positiv feedback som visar eleven vad som görs rätt (Doabler et al., 2012; 

Hansson, 2015; Powell & Fuchs, 2015). Denna feedback är enkel att integrera i ett samtal 

med en positiv vinkling under lektionens gång. Den informella lärmiljön, som är en viktig 

del i elevens trygghet (Hansson, 2015), och det faktum att eleverna vågade delge sina 

tankar inför varandra och pedagogen tyckes stärka deras självförtroende. De fick 

möjlighet att tänka om i de fall de gjorde misstag och hjälpas åt att rätta till fel vilket 

visade dem att de hade kunskaperna även om det inte blev helt korrekt från början. Detta 

stärkte deras tilltro till sina egna förmågor och förbättrade elevernas hanterbarhet av 

matematiken i enlighet med Antonovskys (2005) teori. I den avslutande intervjun tog fler 

elever upp att de hade strategier att arbeta med istället för att endast namnge områden 

inom matematiken som de kände sig bekväma med. 

I USA där RTI har utvecklats till en lagstadgad metod att använda för att hjälpa elever 

som upplever svårigheter inom matematikämnet är tier 3, det tier som motsvarar 

intensivundervisningen i denna studie, utformat för undervisning med en elev (Bryant et 

al., 2008; Bryant et al., 2016; Fuchs & Vaughn, 2012). Fördelarna med en-till-en 

undervisning är att eleven får pedagogens odelade uppmärksamhet, till skillnad från i 

klassrummet där den delas med resterande elever (Lundberg & Sterner, 2006), eleven blir 

sedd och kan i detta stärkas i både sina kunskaper och i sin tilltro till sig själv genom både 

uppmärksamheten och den feedback som i intensivundervisningen bör vara konstant 

(Miller & Hudson, 2007). Genom denna uppmärksamhet och feedback ska elevens tilltro 

till de egna förmågorna och kunskaperna stärkas, detta för att höja hanterbarheten för 

eleven utifrån KASAM.  

I denna studie deltog eleverna i par då det inte fanns möjlighet tidsmässigt att genomföra 

undervisningen enskilt. Dock fanns det fler fördelar än tidsvinst med att ha eleverna i par 

i intensivundervisningen eftersom det gav möjlighet att skapa diskussioner mellan 

eleverna som resonerade med varandra på ett annat sätt än hur de resonerade med en 

pedagog. Eleverna behöver befinna sig på en någorlunda jämn kunskapsnivå för att detta 

ska bli givande, de par i studien som befann sig på samma kunskapsnivå fick till 

konversationer om området och uppgifter där båda var drivande och tog plats. I de 

områden där parens kunskaper inte var jämlika tog gärna den elev med mest kunskaper 
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över och blev dominant i konversationerna och utbytet av tankar och kunskaper blev inte 

lika lönsam. Även om eleverna är två kan uppmärksamheten från pedagogen ändå stärka 

elevernas kunskaper och tilltro till sig själv. I ett par kan eleverna dessutom stärka 

varandra, de kan finna trygghet i varandra och det faktum att de inte står ensamma i 

svårigheter. Denna trygghet skulle möjligtvis kunna följa med till den ordinarie 

undervisningen om eleverna går i samma klass.  

Intensivundervisningen utgick ifrån KRA, de konkreta, representativa och abstrakta 

faserna (Flores, Hinton & Strozier, 2014; Hudson, Miller & Butler, 2006). Enligt de 

uppföljande intervjuerna gjorde det konkreta materialet avtryck hos eleverna då de tog 

upp det allihop, i positiva ordalag. Det konkreta materialet gav pedagogerna en 

utgångspunkt när ett nytt område skulle presenteras och eleverna fick en fungerande 

strategi att falla tillbaka på när den representativa och den abstrakta matematiken inte 

fungerar (Olsson & Sterner, 2019), vilket Rio visade var en fullt fungerande strategi på 

sin uppföljande diagnos.  

En möjlig negativ effekt av intensivundervisning kopplat till elevernas hanterbarhet av 

matematiken är att deras självständighet minskar då den konstanta kommunikationen med 

pedagogen försvinner (Hansson, 2015; Lundberg & Sterner, 2006). Utan en uppföljning 

längre fram i tiden än den som genomfördes vid intensivundervisningens slut är det inte 

möjligt att utvärdera om detta stämmer i denna studie. Då eleverna arbetat i par har de 

inte blivit lika beroende av kommunikationen med pedagogen tack vare diskussionerna 

eleverna haft med varandra där pedagogen inte deltagit om det inte varit nödvändigt för 

att uppmuntra elevernas kommunikation. Under intensivundervisningen har eleverna 

ställt många frågor och fått mycket stöttning av pedagogen i början av varje område, även 

om stöttningen blev mindre när eleverna blivit säkrare och mer självständiga. Detta är 

nödvändigt för att eleven ska kunna fortsätta arbeta självständigt efter 

intensivundervisningens slut (Lundberg & Sterner, 2006).  

6.1.3. Meningsfullhet 

I den ständiga kommunikationen som intensivundervisning innebär (Miller & Hudson, 

2007), var det även möjligt för pedagogerna att inkludera exempel från verkligheten och 

andra ämnen för att visa på nyttan av matematiken utanför lektionerna. Den inledande 

intervjun indikerade att de flesta av de deltagande eleverna inte ansåg sig ha nytta av 

matematiken utanför skolan trots att vuxna i deras närhet menade annorlunda. Den 
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avslutande intervjun visade på att elevernas syn på ämnet ändrats då de nu kunde ange 

fler tillfällen där matematiken kunde komma till nytta utanför matematiklektionerna både 

i och utanför skolan vilket indikerar att elevernas syn på ämnets meningsfullhet ökat 

enligt KASAM (Antonovsky, 2005).  

Att eleverna inte ser någon nytta av matematiken utanför matematiklektionerna upplevs 

som kopplat till de tidigare begreppen begriplighet och hanterbarhet i diskussionerna som 

uppstår med eleverna. Eftersom de tidigare inte haft tillräckliga kunskaper har de i en 

vardagssituation inte använt matematiken då de resonerat att det kommer att krävas för 

höga matematikkunskaper. I de fall de innehaft kunskaperna har de antagit att de inte 

kunnat och därmed inte heller försökt.  

6.2. Metoddiskussion 
Studien behandlar dels elevernas kunskapsnivåer inom matematiken utifrån begreppet 

begriplighet dels deras syn på både sina egna förmågor samt matematikämnets nytta. 

Intensivundervisningen riktar sig till de elever som upplever svårigheter inom 

matematiken, de som preliminärt kommer att ha svårt att nå ett godkänt betyg. Då 

kunskapsnivåerna mäts konkret gjordes detta genom en kvantitativ undersökning genom 

en jämförelse av elevernas resultat på den inledande kartläggningen och den avslutande 

diagnosen. Den kvantitativa undersökningen är bra för att få konkreta resultat att jämföra 

men de räcker inte för att ta reda på mer exakt, än ett generellt område, vad eleverna 

upplever som svårt inom matematiken (Bryman, 2011). Detta gjorde att den kvantitativa 

undersökningen kombinerades med en kvalitativ del för de elever som valdes ut efter 

kartläggningen. I den kvalitativa delen, intervjun som baserades på de uppgifter eleven 

gjort fel på i kartläggningen, kunde eleverna förklara och utveckla sitt tankesätt (Kvale & 

Brinkmann, 2014) och det gick att ta reda på om det var ett slarvfel, en missuppfattning 

av uppgiften eller en kunskapslucka som orsakade felet. Denna del var nödvändig för att 

kunna utforma intensivundervisningen efter de luckor eleverna hade i sina kunskaper. En 

av studiens svagheter är att denna intervjudel inte utnyttjades till att kontrollera ett bredare 

kunskapsfält än det den skriftliga kartläggningen täckte.  

Den skriftliga kartläggningen kunde nyttjats till att undersöka inom vilka områden eleven 

upplever svårigheter och i den kvalitativa uppföljningsintervjun undersöks det grundligt 

vilka delar som berörs av dessa svårigheter. Om en elev till exempel visar på 
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kartläggningen att det finns svårigheter med uppställning av addition då skulle pedagogen 

som intervjuar kunna undersöka uppställningen av de andra räknesätten för att se om det 

är uppställningar som orsakar bekymmer. Även uppställningar av addition kan 

undersökas närmre för att se om det är alla uppställningar med addition som är svåra eller 

om det påverkas av minnessiffror eller decimaltal till exempel. I denna studie bidrog 

intervjun med att se vilka svårigheter kartläggningens intervjuer orsakade men inte över 

hur stora områden som påverkades av svårigheterna. Trots att den kvalitativa 

uppföljningen av den kvantitativa diagnosen har potential att utvecklas så är det en styrka 

att den genomförs då den gör att det resultat som den skriftliga diagnosen visar bekräftas 

och stärks genom att misstag eller slarvfel som kan ha gjort sållas bort vilket innebär att 

en felkälla elimineras.  

Den andra delen av den inledande intervjun var en möjlighet för undervisande pedagog 

att bekanta sig med eleven inför undervisningen vilket gjorde att eleverna inte upplevdes 

som nervösa eller obekväma när första undervisningstillfället inträffade (Repstad, 2007). 

Utan dessa intervjuer hade intensivundervisningen blivit för generell och inte hjälpt 

eleverna i samma utsträckning som den nu gjorde då det i vissa fall blivit repetition av 

det de redan kunde.  

Elevernas uppfattningar om sina egna förmågor och deras syn på matematikämnet 

undersöktes genom semistrukturerade intervjuer (Stukát, 2011). Tack vare detta kunde 

följdfrågor ställas för att ge eleverna möjlighet att utveckla sina tankar då deras första 

svar inte alltid var djupgående eller nyanserat. I denna del hade en kvantitativ metod inte 

fungerat då möjligheten till följdfrågor eller möjligheten att få eleven att utveckla sitt svar 

är omöjlig med en kvantitativ metod (Bryman, 2011).  

Dessa insamlingsmetoder är baserade på befintligt material, kartläggningen och 

diagnosen bygger på två av Magnes diagnoser (Engström & Magne, 2003) och 

intervjuerna om elevernas syn på sina egna förmågor och ämnet matematik utgår från 

Lindenskov, Tonnesen och Wengs (2016) intervju. Den uppföljande intervjun byggde på 

den första med samma frågor, endast lättare omformuleringar förekom för att anpassas 

till att tid förlupit och att intensivundervisningen var genomförd, detta gjorde att frågorna 

inte inbjöd till någon ny tolkning av dem jämfört med frågorna i föregående intervju.  

Metoderna hade kunnat förbättras genom pilotstudier för att minska risken för icke-

relevanta frågor och uppgifter (Bryman, 2011). Det upplevdes i genomförandet av 
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kartläggningen som att det fanns med några uppgifter som testade områden som inte var 

relevanta då de återkommer i början av årskurs 7 och därför inte behöver extra fokus via 

intensivundervisning. Det fanns även flera områden där resultatet kunde ha blivit 

tydligare med ytterligare uppgifter att jämföra. För att få ett bättre underlag att jämföra 

med den avslutande diagnosen hade kartläggningen behövt täcka färre områden men med 

fler uppgifter av olika typer kopplade till de områden som behandlas. Kartläggningen är 

studiens största svaghet då den gör resultatet för elevernas begriplighet av de olika 

områdena svårtolkad.  

I de inledande intervjuernas andra del var vissa frågor inte relevanta för studien, däremot 

var de bra i den mån att det gav pedagogen en kännedom om eleven som var bra att ha 

med sig när intensivundervisningen påbörjades. Kartläggningarna genomfördes i de båda 

berörda klasserna av deras ordinarie pedagog då eleverna inte skulle få någon specifik 

information eller hjälp i genomförandet. Intervjuerna utfördes av den pedagog som senare 

undervisade eleven. i några fall var även den andra pedagogen med och observerade för 

att träffa eleverna samt ta del av deras svar. 

Informationsbrev utgick till samtliga elever i början av årskurs 7 och alla elever, med få 

undantag, genomförde kartläggningen. Detta kunde potentiellt ha gjort att eleverna som 

deltog i studien känt sig utpekade som sämre än sina klasskamrater och då någon form av 

kartläggning skulle genomförts ändå var kanske inte den första informationen till alla helt 

nödvändig. Samtidigt innebar det att eleverna visste vad det handlade om när de blev 

kontaktade angående intensivundervisningen och det märktes att ingen av eleverna blev 

förvånade. Samtliga elever var positiva till att delta och deras vårdnadshavare godkände 

deltagandet snabbt. Inte en enda gång under intensivundervisningen upplevdes eleverna 

som obekväma i sitt deltagande, de tog självmant gärna kontakt med pedagogerna i 

korridorerna för att prata och blev gärna hämtade på de ordinarie lektioner där de behövde 

gå lite tidigare om det innebar att de inte behövde komma ihåg tiderna själv.  

För att granska intensivundervisningens påverkan utanför intensivundervisningens miljö 

hade det varit optimalt att undersöka vad som sker på de ordinarie matematiklektionerna 

både innan, under och efter intensivundervisningen. Genom att observera eleverna i 

klassrumssituationen innan intensivundervisningens början skapas en bild av elevens 

kunskapsnivåer men även elevens tilltro till sig själv och syn på undervisningen, 

lektionerna och den ordinarie undervisande pedagogen. För att utvärdera 
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intensivundervisningens påverkan hade det varit bra om observationerna i klassrummet 

skedde parallellt med intensivundervisningen för att se om och hur eleven förändras under 

intensivundervisningens gång. Det som till exempel hade varit relevant att granska sedan 

intensivundervisningen tagit sin början är om eleven tar mer plats i klassrummet, om 

eleven svarar på fler frågor som läraren ställer eller om elevens engagemang ökat? Detta 

hade varit intressant ur ett bredare perspektiv än att endast undersöka de konkreta 

resultaten på områdena intensivundervisningen behandlat vilket denna studie undersökt. 

Observationerna som skedde i studien var observationer på intensivundervisnings-

lektionerna, främst för att de båda pedagoger som hade lektioner med 

intensivundervisning skulle kunna följa vad som gjordes med de övriga grupperna samt 

för att kunna sammanställa lektionernas innehåll i studien. Det hade varit intressant om 

mer fokus lades på dessa observationer för att inkludera mer om eleverna och deras 

framsteg på intensivundervisningslektionerna.  

Även intervjuer med ordinarie undervisande pedagog för att få deras perspektiv på 

intensivundervisningens resultat och dess påverkan på den ordinarie undervisningen hade 

varit intressant för att undersöka om elevens framsteg i intensivundervisningen även ger 

resultat i den vanliga undervisningen.  

Studiens generaliserbarhet beror på vilka slutsatser som kan dras och för vilka de 

slutsatserna gäller (Stukát, 2011). Studien visar att intensivundervisning kan påverka 

elever positivt, öka deras tilltro på sig själva vad gäller sina kunskaper inom matematiken 

samt förbättra deras syn på nyttan av matematiken utanför skolan. Detta innebär att 

eleverna får en bättre känsla av sammanhang för matematiken och ämnet blir inte en lika 

stor börda för eleverna då det upplevs lättare att delta i undervisningen. Studien skulle 

kunna genomföras med andra elever med andra förutsättningar och i andra årskurser, ska 

den göras med ett annat elevunderlag innebär det att innehållet och upplägget får anpassas 

efter de elevernas behov men det finns inget som hindrar att andra elever uppnår samma 

positiva resultat.  

6.3. Specialpedagogiska implikationer 
Skolverkets statistik (2019a) visar att åtgärder behövs inom matematiken för att förbättra 

resultaten. De elever som behöver stöd inom ämnet behöver ett stöd som passar deras 

problematik vare sig det är tydligare instruktioner, lugnare lärmiljö eller anpassat material 
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(Gersten et al., 2009; Lunde, 2010, Magne, 1998). Det är skolans skyldighet enligt 

Skollagen att tillgodose dessa behov och det är inte alltid möjligt att skapa rätt 

förutsättningar inom ramarna för den ordinarie undervisningen även om det är där de 

första förändringarna ska ske (SFS 2010:800). För att hitta rätt sätt att bemöta de elever 

som upplever svårigheter och för att hitta grunderna till dessa behövs det att en person 

med specialpedagogisk kompetens som en specialpedagog eller speciallärare undersöker 

situationen och hittar vad som kan göras. Om problemen uppstår inom matematiken är en 

speciallärare med inriktning mot matematikutveckling den som är bäst lämpad för att 

identifiera hinder inom lärmiljön och hitta lösningar på hur de ska övervinnas (SFS 

2017:1111). Det ingår till exempel i speciallärarens uppdrag att prata med berörda elever 

och deras syn på situationen och sitt lärande samt stötta undervisande pedagoger för att 

göra den ordinarie undervisningen så tillgänglig som möjligt.  

Genom sina kunskaper om hur undervisning anpassas på bästa sätt är specialläraren 

idealisk för intensivundervisningen (SFS 2017:1111), till exempel visade Moyer och 

Jones (2004) studie vikten av att undervisande pedagog är bekväm med det praktiska 

material som används då de pedagoger som var ovana använde det minst. Hanssons 

(2015) studie visade dessutom att det är viktigt att eleverna upplever att pedagogen är 

kunnig inom ämnet vilket gör att en speciallärare med annan inriktning än 

matematikutveckling eller en specialpedagog utan matematisk bakgrund inte är lämpade 

för intensivundervisning inom matematiken trots sin specialpedagogiska kompetens. 

För att bedriva själva intensivundervisningen måste pedagogen, förutom att vara utbildad 

i matematik och helst även specialpedagogik, vara insatt i hur elever i svårigheter ska 

bemötas på bästa sätt, vilka hjälpmedel som är behjälpliga, hur kartläggningen kan ligga 

till grund för att utforma intensivundervisningen. Praktiskt material är ett bra hjälpmedel 

har studien visat, det innebär att det måste köpas in relevant material och pedagogen 

behöver vara insatt i hur det används på bästa sätt utan att förvirra eleverna. 

I intensivundervisningen måste den undervisande pedagogen skapa en positiv relation till 

eleven för att göra upplevelsen positiv och motiverande. Eftersom 

intensivundervisningen ligger utanför ordinarie undervisning, kanske till och med utanför 

den ordinarie skoldagen, får eleven inte uppleva intensivundervisningen som något 

negativt. En negativ inställning i kombination med den extra lektionstiden kan påverka 

elevens motivation till att delta i intensivundervisningen. Här är det lönsamt om 
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pedagogen som undervisar i intensivundervisningen inte är betygsättande lärare för 

eleven i något ämne. För att intensivundervisningen ska blir givande behövs ett 

avslappnat klimat där eleven vågar göra fel.  

Studien visar att intensivundervisning i matematik kan gynna elever när den genomförs 

som en förebyggande åtgärd. Ska intensivundervisningen genomföras på ett lyckat sätt 

behövs det tid, inblandade pedagoger behöver tid att genomföra planering, förberedelser, 

intensivundervisningen och till slut uppföljningen. Eleverna behöver lägga tid på att få 

extra undervisning, det innebär att de får mer undervisningstid i veckan som plockas från 

håltimmar eller läggs innan skoldagens början alternativt efter dess slut. Denna extra 

undervisning, samt det faktum att eleven särskiljs från övriga elever, gör att 

vårdnadshavares godkännande krävs och här måste skolans rektor stötta arbetet för att 

visa att det är en insats som skolan tror på och anser vara värd investeringen. 

Vårdnadshavarnas stöd är också ett måste i denna undervisning, om eleven är missnöjd 

över att få extra lektioner är det svårt för skolan att bedriva intensivundervisningen utan 

att skapa en negativt betingad situation. I detta läge måste vårdnadshavarna stötta skolan 

och uppmuntra eleven att ta del av lektionerna.  

För att sammanfatta krävs det stöd för insatsen både från rektor och vårdnadshavare 

eftersom intensivundervisning är en krävande insats som påverkar elevens skoldag i form 

av extra undervisning. Pedagogen som bedriver intensivundervisningen måste ha en 

utbildning inom matematik och gärna inom specialpedagogik också. Pedagogen måste 

vara kapabel att skapa en arbetsmiljö som gynnar eleven samt vara insatt i passande 

material och hjälpmedel.  

6.4. Framtida forskning 
Eftersom studien hade tidsramar i form av kursens längd så formade det studiens 

utförande. För att utveckla arbetet vidare hade mer långsiktig forskning varit intressant 

för att utvärdera hur intensivundervisning i årskurs 7 kan påverka slutbetygen i årskurs 9 

och ifall eleverna gynnas av en uppföljande intensivundervisning i årskurs 8 och 9.  

En ny studie av samma slag men med ett mer genomarbetat underlag i form av en bättre 

utformad kartläggning och bättre riktade intervjuer för att följa upp kartläggningen hade 

varit av intresse att genomföra. Att fortsätta utveckla vidare och förbättra detta koncept 

som sina brister till trots visat ett positivt resultat.  
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Då en stor del elever kommer till Sverige sedan de blivit lite äldre och därmed inte går 

alla skolår i den svenska skolan finns det elever på högstadiet som förutom att de inte kan 

språket inte har många års skolerfarenhet på grund av att de till exempel varit på flykt, 

inte haft tillgång till skola eller varit tvungna att arbeta för att hjälpa till med familjens 

försörjning. Dessa elever behöver extra stöttning för att komma till en kunskapsnivå där 

de kan integreras med klassen och den ordinarie undervisningen. Framtida forskning 

skulle kunna behandla möjligheten att utforma en anpassad intensivundervisning som 

kombinerar svenska med matematik, om eleven har skolerfarenhet känns matematiken 

till viss del igen och det hade kunnat vara en utgångspunkt för intensivundervisningen. 

Det hade inneburit att det inte bara är språkundervisning för de nyanlända eleverna i 

början utan att de förbättrat kunskaperna inom ytterligare ett kärnämne.  

6.5. Slutord 
Studiens syfte var att undersöka om intensivundervisning på högstadiet skulle kunna 

stötta elever med svårigheter i matematik genom att bättra på deras begriplighet av ämnet 

(deras kunskaper), deras hanterbarhet av ämnet (deras tilltro till sig själv) samt deras syn 

på matematikens meningsfullhet (nyttan med ämnet). Om dessa begrepp stärks hos 

eleverna ökar deras känsla av sammanhang inom ämnet (Antonovsky, 2005) och därmed 

förbättras elevernas förutsättningar att bli godkända i matematikämnet.  

Studien har tydligt visat att hanterbarheten och meningsfullheten förbättrats, eleverna 

avslutade intensivundervisningen med att se en mening med matematiken i vardagen och 

inför framtiden samtidigt som deras självförtroende i ämnet stärkts. Även om det inte 

kunde visas att begripligheten förbättrats är resultatet positivt och det visar att 

intensivundervisning i matematik är en tidskrävande men lönande insats. Elevernas 

stärkta självförtroende hjälper dem i den ordinarie undervisningen och en förhoppning är 

att intensivundervisningen gjort att de insatser som kanske behövts sättas in längre fram 

i utbildningen för dessa elever inte kommer att behövas.  
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Sammanställning av fältanteckningar,  
Tintin och Elliot 

• Vecka 1:  

Efter en introduktion av upplägget på lektionerna och de kommande veckorna började 

intensivundervisningen med tal, deras uppbyggnad, deras plats på tallinjen, siffrornas 

värde etc. Till att börja med användes tallinjer (decimaltal med både tiondelar och 

hundradelar) som eleverna kunde skriva på med whiteboardpennor, positionsbrädet samt 

cuisenairstavar i den konkreta fasen. Det fokuserades lite mer på stora tal för Tintins del 

medan Elliot fortsatte till omvandling mellan tiondelar, hundradelar och heltal för att 

lägga lite extra tid där.  

• Vecka 2: 

Elliot fortsatte arbeta med positionssystemet när det gäller decimaltal, denna vecka 

övergick arbetet från konkret till representativt, bland annat genom att rita cirklar med 

andelen motsvarande decimaltalet markerad, och vidare till den abstrakta fasen innan 

addition och subtraktion av decimaltal introducerades. Tintin fortsatte med 

positionssystemet och omvandlingar mellan tiondelar, hundradelar och heltal, arbetet 

gick från konkret till representativt under veckan genom att Tintin började markera 

decimaltals värde med hjälp av att fylla i rutor i sitt räknehäfte. Sista lektionen bröt av 

från det andra arbetet med multiplikation och division med 10, 100 och 1000 med hjälp 

av tiobasmaterialet. Då multiplikationen och divisionen var en del av ett prov i den 

ordinarie undervisningen kommande vecka så avbröt Tintin arbetet med decimaltalen för 

att vara med på introduktionen under veckans sista lektion för att eventuellt få lite större 

förståelse inför provet.  

• Vecka 3: 

Både Tintin och Elliot började med att öva vidare på divisionen och multiplikationen som 

påbörjades under föregående vecka inför provet med hjälp av läromedelsmaterial. Efter 

provet återupptog Tintin arbetet med positionssystemet och övergår nu till den abstrakta 

fasen. Elliot fortsatte med de fyra räknesätten med decimaltal och knöt ihop detta med 

det tidigare arbetet med positionssystemet genom att repetera omvandlingarna mellan de 
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olika taltyperna. 

 

• Vecka 4: 

En lektion utgick denna vecka på grund av schemabrytande aktivitet för samtliga elever 

i årskurs 7. Tintin var dessutom frånvarande på ytterligare en lektion och fortsatte sitt 

arbete med positionssystemet på den kvarvarande lektionen. Elliot upplevde sig 

fortfarande som osäker på decimaltal och fokus lades denna vecka på att storleks ordna 

decimaltal med många decimalsiffror för att befästa de olika positionernas värde. 

Positionsbrädet användes igen i början av arbetet men det övergick snabbt till abstrakta 

uppgifter hämtade från läromedelsböcker. 

• Vecka 5: 

Tintin avslutade arbetet med positionssystemet denna vecka med rent abstrakta 

arbetsuppgifter från läromedelsböcker, även multiplikationen och divisionen från 

föregående veckor repeterades. Elliot började arbeta med bråktal, cuisenairstavar och 

bråkcirklar användes i den konkreta fasen. 

• Vecka 6: 

Sista veckan läggs fokus på problemlösningsuppgifter och olika strategier för att lösa 

dem. Strategin i fokus var att falla tillbaka till den representativa fasen om en lösning inte 

är självklar, sortera ut relevant information och rita representationer för att få ett 

sammanhang. De olika praktiska hjälpmedel som använts under intensivundervisningen 

togs fram för att visa på hur de kan användas, om inte fysiskt så hur eleverna kan tänka 

tillbaka på arbetet med dem för att reda ut hur de ska gå till väga för att lösa en uppgift.  
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Sammanställning av fältanteckningar, Kim 

 
• Vecka 1:  

Arbetet började efter introduktionen av intensivundervisningens upplägg med decimaltal, 

de olika positionernas värde och olika decimaltals värde i förhållande till varandra. 

Tallinjen och positionsbrädet användes i den konkreta fasen då de olika positionernas 

värde diskuterades. När arbetet övergick till att jämföra olika decimaltals värde fortskred 

arbetet till den representativa fasen med hjälp av tallinjer och sedan till den abstrakta 

fasen i slutet av veckan.  

• Vecka 2: 

Decimaltal fortsatte att vara i fokus, övergångar mellan tusendelar, hundradelar, tiondelar 

och heltal med hjälp av tiobasmaterialet i den konkreta fasen. Mot slutet av veckan när 

övergångarna fungerade i abstrakt räkning introducerades addition och subtraktion med 

övergångar samt lånesiffra. Detta arbete hölls helt abstrakt då Kim redan kunde 

uppställning på en tillfredsställande nivå och tack vare arbetet med övergångar tidigare 

snabbt kunde applicera det på uppställningarna.   

• Vecka 3: 

Kim fortsatte jobba med uppställningar av decimaltal, veckan inleddes med en repetition 

av minnessiffror och lånesiffror vid addition och subtraktion samt en diskussion om 

varför 10 blir 1 som minnessiffra vid en addition och varför 1 blir 10 som lånesiffra vid 

en subtraktion. Multiplikation och division mellan decimaltal och 10, 100, 1000 osv. 

introducerades med hjälp av cuisenairstavar samt positionsbrädet.  

• Vecka 4: 

En lektion utgick denna vecka på grund av schemabrytande aktivitet för samtliga elever 

i årskurs 7. Av de kvarvarande lektionerna lades en på att repetera ekvationer inför ett 

prov i den ordinarie undervisningen. Den sista lektionen inledde arbetet med bråktal, 

tiobasmaterialet och bråkcirklar användes.  

• Vecka 5: 

Arbetet med bråktal fortskred för Kims del, jämförelse av olika bråktals värde och enklare 

omvandling mellan olika bråktal med hjälp av bråkcirklar i den konkreta fasen. Det 



Bilaga 12 

 

 

övergick till den representativa fasen där Kim började rita egna cirklar och figurer för att 

representera olika bråktal. 

• Vecka 6: 

Sista veckan övergick Kim från den representativa fasen till den abstrakta fasen där 

bråktal omvandlades för att kunna jämföras, även om hur delen av ett heltal beräknas togs 

upp denna vecka.  
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Sammanställning av fältanteckningar,  
Rio och Sam 

• Vecka 1:  

Efter introduktionen av intensivundervisningen påbörjades arbetet med stora tal. Med 

hjälp av positionsbrädet och tallinjer så jämfördes olika tal, siffrornas värde i talen och 

deras namn. Arbetet övergick mot slutet av vecka till den abstrakta fasen då eleverna 

kunde skriva ner upplästa tal med siffror och jämföra deras storlek utan positionsbrädet.  

• Vecka 2: 

Andra veckan lades upp på samma vis som första veckan men nu med fokus på decimaltal 

istället för stora tal. Eleverna fick jämföra olika tal, positionernas värde samt lära sig vad 

de olika positionernas namn är och vad de är värda jämfört med varandra. Även denna 

vecka var det positionsbrädet och tallinjen som användes i den konkreta fasen. Mot slutet 

av veckan introducerades addition och subtraktion av decimaltal, än så länge utan 

övergångar.  

• Vecka 3: 

Arbetet med addition och subtraktion fortsatte, nu med övergångar. Positionsbrädet 

användes till en viss del i början men eleverna fortskred snabbt till den abstrakta fasen 

med rent matematiska uppställningar. Även den konkreta fasen av arbete med 

multiplikation och division med 10, 100 och 1000 inleddes under slutet av veckan med 

tiobasmaterialet och positionsbrädet.  

• Vecka 4: 

En lektion utgick denna vecka på grund av schemabrytande aktivitet för samtliga elever 

i årskurs 7. De kvarvarande lektionerna användes till att avsluta området med decimaltal 

och de fyra räknesätten.  

• Vecka 5: 

Området med bråktal inleddes, jämförelse av olika bråktals värde och enklare omvandling 

mellan olika bråktal med hjälp av bråkcirklar i den konkreta fasen. Även jämförelser med 

ett togs upp, hur eleverna kan se om ett bråktal är större eller mindre än ett. Både Rio och 
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Sam tyckte det var lättare att rita egna figurer än att använda det praktiska materialet så 

de övergick snabbt till den representativa fasen.  

• Vecka 6: 

Sista veckan fortsatte arbetet med bråk, övergång från den representativa till den abstrakta 

fasen genom att gå från att ha ritat cirklar med andelarna markerade till att skriva upp 

bråktalen och räkna huvudräkning. Sista tiden arbetade eleverna med att beräkna delen 

av ett tal med hjälp av entalskuberna i tiobasmaterialet.  
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Sammanställning, individuellt resultat på 
uppföljningsdiagnos 
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