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Sammanfattning 
 
 
Studien har utgått från en modell, Respons to Intervention (RTI) och syftet har varit att 

bidra med kunskap om interventioner och att undersöka om en intervention, RTI på Tier 2-

nivå, i matematik inom området bråk genom explicit undervisning, laborativt material och 

digitalt läromedel (Nomp) har effekt på elever i svårigheter i matematik (årskurs 9) på 

introduktionsprogrammet. Urvalet av elever byggde på ett övergripande matematiktest 

som alla elever (n=40) i fyra olika matematikklasser genomfört vid samma tillfälle på 

introduktionsprogrammet på en gymnasieskola. För denna kvantitativa studie har både en 

experimentgrupp och en kontrollgrupp använts. 9 elever genomförde ett 

interventionsprogram gällande bråk, med fokus på begreppslig förmåga och 

procedurförmåga under tre veckor. Kontrollgruppen erhöll ingen interventionsinsats inom 

bråk utan deltog i den ordinarie matematikundervisningen om bråk.  

 

Studiens resultat bygger på vår insamlade data i form av medelvärden på gruppnivå från 

interventionsgruppen och kontrollgruppen, från elevernas resultat på förtest och eftertest och 

analyser av dessa som vi genomfört med hjälp av SPSS (ANOVA). I resultatet framkom att 

båda grupperna utvecklats men interventionsgruppen hade som helhet utvecklats och 

blivit signifikant bättre än kontrollgruppen. När det gällde begreppslig förmåga visade 

mätningarna på att interventionsgruppen hade blivit statiskt signifikant bättre än 

kontrollgruppen. Gällande procedurförmåga utvecklades båda grupperna och blev bättre, 

men mätningarna visade inte på någon signifikant skillnad mellan grupperna. Resultatet 

visade även på betydelsen av att fokusera på begreppslig förmåga och att använda sig av 

både konkret och abstrakt material, för att elever ska få djupare förståelse för området 

bråk, där användning av tallinjen underlättade för eleverna i interventionsgruppen att 

förstå att bråktals värde. Det är önskvärt med fler studier där äldre elever ingår då 

behovet är stort (många äldre elever befinner sig i matematiksvårigheter) och det finns få 

studier att ta del av. 

Nyckelord: 

Bråk, begreppslig förmåga, procedurförmåga, intervention, Response to Intervention 

(RTI), Tier 2, introduktionsprogrammet.  
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1. Inledning 

Matematik är ett ämne som de flesta har en relation till och som påverkat människors liv 

genom historien. Ämnet har stor betydelse i skolan, samhället och den enskildes vardag. 

Många elever tycker att matematik är svårt då de upplever den som abstrakt och ofta saknar 

koppling till deras vardag eller verklighet (Hodgen & Dylan, 2013; Samuelsson, 2005). 

Denna uppfattning behöver förändras eftersom det visat sig att matematiska kunskaper spelar 

in i flera ämnen i skolan, i samhället och den vuxnes vardag (Engström, 2015; Löwing, 2008; 

Ramaa, 2015, Re, Pedron, Tressoldi & Lucangeli, 2014; Samuelsson, 2005). Av de elever 

som avslutade grundskolan våren 2019 var det cirka 11 % som saknade godkänt betyg i 

matematik vilket gör att de saknar behörighet till ett nationellt program (Skolverket, 2019b). 

Matematik är även det ämne som flest elever, 79 % på introduktionsprogrammet, saknar 

behörighet i från grundskolan (Skolverket, 2019a). På grund av elevers försämrade 

matematikresultat, har under 2000-talet pågått en debatt kring kvalitén i den svenska skolan 

(Henrekson & Jävervall, 2016).  

Den forskning som finns om hur insatser ska utformas för elever i svårigheter i matematik 

grundar sig framför allt på yngre elever. När det gäller forskning som utgått från äldre elever 

är det mer sparsamt. Som exempel ger en sökning på ”MLD grade 12” endast 61 träffar och 

av dessa är en relevant. Stevens, Rodgers, och Powell (2018) framhåller att det behövs fler 

studier som undersöker orsaker till äldre elevers svårigheter i matematik då dessa svårigheter 

ofta är mer komplexa och utmanande. Elever som har svårigheter i matematik har ofta stora 

kunskapsluckor inom många olika områden och eftersom kunskaper i matematik bygger på 

varandra behövs studier som undersöker hur äldre elever svarar mot olika typer av 

interventioner. Detta visar på svårigheten att få stöd av forskningen, samtidigt säger vår 

erfarenhet som lärare (för äldre elever) att det finns ett behov av den här typen av studier. 

Som matematiklärare har vi mött många elever under åren som varit i behov av stöd i 

matematik.  

De elever som lämnar grundskolan utan fullständiga betyg och kommer till 

introduktionsprogrammen har ofta haft en problematisk skolgång, vilket påverkat deras 

kunskapsutveckling, deras självkänsla och bild av skolan. I skollagen (SFS 2010:800) 

poängteras att stöd ska sättas in vid behov och att alla elever ska få utvecklas utifrån sina 

förutsättningar. Skolinspektionen (2018) visar dock på stora brister i arbetet med särskilt stöd 

och extra anpassningar till elever i grundskolan. Det kan handla om att elever i behov av stöd 
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inte upptäcks eller att det tar för lång tid innan stöd sätts in. För att förbättra och stärka 

skolans stödinsatser till elever i särskilda behov är speciallärarens kompetenser viktiga. I vårt 

arbete som speciallärare i matematik behövs kunskaper om vad som påverkar elevers 

förutsättningar för att lära men även kunskaper om bedömning, olika arbetssätt och metoder 

för att kunna möta elevers olika behov (SFS 2011: 186). För att lägga upp en planering och 

använda bra strategier, som gynnar utveckling av lärandet för den enskilda eleven, behöver vi 

få syn på vilken form av villkor (inre och/eller yttre villkor) som påverkar eleven och kanske 

framför allt de som missgynnar elevens kunskapsutveckling (Woolfolk & Karlberg, 2015). Vi 

kan i dialog med eleven sträva efter att hitta hjälpande strategier som går att genomföra, både 

i elevens arbetsmiljö och för elevers kunskapsinhämtande. Vi har under vår utbildning till 

speciallärare blivit intresserade av interventioner i matematik. Vårt intresse har riktats mot att 

undersöka hur interventioner i mindre grupp skulle kunna vara ett tillvägagångssätt att 

använda för att stötta elever på introduktionsprogrammet. Enligt Engström (2015) saknas det i 

Sverige en forskningsöversikt av interventionsprogram för elever som har svårigheter i 

matematik. Lunde (2011) och Engström (2015) menar att det saknas evidensbaserad forskning 

om hur lärandet ska utformas effektivt för elever som har svårigheter i matematik. Det går att 

identifiera elever med matematiska inlärningssvårigheter redan i tidiga åldrar (Zhang, 

Räsänen, Koponen, Aunola, Lerkkanen & Nurmi, 2018) och om stöd sätts in tidigt är det 

lättare att minska framtida skillnader i matematikkunskaper och gynna individen men även 

samhället (Ennis & Losinski, 2019; Wang, Fuchs, Fuchs, Gilbert, Krowka & Abramson, 

2019; Hamdan & Gunderson, 2016; Stevens, Rodgers & Powell, 2018). Då många studier 

fokuserar på elever i de lägre åldrarna och grundläggande kunskaper i aritmetik, behövs mer 

forskning om äldre elever och mer avancerad matematik. Bråkkunskaper har stor betydelse 

för att förstå avancerad matematik (McIntosh, 2008; Shin & Bryant, 2015) och bråk är ett 

område inom matematiken som många lärare ser att elever har svårigheter med. På vilket sätt 

finns möjligheten att stötta äldre elever med matematiska inlärningssvårigheter, inom området 

bråk, efter att de avslutat grundskolan? Med detta arbete vill vi försöka ta reda på mer om 

detta. 

1.1 Begreppsförklaring 
 

Begreppslig förmåga 

Begreppslig förmåga handlar om att eleven ska kunna förstå, använda och jämföra olika 

matematiska begrepp. Det vill säga välja lämpliga strategier för att kunna lösa och 
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beräkna olika problem. Val av beräkningsmetod och förmågan att kunna snabbt utföra 

beräkningen på ett korrekt sätt visar på om eleven förstått ett begrepp (Hudson & Miller, 

2006).  

 

Explicit undervisning  

Handlar om att elever får på ett tydligt och strukturerat sätt öva på olika färdigheter där 

läraren kontinuerligt ger återkoppling och fortlöpande utvärderar lärande (Hughes, 

Morris, Theerien & Benson, 2017). 

 

Intervention 

Intervention handlar om en strukturerad och tydlig stödinsats som utformas efter elevens 

behov. Utifrån en screening skapas ett interventionsprogram där intensivträning med 

tydliga instruktioner är centralt (Grosche & Volpe, 2013). 

 

Introduktionsprogrammet.        

Gymnasieskolans introduktionsprogram syftar till att ge obehöriga elever möjlighet att bli 

behöriga till ett nationellt program, förberedas inför annan utbildning eller arbete. Elever som 

läser på introduktionsprogrammet ska kunna läsa både grundskoleämnen som de saknar 

behörighet i samt ha möjlighet att kunna läsa delar av gymnasieskolans kurser (Skolverket 

2019a). 

 

Procedurförmåga 

Procedurell förmåga handlar om att veta hur och vilken metod samt när den ska användas 

i matematik. Proceduren kan ses som ett hjälpmedel som gör en del av arbetet, när man 

ska lösa problem i matematik (Hudson & Miller, 2006).  

 

Response to Intervention (RTI)  

RTI är en modell vars grundtanke är att arbeta förebyggande och hitta elever som riskerar 

att hamna i inlärningssvårigheter. Modellen utgår från tre steg, Tier. I steg 1 ges eleven 

stöttning i den ordinarie undervisningen och om stödet inte är tillräckligt ges intensiva 

insatser i mindre grupp, steg 2. Fortsätter eleven inte att svara på insatserna får eleven 

enskild undervisning där insatserna intensifieras och där personal med specialpedagogisk 

kompetens involveras (Grosche & Volpe, 2013).  
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2. Syfte och frågeställning 

Vi har sett att det behövs mer forskning om interventioner inom bråk och vill därför 

genomföra en studie inom detta med hjälp av modellen Respons to Intervention (RTI) på 

gruppnivå (Tier 2). Vi vill undersöka om intervention kan göra skillnad för elever som har 

svårigheter i matematik och som är i behov av stöd i matematik.  

Syftet med studien är att bidra med kunskap om interventioner och undersöka om en 

intervention, RTI på Tier 2-nivå, i matematik inom området bråk genom explicit 

undervisning, laborativt material och digitalt läromedel (Nomp) har effekt på elever i 

svårigheter i matematik (årskurs 9) på introduktionsprogrammet. Utifrån syftet skapas 

följande forskningsfråga: 

     Vilken effekt har RTI på Tier 2-nivå i matematik inom området bråk för elever i behov av stöd 

i matematik på introduktionsprogrammet? 

3. Teoretisk bakgrund 
 
Nedan kommer vi att redogöra för kunskapskrav och förmågor som innefattar matematik 

årskurs 9. Vi fortsätter med att belysa områden som är betydande för elevers 

matematikutveckling och som kan ställa till problem när elever ska lära sig om bråk. Sedan 

behandlar vi matematiksvårigheter och elever i behov av stöd. För att sedan komma in på 

stödinsatser som kan hjälpa elever som har svårigheter i matematik såsom intervention, RTI, 

explicit undervisning, digitala verktyg. Vi avslutar med att redogöra för vad tidigare forskning 

har kommit fram till gällande interventioner i matematik, interventioner med explicit 

undervisning och interventioner inom området bråk. 

 

3.1 Läroplan för grundskolan i matematik, årskurs 9 

3.1.1 Kunskapskrav i årskurs 9 
 

I läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2018) finns kursplaner (för olika ämnen) med centralt 

innehåll och kunskapskrav, som undervisning och bedömning ska utgå ifrån. Kursplanernas 

innehåll påverkas av synen i samhället och av vilka kunskaper som förmodas bli viktiga för 

den framtida samhällsmedborgaren (Engvall, 2013).  I kunskapskraven för matematik 

innefattas förmågorna: problemlösning, begrepp, metod (procedurell förmåga), 

kommunikation och resonemang. Dessa fem förmågor ska utvecklas och fördjupas genom 
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undervisningen under hela grundskolan, genom att användas i olika matematiska 

sammanhang (Löwing, 2008). Vi har valt att fokusera på begreppslig och procedurell förmåga 

i vår RTI-intervention på Tier 2-nivå i matematik inom området bråk eftersom dessa två 

förmågor först måste uppnås innan en automatisering av kunskapen kan ske (Hudson & 

Miller, 2006).  

Förutom kunskapskraven i Lgr11 står det även att läraren ska ”utifrån kursplanernas krav 

allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för 

eleven” samtidigt som läraren ska ”stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna 

förmågan” (Skolverket, 2018).   

I vår studie berör vi nedanstående punkter från det centrala innehållet för årskurs 9. Dessa 

återfinns under taluppfattning och vi kommer i vår intervention fokusera på bråk:   

 Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska 

situationer. 

 Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid 

överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder. 

Metodernas användning i olika situationer. 

 Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och 

matematiska situationer och inom andra ämnesområden (Skolverket, 2018, s.58).           

De kunskapskrav som vi kommer att beröra (E-nivå från årskurs 9) är:  

 Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom               

att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven 

kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i 

huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika 

uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till 

varandra. 

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss 

anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom 

aritmetik, …, med tillfredsställande resultat (Skolverket, 2018, s. 62-63). 
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3.1.2 Begreppslig förmåga 

I kursplanen för årskurs 9 står att eleven ska kunna analysera och använda begrepp i 

matematik samt även kunna se samband mellan matematiska begrepp (Skolverket, 2018). Att 

förstå matematiska begrepp är mer komplex än att ge namn åt olika symboler i matematik 

såsom att siffran tre heter 3 eller att + betyder addition. Begreppslig förmåga handlar om att 

eleven förstår meningen med abstrakta symboler exempelvis att siffran 4 kan representera 

olika saker exempelvis människor, äpplen, dl eller saker som de har gemensamt (Hudson & 

Miller, 2006). Begreppslig förmåga handlar om att eleven förstår att siffran 4 inte är samma 

sak som siffran tre och att exempelvis plustecknet, + betyder addition och att man ska lägga 

ihop två grupper, termer med varandra. Många elever som har svårigheter i matematik har 

svårt att koppla samman olika erfarenheter av begrepp och förstå relationen till andra begrepp 

(Roos & Trygg, 2018). Att nå en begreppsmässig förståelse är avgörande när det gäller att nå 

framgång i matematik. Därför måste utvecklingen av elevers begreppsförmåga ske genom en 

god undervisning med möjlighet till många diskussioner där elever lär sig vad som är 

utmärkande eller gemensamt för ett begrepp. Det är även viktigt att tänka på elevernas 

förkunskaper när man arbetar med begrepp i skolan och koppla elevernas tidigare erfarenheter 

till undervisningen kring de begrepp som berörs (Roos & Trygg, 2018; Hudson & Miller, 

2006).  

3.1.3 Procedurförmåga  
 

Procedurell förmåga handlar om att kunna använda och välja matematiska metoder som är 

lämpliga vid beräkningar av uppgifter (Skolverket, 2018). Procedurell förmåga är betydande 

för många uppgifter som eleverna ska kunna beräkna och lösa i matematik. För att eleven ska 

få ett flyt i kunskaper inom matematik krävs det att eleven först uppnår begreppslig förståelse 

och som sedan knyts till procedurkunskap (Hudson & Miller, 2006). Det finns många 

anledningar till varför elever som har inlärningssvårigheter har svårt att lära sig och behålla 

den procedurella kunskapen. Det kan exempelvis handla om koncentrationssvårigheter, 

bristande arbetsminne, och brister i grundläggande matematik. Explicit undervisning med 

tydliga och enkla strategier kan vara ett sätt att arbeta med att stärka elevers procedurkunskap 

(Hudson & Miller, 2006). 
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3.2 Taluppfattning 

För att lyckas med matematik i skolan krävs en förståelse för den matematik som lärs ut och 

att elever har en god taluppfattning. Taluppfattning handlar om att förstå tals ordning, förstå 

positionssystem, kunna de grundläggande räknelagar, behärska tals uppdelning i termer och 

faktorer och kunna avrunda tal (Löwing, 2008).  

Vikten av en god taluppfattning behövs när elever ska utveckla flyt i matematik samt att en 

god taluppfattning är av betydelse för elevens fortsatta lärande i matematik. Elever med en 

god taluppfattning har förståelse för kopplingen mellan antal och beräkning, förstår tals 

värden och ser talmönster och kan använda sig av många olika strategier vid beräkning och 

problemlösning. En god taluppfattning innebär också att elever gör färre misstag i matematik 

som leder till ett ökat självförtroende hos eleverna (Hudson & Miller, 2006).  

Lärare måste vara uppmärksamma på elever som har svårt att lära sig och som har allmänt 

svårt att hitta flytet i grundläggande taluppfattning. De elever som inte behärskar 

taluppfattningen behöver mer tid till att diskutera tillsammans och få förklaringar för att förstå 

innebörden av begreppen och hur man använder dem (Gersten, Jordan & Flojo, 2005). Ett av 

många värdefulla verktyg som kan användas inom olika områden i matematik och som bör 

användas mer i undervisningen för att förtydliga och öka förståelsen av taluppfattningen är 

tallinjen (Hudson & Miller, 2006; McIntosh, 2008).  

Språket har betydelse för matematikundervisningen där övergången mellan språklig kod och 

skriftlig kod är en viktig del i utvecklingen av taluppfattningen. Det vill säga eleven går från 

att språkligt uttrycka tal till att skriftligt uttrycka tal med siffror. Läraren bör använda ett 

adekvat språk som är anpassat efter elevernas förmågor. Det gäller att stegvis utveckla 

elevernas matematiska språk för att göra det möjligt att hantera och kommunicera mer formell 

matematik (Bentley & Bentley, 2016; Löwing, 2008; Lewis & Fisher, 2016). Forskning har 

visat att många elever med matematiksvårigheter har bristande kunskaper i taluppfattning, 

procedurer och begreppsförståelse (Shin & Bryant 2015; Siegler, Fuchs, Jordan, Gersten & 

Ochsendorf, 2015), vilket leder till problem vid exempelvis bråkinlärning eftersom förståelsen 

av bråk är en nödvändig förkunskap för att kunna djupare förstå proportionalitet, förhållande, 

procent samt algebra (Lindström, Lindberg & Pettersson, 2011; McIntosh, 2008).  
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3.3 Bråk 

3.3.1 Elevers förståelse av bråk  

 

För att elever ska förstå och lära sig om bråk krävs både begrepps- och procedurkunskap 

(Siegler et al., 2015). I vardagen har bråk successivt övertagits av decimaltal men det får inte 

tolkas som att bråkundervisning inte längre behövs. Elever behöver förstå bråk för att kunna 

lära sig algebra och för att kunna utvecklas i matematik på en högre nivå (Shin & Bryant, 

2015; Kim & Park, 2018). För att kunna förbättra elevers bråkkunskaper är det viktigt att 

tidigt identifiera riskelever som annars kan komma att få problem i matematik under lång tid 

(Mazzocco, Myers, Lewis, Hanich & Murphy, 2013) Elever som har svårigheter i matematik 

använder ofta felaktiga och ett begränsat antal strategier i bråkräkning. För det matematiska 

lärande är det viktigt att läraren samtalar om matematik och använder sig av matematiska 

begrepp i samtalen med eleverna (Khisty & Cheval, 2002). Tydliga instruktioner, stöd i att 

välja strategier och tillgång till visuellt material behövs också för att stötta elever som har 

svårigheter i matematik (Löwing, 2008; Mazzocco et al., 2013; Siegler, Carpenter, Fennell, 

Geary, Lewis, Okamoto, Thompson & Wray, 2010).  

 

Det finns stora luckor i matematikkunskaper bland elever och detta påverkar inte bara deras 

egen framtid utan också samhällets (Siegler et al. 2010). I exempelvis USA har bara några få 

procent av alla elever kunskaper i matematik som behövs för att göra karriär inom vetenskap, 

teknik och matematik (ibid). Bristande kunskaper i bråk är en kritisk aspekt av den här 

otillräckliga matematiska kunskapen och som blir problematisk eftersom förståelse för bråk 

behövs för att kunna förstå och utföra beräkningar inom algebra och mer avancerad 

matematik (Hunt, Welch-Ptak & Silva, 2016; Hacker, Kiuhara & Levin, 2019; Lewis & 

Fisher, 2016). Siegler et al., (2010) framhåller att många lärare är väl medvetna om elevers 

svårigheter med att förstå bråk, men att de inte vet hur man ska hjälpa eleverna med detta. Det 

har visat sig att allt för många lärare i bland annat USA saknar tillräckliga kunskaper i 

området bråk, då man exempelvis inte kan förklara procedurer eller orsaker till varför vissa 

beräkningar i matematik fungerar bättre än andra (Ma, 2010).  

 

Siegler et al. (2010) rekommenderar att lärare bygger undervisningen på elevers förförståelse 

om att dela in saker och ting för att utveckla en djupare förståelse av bråkbegrepp. Lärare bör 

använda aktiviteter som att dela in olika saker i grupper för att utveckla elevers förståelse för 

andelar. För att hjälpa elever att förstå att tal i bråkform också är tal bör tallinjen användas för 
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att vidga elevers förståelse om att det finns flera tal utöver naturliga tal i vårt talsystem. 

Användningen av tallinjen kan enligt författarna tydliggöra och förbättra förståelsen för 

exempelvis bråktals olika storlekar och att bråktal också kan representeras som decimaltal och 

procent (Siegler et al., 2010). Även Hudson och Miller (2006) förespråkar användning av 

tallinjen och att den visuella bilden av bråktal på en tallinje hjälper eleven att få en förståelse 

för att olika bråk kan ha samma värde, förståelse för större än och mindre än ett bråktal. 

Vidare menar de att laborativt material bör kombineras med skrivna symboler för att elever 

ska förstå kopplingen mellan konkreta begrepp och abstrakta representationer. För att elever 

ska förstå olika procedurer vid beräkning av bråk bör lärare använda laborativa och visuella 

material såsom tallinje, symboler och där olika missuppfattningar synliggörs av läraren. För 

att eleverna ska få en djupare begreppsförståelse för bråk är det av betydelse att koppla 

uppgifter till elevernas verklighet, att visa på olika strategier när man löser uppgifter samt att 

man diskuterar elevers strategier högt tillsammans (Bentley & Bentley, 2016; McIntosh 2008; 

Siegler et al., 2010).  

 

Hacker et al. (2019) anser att kunskaper i bråk är grundläggande för fortsatta studier i 

matematik men att det fortfarande är en av de färdigheter i matematik som elever har svårast 

med. Det är även ofta elever med inlärningssvårigheter i matematik som har problem med 

bråk och att det ofta hänger samman med inlärningssvårigheter i språk, särskilt att kunna 

argumentera och kommunicera med hjälp av skrift. Geary, Boykin, Embretson, Reyna, 

Siegler, Berch, och Graban (2008) menar att färdigheter i bråk är underutvecklat i 

grundskolan men borde vara ett huvudmål, eftersom bråk utgör ett av grundelementen i 

algebra. Detta belyser även Zhang, Stecker, Huckabee och Miller (2016) och menar att 

elevers förmågor att jämföra bråk är betydande för att kunna lösa uppgifter som 

problemlösning med bråk och algebra som innehåller bråk. 

Hamdan och Gunderson (2016) menar att arbeta med runda pizzor och tårtor (areamodell av 

bråk) kan leda till att elever fokuserar på antal bitar som kan ätas och att de glömmer bort 

antal delar som pizza är indelad i. Vidare menar författarna att areamodellen, där två-

dimensionella figurer delas i bitar, kan leda till missuppfattningar som gör att elever brister i 

förståelse för att bråk är riktiga tal och att det är tal som finns på tallinjen. Elevers förmåga att 

placera bråktal på tallinjen har starkt samband med matematikutvecklingen. Även förståelsen 

för bråks olika storlekar är en viktig milstolpe i elevens matematikutveckling och för fortsatta 

studier med mer avancerad matematik (Hamdan och Gunderson, 2016).  
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3.3.2 Svårigheter och missuppfattningar gällande bråk 

För att elever ska kunna räkna med bråk måste de behärska nämnarens och täljarens innebörd 

samt att bråktal kan uttryckas på olika sätt, vilket många elever har svårt med (McIntosh 

2008; Hudson & Miller 2006). Bristande kunskaper i både procedurkunskap och 

begreppsförmåga leder ofta till problem vid bråkinlärning (Gersten et al., 2009; Shin & 

Bryant, 2015). Studier visar på att många missuppfattningar inom bråk som att elever lägger 

ihop nämnare, tror att bråktal med störst nämnare är värt mest, handlar om att elever saknar 

begreppslig förståelse och procedurkunskap inom området bråk (Shin & Bryant 2015; 

Gersten, Beckmann, Clarke, Foegen, Marsh, Star & Witzel, 2009; Löwing, 2008; McIntosh, 

2008).  

Att lära sig begrepp underlättar att hålla ordning och systematisera olika saker såsom hur de 

hör ihop, vilka egenskaper som förenar dem och förhållandet till andra begrepp. Många elever 

har också problem med att ta steget från konkret material till abstrakta symboluttryck. Tydliga 

instruktioner behövs där visuellt stöd under en lång tid ges men får inte begränsas till endast 

pizzor eller tårtor. Andra representationer såsom rektangulära former måste användas 

samtidigt och laborativt material bör finnas med som en naturlig del. Detta för att kunna möta 

de svårigheter och missuppfattningar inom bråk som många elever har (Gersten et al., 2005; 

Roos & Trygg 2018; Shin & Bryant 2015; McIntosh 2008). 

Shin och Bryant (2015) menar att lära sig bråk är en utmaning för de flesta elever och ett 

område som elever behöver mycket stöd i. Kim och Park (2018) anser att bristande kunskaper 

i bråkbegrepp och hur man räknar med bråk kan leda till svårigheter med algebra. Brister i 

begreppsförståelse kan begränsa elevers förmåga att göra beräkningar och lösa problem med 

bland annat bråk. Det är vanligt att elever ser bråktal som symboler och förstår inte att det är 

tal. Även vanligt förekommande är att elever ser täljare och nämnare som två separata tal 

samt att man blandar ihop delar av bråk med heltal (Siegler et al., 2010; McIntosh 2008; 

Ramaa, 2015). Enligt Löwing (2008) klarar mindre än varannan elev i årskurs 9 att räkna ut 

uppgifter som en fjärdedel adderat med en femtedel. En vanlig missuppfattning är att elever 

tror att en åttondel är större än en fjärdedel eftersom 8 är större än 4 (Bentley & Bentley, 

2016; McIntosh, 2008; Löwing, 2008; Ramaa, 2015). Forskning visar även på att en faktor 

som påverkar elevers begreppsliga förståelse för bråk är att elever övergeneraliserar tänkandet 

om heltal och som dominerar bland elevers strategier när de arbetar med bråk. Det är vanligt 
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att elever exempelvis beräknar skillnaden mellan nämnare och täljare när de ska jämföra 

bråktal (Kim & Park, 2018).  

McIntosh (2008) menar att vanliga missuppfattningar inom bråk handlar om att lärare inte 

kopplar uppgifter till verkligheten, då bråkuttryck måste arbetas med konkret samt samtalas 

om. Ett av målen som står i Lgr11 är just att skolan ska se till att varje elev kan använda sig 

av matematiskt tänkande i vardagen (Skolverket, 2018). Även Hudson och Miller (2006) 

poängterar att elever behöver förstå och se kopplingen mellan matematiska begrepp och hur 

de kan användas utanför skolans värld.  

 

3.4 Matematiksvårigheter 

Elevers svårigheter i matematik kan bero på många orsaker men många elever har problem 

med begrepp och representationer (Lewis & Fisher 2016; Hughes, Morris, Therrien & 

Benson, 2017). Svårigheter kan bero på bristfällig undervisning, stor skolfrånvaro, 

arbetsminne och bristande motivation (Engström 2015; Mazzocco et al. 2013; Lewis & Fisher 

2016). Det kan handla om varianter eller olika grader av inlärningssvårigheter. I de många 

studier om matematiksvårigheter som finns, saknas exakta och tydliga definitioner av olika 

svårigheter. Det gör det svårt att använda forskningen till att jämföra, se skillnader och 

likheter och för att dra slutsatser (Lewis & Fischer, 2016; Träff & Samuelsson, 2013).  

De begrepp som ofta används är till exempel Matematiksvårigheter (MD), Matematiska 

inlärningssvårigheter (MLD), Dyskalkyli (DD), Inlärningssvårigheter (LD), Låg prestanda 

(LA), Lässvårigheter (RLD) och Dyslexi (Lewis, 2014; Kaufman, Mazzocco, Dowker, von 

Aster, Göbel, Grabner & Nuerk, 2013; Träff & Samuelsson, 2013; Zhang et. al., 2018). Träff 

och Samuelsson (2013) tar upp MLD och ger som exempel att eleven kan ha svårigheter med 

användandet av algoritmer inom aritmetiken, svårigheter kring 10-bassystemet och/eller att 

elevens svårigheter visar sig i användandet av processkunskap och regler. Kaufmann et al., 

(2013) och Lewis och Fischer (2016) bearbetar DD (Dyskalkyli) som en form av MLD och 

kommer fram till att DD kan ha en koppling till specifika lässvårigheter (Dyslexi) men 

behöver inte ha det. De menar att svårigheterna liknar varandra ibland och att det finns 

gemensamma delar av svårigheter. De tar upp två undertyper av DD, Primär (svårighet att 

uppfatta, representera och behandla numerisk information) och Sekundär (utöver Primär även 

andra kognitiva nedsättningar som till exempel förmågan att hålla och att hålla kvar 
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uppmärksamhet). Kaufmann et al. (2013) lyfter problematiken med att DD kan tolkas på olika 

sätt och att olika svårigheter kan förekomma olika inom olika delar av matematiken. Vid 

sidan av detta sker även den individuella utvecklingen hos eleven samtidigt som utveckling 

inom en förmåga kan ske i olika takt i ett delområde av matematiken. 

Lundberg och Sterner (2009) menar att elever med dyslexi och försenad språkutveckling löper 

större risk att utveckla svårigheter i matematik. En del forskare inom området matematiska 

inlärningssvårigheter (MLD) hävdar att 40 % av elever som har inlärningssvårigheter i 

matematik (MLD) också har lässvårigheter (Träff & Samuelsson, 2013). Lunde (2011) menar 

att elever med matematiksvårigheter kan vara så många som 15 %, vilket är i ungefär samma 

storleksnivå som elever som har läs- och skrivsvårigheter. Däremot är det inte alls säkert att 

elever med matematiksvårigheter har läs- och skrivsvårigheter eller tvärtom (ibid). Träff och 

Samuelsson (2013) menar dock att elever med olika svårigheter i matematik kan ses som att 

de alla tillhör MLD. När elever diagnostiseras för MLD sker det oftast för att få fram vad de 

inte kan. Lewis (2014) menar å sin sida att det vore önskvärt att försöka få fram vilka resurser 

och kunskaper som eleven har, för att sedan kunna bygga vidare på dessa. Gersten et al. 

(2005) anser att screeningar ska göras tidigt för att kunna identifiera elever i 

matematiksvårigheter. Hudson och Miller (2006) framhåller att lärare bör tänka på att elever 

som har svårigheter i matematik är särskilt känsliga för att glömma kunskaper och förmågor 

som inte har underhållits på länge. Därför måste lärare förhålla sig till om elevens prestationer 

beror på att eleven inte kan eller inte vill.  

Matematiksvårigheter kan bero på olika villkor som påverkar en elev. Dessa villkor delas ofta 

in i yttre och inre villkor. Kaufmann et al. (2013), Ramaa (2015) och Woolfolk och Karlberg 

(2015) tar som exempel på yttre villkor upp socioekonomisk status, miljö/kultur som eleven 

och dess familj befinner sig i när eleven inte är i skolan. På inre villkor tar de upp exempel 

som olika neuropsykiatriska störningar, kognitiva förmågor, matematikångest och 

självförtroende. Woolfolk och Karlberg (2015) menar att en elevs självbild i förhållande till 

ett ämne som till exempel matematik kan påverka både prestation och betyg. 

Matematik anses av många vara det svåraste av ämnen i skolan. Goda kunskaper i matematik 

och intelligens kopplas ofta ihop och har blivit en samhällsnorm. Tilliten till sin egen förmåga 

kan påverkas av denna uppfattning liksom självförtroendet. En del elever kan känna stress och 

ångest vilket i sin tur kan göra att ämnet men även skolan upplevs som tråkig. 

Matematikångest påverkar inlärningen på ett negativt sätt, framför allt hos elever med högt 
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arbetsminne. Det gör att de får svårt att använda avancerade problemlösningsstrategier på ett 

effektivt sätt. Prestationer i matematik kan påverkas långsiktigt på grund av att utvecklingen 

av strategiförmågor hämmas (Boaler, 2011; Dowker, 2016; Engström, 2015; Ramaa, 2015; 

Ramirez, Chang, Maloney, Levine & Beilock, 2015).  

3.5 Elever i behov av stöd 

Skollagen (SFS 2010:800) poängterar att hänsyn ska tas till elevers olikheter och behov samt 

att elever ska få lyckas så långt som möjligt i sin utveckling med hjälp av stöd och stimulans. 

Om en elev riskerar att inte nå målen för betyget E i grundskolan, utifrån information av 

tester, prov, information från lärare eller dylikt, ska en utredning skyndsamt göras för att 

sedan sätta in relevant stöd. Hur stödet ska se ut ska diskuteras i samråd med personal med 

specialpedagogisk kompetens. Ett problem enligt Engström (2015) är att utredningar allt för 

ofta görs för sent vilket medför att eleven redan hunnit misslyckats ett antal gånger. Det är 

även viktigt att tänka på att en elev har rätt till särskilt stöd och åtgärdsprogram vare sig det 

finns en diagnos eller inte. En diagnos kan aldrig ersätta den pedagogiska kartläggningen samt 

de specialpedagogiska insatserna (Stockholms läns landsting, 2015).   

Första steget i en utredning är att göra en kartläggning som handlar om att samla in 

information om elevens skolsituation. Informationen ska sedan användas för att söka djupare 

efter vad svårigheterna beror på. Målet är att få en förståelse för vad eleven kan och inte kan. 

Det är viktigt att kunna motivera för eleven varför en kartläggning ska göras och vilken nytta 

den kan ha. En kartläggning ska alltid ha elevens bästa i fokus samt innehålla både styrkor 

och svagheter (Runström Nilsson, 2015). Ett nära samarbete mellan elev, vårdnadshavare och 

skola behövs för att lyckas i arbetet (Skolverket, 2014). 

Stödet som sedan sätts in ska helst genomföras i den ordinarie undervisningsgruppen och får 

ske genom att eleven får annan undervisning än den ordinarie. Om det finns speciella skäl får 

undervisningen ske utanför den ordinarie gruppen men målsättningen är att eleven efter 

stödinsatsen ska kunna återgå till den ordinarie gruppen/undervisningen igen (SFS 2010:800). 

von Ahlefeld Nisser (2014) anser att en förutsättning för att lyckas i arbetet med elever är ett 

gott samarbete mellan speciallärare och specialpedagoger. Speciallärarens roll är att ha insikt i 

aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt ha kunskap om relationen mellan vetenskap 

och beprövad erfarenhet och dess betydelse. Vidare ska speciallärare arbeta förebyggande, 

kunna vara en kompetent samtalspartner och rådgivare samt utveckla det pedagogiska arbetet. 
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En viktig del i arbetet som speciallärare är att utforma och genomföra insatser utifrån kunskap 

och förståelse för elevers utveckling i ämnet och sedan följa upp och utvärdera detta (SFS 

2011:186). 

3.6 Interventioner 

På 1960-talet fanns det i Sverige matematikkliniker för elever med särskilda 

matematiksvårigheter, där interventionsprogram användes. Trots stor framgång lades 

försöksverksamheten ned på grund av minskade statsbidrag. Idag är det upp till varje kommun 

och skola att skapa fungerande lösningar för elever som har svårigheter i matematik och 

behov av stödinsatser (Engström, 2015). 

För att lyckas med en intervention behöver programmet vara tydligt utformat för att elever ska 

lära sig regler, begrepp och strategier inom matematik. Det ska även finnas en tydlig 

organisation som ansvarar för hur själva processen ska gå till samt ansvarar för att varje elev 

får lämpligt material anpassat efter sina förkunskaper och behov (Watkins & Slocum 2004).  

Dowker (2004) anser att interventionsprogram ska bygga på elevens specifika styrkor och 

svagheter i matematik för att effektivt kunna rikta insatsen mot det som är svårt. Vidare menar 

Dowker att effektiva interventioner bör vara individualiserade, då ett interventionsprogram 

inte kan förväntas fungera för alla elever i behov av särskilt stöd eftersom 

matematikkunskaper innefattar olika förmågor. Interventioner kan användas under hela 

elevens skolgång, men bör sättas in tidigt då matematiksvårigheter kan påverka prestationer i 

andra ämnen samt för att minimera risken för att eleven utvecklar matematikångest och 

negativa inställningar till matematik (Ibid). Vetenskapsrådet (2015) och Gersten et al. (2009) 

anser att stödinsatser inte alltid behöver pågå under en längre tid för att ge effekt på elevers 

kunskapsutveckling utan insatser som genomförs under en kortare period med färre tillfällen 

har också visat på positiva resultat.  

Intervention enligt Engström (2015) kan beskrivas i tre steg. Första steget handlar om att 

skapa förutsättningar i klassrummet för alla elevers olika behov. Nästa steg handlar om att ge 

elever som riskerar att få svårigheter undervisning i små grupper. De elever som fortfarande 

har stora svårigheter bör ges individuell undervisning, steg tre, som bygger på en pedagogisk 

kartläggning där elevens förutsättningar och behov synliggörs. Alla insatser ska utvärderas 

och följas upp vilket är centralt i ett kvalitetsarbete. Ett vanligt misstag anser Engström, är att 

eleven utvärderas istället för insatserna. Fuchs och Fuchs (2001) likställer intervention med 
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tertiär prevention vilket innebär insatser som är individuellt anpassade till varje elev och där 

man använder sig av intensiva, specifika instruktioner under en begränsad tid samt att 

personal med specialpedagogisk kompetens är involverad i insatserna. Vidare menar 

författarna att intervention även kännetecknas av att olika former av tester, utvärderingar för 

att kunna mäta en elevs framsteg samt att en intervention genomförs vanligtvis en-till-en eller 

i mindre grupp.  

 

3.7 RTI 

Respons to Intervention, RTI, är en modell som utgår från tre steg (Tier) där man tidigt 

identifierar elever som behöver stöd i matematik och som fokuserar på att arbeta 

förebyggande snarare än att koncentrera sig på brister. Som framgår i figur 1 kan RTI-

modellen beskrivas visuellt med hjälp av en triangel som delas in i tre olika nivåer (Grosche 

& Volpe, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. En modell av RTI  

Tier 1, handlar om att alla elever gör en screening där risk-elever fångas upp och 

interventioner ges i klassen och som sedan utvärderas. Målet är att skapa förutsättningar för 

alla elever att lyckas i sitt lärande, vilket cirka 80 % av eleverna gör genom en god 

undervisning. Nästa steg, Tier 2, finns cirka 15 % av eleverna som kräver lite mer stöd i form 

av riktad effektiv undervisning i liten grupp för att nå målen. Högst upp i triangeln, Tier 3, 
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finns de cirka 5 % av eleverna som har stora svårigheter och behöver få enskild och mer 

riktad undervisning, trots interventioner i steg 1 och 2. Här arbetar man enbart med enskild 

undervisning där det centrala är tydliga interventioner och uppföljningar. Elevens behov och 

förutsättningar behöver kartläggas noga samt att ett nära samarbete med specialpedagog, 

speciallärare och övriga elevhälsan behöver finnas (Gersten et al., 2009; Grosche & Volpe, 

2013).  

RTI liknar Engströms (2015) beskrivning men har kommit att användas på lite olika sätt. I 

USA har RTI använts länge och där har det växt fram tydliga ramverk för hur elever i behov 

av stöd ska diagnostiseras och hur olika interventioner ska genomföras (tydliga beskrivningar 

av olika steg och hur lång tid dessa ska ta). Till Finland kom RTI däremot ganska nyligen för 

att även skrivas in i lagtexten 2011 att alla skolors specialpedagogiska arbete ska organiseras 

utifrån RTI. I Finland har det kommit att bli mer av ett administrativt system för att 

strukturera stöd till elever och det behövs inga diagnoser för att elever i behov ska få stöd. 

Ytterligare en skillnad är att speciallärare kan vara inblandade i alla steg i Finland men i USA 

kommer de in först i steg tre (Björn, Koponen, Fuchs & Fuchs, 2016). I Sverige vill vi att 

skolan ska vara inkluderande vilket RTI till viss del kan gynna, enligt Grosche & Volpe 

(2013) genom att undervisningen är evidensbaserad och att interventioner sätts in tidigt. 

Nilholm (2007) menar däremot att RTI kan motverka inkludering eftersom undervisningen i 

steg 2 och steg 3 allt för ofta sker avskilt från den ordinarie klassen och att dessa elever då 

inte känner att de är en del av sin klass. 

Studier visar på att det finns bevis på att RTI ger god effekt på elevers matematikutveckling. 

Men det behövs mer forskning om hur RTI fungerar i andra länder och utbildningssystem, då 

nästan all forskning kommer från USA (Grosche & Volpe 2013). Gersten et al. (2009) anser 

att interventioner ger effekt om man stegvis bygger upp förståelse genom att introducera 

begrepp i en logisk ordning och ge många olika exempel på varje begrepps innebörd. Under 

hela processen ska läraren uppmana eleven att försöka förklara hur den tänker och motivera 

sina lösningar. Läraren ska också ge positiv feedback samt korrigera eleven om 

missuppfattningar har uppstått. Interventioner ska innehålla en blandning av enkla och svåra 

problem, visuella och praktiska övningar och både enskilda uppgifter samt samarbetsövningar 

för att ge effekt. Ett av målen med interventioner är att få elever att förstå kopplingen mellan 

visuella representationer och abstrakta symboler. Lunde (2011) menar att RTI kan få skolan 

att tänka på ett nytt sätt då tidigare insatser behöver undersökas och ifrågasättas vilket kan 
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leda till andra åtgärder. En nackdel med modellen är enligt Lunde att fokus inte ligger på att 

kartlägga elevens lärandekontext. Även Engström (2015) är tveksam till interventioners effekt 

då de är av varierande kvalité och att det saknas jämförelser mellan olika 

interventionsprogram. Om interventioner ska användas ska insatserna vara individuella och 

målinriktade (Engström, 2015). 

3.8 Explicit undervisning 

Explicit undervisning innebär att eleven guidas genom lärandeprocessen med tydligt syfte och 

mål. Det är viktigt att läraren återkopplar till tidigare kunskaper för att eleven ska kunna ta till 

sig det nya innehållet. Tydliga och strukturerade instruktioner där innehållet presenteras 

stegvis och med tydliga exempel är centralt för explicit undervisning.  Studier visar på att 

explicit undervisning har god effekt på elever som har svårigheter i matematik. En orsak till 

detta kan vara att läraren ger mycket stöd till eleven i början av träningen, för att sedan 

successivt minska stödet ju säkrare eleven blir. Undervisningen når alla elever effektivt och 

ger elever en chans att lyckas med sitt lärande. Inom explicit undervisning är det viktigt att 

läraren ger återkoppling kontinuerligt och utvärdera fortlöpande lärande. Stödet kan ges både i 

den ordinarie undervisningen, i särskilda grupper eller enskilt. Det är vanligt att arbetssättet 

ingår som en del i andra interventioner där ibland RTI (Vetenskapsrådet, 2015; Hughes, 

Morris, Therrien & Benson, 2017; Archer & Hughes, 2011). 

 

3.9 Digitala verktyg 

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) används dagligen i skolan som en del av den 

pedagogiska verksamheten och som ska vara ett verktyg i elevers lärande (Skolverket, 2018). 

Forskning visar på att många digitala lärresurser fokuserar på begrepp och procedur när det 

gäller matematisk förmåga (Skolforskningsinstitutet, 2018; Thorvaldsen, Vavik & Salomon, 

2012). Det framkommer även att undervisning med digitala lärresurser kan ha en positiv 

inverkan på elevers kunskapsutveckling, särskilt om det matematiska innehållet är avgränsat 

(exempelvis bråk) och består av visuella bilder.  (Skolforskningsinstitutets, 2018; Thorvaldsen 

et al., 2012). Digitala läromedel som är kopplade till en strukturerad lärarledd undervisning 

kan öka motivationen hos elever som har svårigheter i matematik (National Center on 

Intensive Intervention (2016). Digitala läromedel kan också erbjuda den sortens träning 

(tydliga anvisningar, positiva och korrigerande återkopplingar) som dessa elever behöver för 

att förbättra flytet och noggrannheten i matematik. Det är dock viktigt att säkerställa att det 
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digitala läromedlet uppfyller elevernas behov och bör komplettera, inte ersätta, den ordinarie 

undervisningen (Ibid; Thorvaldsen et al., 2012; Skolforskningsinstitutet, 2017). 

 

3.10. Tidigare forskning 

 

Vårt syfte är att undersöka om en RTI-intervention på Tier 2-nivå inom området bråk kan ge 

effekt för elever som är i behov av stöd i matematik årskurs 9 på introduktionsprogrammet. 

Nedan redovisar vi ett urval (mellan år 2000 och 2019) av olika studier som handlar om 

interventioner i matematik, interventioner med explicit undervisning och interventioner i 

matematik inom området bråk, för att ge en inblick i aktuell forskning på området.  

 

3.10.1 Interventioner i matematik 

What Works Clearinghouse, WWC (2004) har granskat, forskning från 1983 och tjugo år 

framåt när det gäller effekten av interventioner i matematik för elever motsvarande årskurs 6 

– 8 i Sverige. De hittade drygt 70 studier men efter en första rensning var det bara 10 kvar och 

efter ytterligare rensning fanns det endast fyra studier som motsvarade en för WWC hög 

standard (till exempel ska det helst vara randomiserade och kontrollerade studier som svarar 

upp mot kausal validitet och inte har systematiska skillnader på interventionsgrupp och 

kontrollgrupp). Av de fyra var det endast två som hade statistiskt (positiva) signifikanta 

resultat. WWC (2004) anser att evidensen är låg när det gäller interventioner i matematik som 

genomförts under 20 års tid. I en av deras forskningsfrågor ingick att få svar på om det fanns 

bevis för interventioners effektivitet när det gäller elever med matematiksvårigheter. Detta 

gick inte att utröna på grund av det tunna underlag som fanns att tillgå. En interventionsstudie 

(Dennis, Knight och Jerman, 2016) som utgått ifrån en interventionsmodell i sju steg (bland 

annat beskriva, rita, symbolisera) visade på hög effekt. Dock genomfördes den med endast tre 

elever (16 och 17 år).  

Ennis och Losinski (2019) genomförde en studie för att undersöka användbarheten av SRSD 

(self-regulated strategy development) inom området bråk. SRSD är en modell som ska hjälpa 

elever att utveckla bakgrundskunskap, diskutera strategier, modellera strategier, memorera 

strategier, stödja strategier och öva självständigt. Interventioner genomfördes på Tier 2 

(gruppnivå) med elever i årskurs 5 som riskerade att få svårigheter i matematik. 

Interventionen byggde på addition och subtraktion med bråk och förlänga och förkorta bråk. 
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Ennis och Losinskis (2019) resultat visade att intervention med SRSD gav signifikant effekt 

på alla deltagares kunskaper gällande bråk. Vidare kunde studien konstatera att använda 

interventioner tillsammans med SRSD i bråk är särskilt effektivt för risk-elever i matematik 

och om den genomförs i smågrupper (Ennis & Losinski, 2019). 

Bouck och Cosby (2017) menar att det finns ett stort behov av forskning på interventioner i 

matematik för äldre elever så att lärare ska kunna hjälpa elever med matematiksvårigheter på 

bästa sätt. RTI används i allt högre grad på grundskolor och gymnasier i USA för att 

möjliggöra tidigt ingripande och stöd till elever i behov av stöd. Ett problem är att det saknas 

forskningsbaserade interventioner för äldre elever och framför allt i matematik (Ibid). 

Svårigheter med RTI på gymnasienivå ligger på organisationsnivå då elever har olika 

scheman/kurser och även lärarna. Det försvårar genomförande av RTI på Tier 2 (gruppnivå) 

men det handlar även om resurser då det kräver fler lärare/speciallärare. I det fall det 

förekommer interventionsgrupper för äldre elever är de ofta på 10-15 elever vilket är mycket 

mer än för yngre. Allt detta gör att det är många parametrar att ta hänsyn när det gäller att 

utarbeta material och information till gymnasielärare så att de kan genomföra effektiva och 

forskningsbaserade interventioner (Bouck & Cosby, 2017). 

Bouck, Park, Bouck, Alspaugh och Spitzley (2019) tar upp vikten av att hitta metoder för att 

hjälpa äldre elever (11-16 år) i behov av stöd i matematik. De tar även upp problematiken 

med att det kan finnas brister i resurser och möjligheter att genomföra interventioner på högre 

nivåer och att elever i behov av stöd får delta i interventioner som kanske inte är rätt 

designade för dem. I deras studie har de jämfört effekten av RTI på Tier 2 (gruppnivå) och 

Tier 1 (klassnivå). Studien visade inte på några statistiskt signifikanta skillnader. Bouck et al. 

(2019) menar att RTI är en bra modell men att det krävs mer forskning om hur den kan 

överföras till äldre elever.   

3.10.2 Interventioner med explicit undervisning 

Stevens et al. (2018) metastudie av 25 års forskning (1990 – 2015) visade att interventioner 

inom bråk för elever som har svårigheter i matematik förbättrade elevers matematiska 

utveckling signifikant.  De granskade studierna utgick framförallt från elever i årskurs 4 och 5 

men sträckte sig upp till gymnasiet. Steven et al. (2018) kom fram till att stegvisa explicita 

instruktioner gav goda resultat men att det saknas och behövs forskning om äldre elevers 

matematik. Chodura, Kuhn och Hollings (2015) metastudie visade att interventionerna ofta 

var anpassade efter elevernas förutsättningar gav indikationer på att vara gynnsamma. En 
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noggrann bedömning av elevers matematiksvårigheter och en designad intervention ger hög 

effekt.  Explicit undervisning gav indikationer på hög effekt. Däremot visade studien ingen 

effekt när det gällde intensitet eller långvariga effekter av interventioner (Ibid).   

Hacker et al. (2019) använde sig av en språkbaserad metakognitiv intervention, FACT (Figure 

out a plan) + 𝑅  𝐶  (Restate, Reasons, Counterclaim, Conclusion) som kopplades ihop med 

den stegvisa och explicita modellen SRDS (Self-Regulated and Strategy Development) för att 

lära ut grundläggande begrepp i bråk. I de två interventionerna deltog elever från årskurs 4 till 

6. Resultatet från den första interventionen visade att den gav signifikant effekt. Den andra 

interventionen, en single-case multiple-baseline (MBD), visade på att det fanns positiva 

effekter men att inte alla resultat var signifikanta. Dock menar Hacker et al. (2019) att 

explicita instruktioner, modellering, språkstärkande arbete och att få tänka högt stärker elevers 

matematiska förståelse samt begrepps- och procedurkunskaper.  Watt och Terriens (2016) 

interventionsstudie visade att äldre elever kan höja sina matematiska kunskaper och 

färdigheter med hjälp av intensivträning i anslutning till den ordinarie undervisningen och 

genom att använda ett korrekt matematiskt språk. Watt och Terriens (2016) anser att RTI-

forskning kan bidra till att elever med matematiksvårigheter kan förbättra sina resultat.   

Fuchs, Malone, Schumacher, Namkung och Wang (2016) har genomfört fem randomiserade 

och kontrollerade interventioner i serie, inom området bråk, med fokus på förståelse och 

processuella färdigheter. Resultatet visade att interventionerna gav effekt om systematiska, 

välstrukturerade, explicita interventioner i små grupper används. Även Fuchs et al. (2016) 

poängterar att dessa resultat gäller för elever i årskurs 3 och att det behövs mer forskning 

kring interventioner på högre matematisk nivå. Wang et al. (2019) interventionsstudie med 

fokus på förståelse av bråks olika storlekar och textuppgifter inom bråk visade att explicita 

instruktioner i smågrupper gav effekt. 

 

3.10.3 Interventioner i matematik inom området bråk  

Bailey, Siegler och Geary (2014) har i sin studie undersökt förhållandet mellan förståelse för 

bråk och utvecklingen av matematikinlärning.  Studien visade att a) elevers kunskaper om 

heltal i ”first grade” förutsäger deras kunskaper om bråktal i ”eighth grade b) Elevers 

kunskaper i aritmetik med heltal i ”first grade” förutsäger deras kunskaper i aritmetik med 

bråk i ”seventh grade” c) Elevers kunskaper om bråkstorlekar i ”middle school” hänger ihop 

med kunskaper om heltal i ”first grade” och ”middle schools” aritmetik med bråk ” oavsett 
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kön, ras, socioekonomiska bakgrund, IQ m.m. Att särskilja begreppskunskap och 

procedurkunskap var av betydelse för matematikinlärning. Tidig begreppslig förståelse av 

heltal och senare procedurell kunskap om bråk påverkar elevers begreppsliga förståelse av 

bråk (Bailey et al., 2014). För att se om begreppsförståelse och procedurell förståelse inom 

bråk kan utvecklas genomförde Osana och Pitsolantis (2013) en interventionsstudie med 

elever (årskurs 4) som visade på effekt när det gäller begreppslig förmåga men inte 

procedurell förmåga. Osana och Pitsolantis (2013) belyser vikten av att lärare visar på 

kopplingar mellan bråksymboler och deras betydelse och att koppla samman begrepp och 

processträning i undervisningen. En interventionsstudie med elever i matematiksvårigheter 

från årskurs 6 till 8 (Zhang, Stecker, Huckabee och Miller, 2016) visade att elevernas 

strategiförmåga ökade inom området bråk. Studien kom också fram till att det saknas 

forskning om elever som har svårigheter i bråk (Ibid). 

Kim och Parks (2018) studie syftade till att undersöka om en areamodell (bråkcirkel) kan 

hjälpa elever (i årskurs 7 och 8) som har svårigheter med begreppslig förståelse att skapa 

mentala representationer gällande bråks storlekar. Interventionen förbättrade elevers förmåga 

att storleksordna bråk. Vilket tyder på att användningen av bråkcirkel-modellen hade en 

positiv påverkan på elevernas förståelse för bråkbegrepp. Studien visade också på att det 

behövs mer tid för att eleverna ska kunna övervinna heltalstänkandet och använda andra 

strategier istället (Ibid). Hamdan och Gundersons (2016) interventionsstudie (årskurs 2 och 3) 

visade att träning med tallinjen ger större effekt än träning med areamodell då träning med 

tallinjen motverkade elevers missuppfattningar att använda heltalstänkande vid bråkräkning. 

Träning med tallinjen gav också störst effekt gällande att jämföra bråk. Hamdan och 

Gunderson (2016) framhåller att tallinjen är viktig för elevers förståelse för olika bråks värde 

samt medför en djupare begreppsförståelse. Fortsatta studier behövs för att kunna mäta effekt 

över tid, där äldre elever involveras (Ibid). En annan studie som fokuserar på bråktals 

storlekar men också på förståelse av relationen mellan bråk och att beräkna bråk med hjälp av 

tallinjen är Dyson, Jordan, Rodriques, Barbieri och Rinnes (n.d) studie.  Interventionsgruppen 

(årskurs 4) fick undervisningen i sex steg: Värma upp, muntliga övningar, explicita 

instruktioner, öva, multiplikationsövning i form av spel och de sista tre minuterna en 

oberoende aktivitet. Resultatet av intervention visade på stor effekt (Ibid).  

 

4. Metod 
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Här nedan kommer vi att redogöra för våra val och vårt genomförande av vår RTI-

intervention på Tier 2-nivå med elever i behov av stöd i matematik årskurs 9 på 

introduktionsprogrammet inom området bråk.  

 
4.1 Metodansats 

Vi ville undersöka om en intervention kan ge effekt (för elever i matematiksvårigheter) och 

för att få fram detta valde vi att använda en kvantitativ metod med teoriprövande ansats 

(Bryman, 2018). Vi har utformat studien som ett experiment, med en experimentgrupp om nio 

elever och en kontrollgrupp om 10 elever. Kvantitativa metoder lämpar sig bäst när man vill 

samla in och analysera data (Bryman, 2018; Borg & Westerlund, 2012). Den kvantitativa 

forskningen förknippas oftast med ett deduktivt tänkande där man utifrån redan formulerade 

teorier prövar en hypotes (Bryman, 2018; David & Sutton, 2016). Genom att systematiskt 

undersöka ett fenomen kan man få fördjupade insikter om fenomenet samt se orsakssamband 

(Nilholm, 2016). Vårt syfte har varit att undersöka om en RTI-intervention på Tier 2 i 

området bråk ger effekt för elever i svårigheter på introduktionsprogrammet som läser 

matematik årskurs 9. Data som vi använt oss av är resultat från tester som elever genomförde 

vid tre olika tidpunkter, ett övergripande test vid terminsstart, test före och efter vårt 

interventionsprogram.  

4.2 Datainsamlingsmetod 
4.2.1 Tester 

Till grund för vår studie använde vi elevers resultat från ett övergripande matematiktest som 

alla nya elever (40 elever) på introduktionsprogrammet genomförde i början av terminen på 

en gymnasieskola i mellansverige. Syftet med det övergripande matematiktestet var att 

matematiklärare skulle få en överblick av elevernas kunskaper och förmågor samt att 

synliggöra områden där elever var i behov av stöd. Ett test som detta, en så kallad survey, kan 

synliggöra elevers styrkor men också områden där elever var i behov av stöd. Resultat och 

analys av dessa, kan sedan användas för att planera undervisning (Hudson & Miller, 2006; 

McIntosh, 2008). Det övergripande testet visade att flertalet elever (cirka 75 %) befann sig i 

svårigheter när det gällde området bråk. Enligt Woolfolk och Karlberg (2015) ger ett test 

ingen helhetsbild av en elevs kunskaper men det övergripande matematikstest gav 

indikationer på att bråk var ett område där flertalet elever hade lägre förståelse.  
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Vi använde oss av det övergripande matematiktestets resultat men för att få en fördjupad 

information om elevernas kunskaper i bråk och för att kunna planera interventionsmanus 

genomfördes ett förtest (bilaga 2) i fyra olika matematikklasser på introduktionsprogrammet 

på den aktuella gymnasieskolan. Eleverna gjorde förtestet vid ett och samma tillfälle. 

Förtestet visade att många elever hade svaga kunskaper i bland annat att behärska nämnares 

och täljares innebörd samt att bråktal kan uttryckas på olika sätt vilket även forskningen 

belyser som ett vanligt förekommande problem i matematik (McIntosh, 2008; Hudson & 

Miller, 2006; Kim & Park, 2018). Förtestet innehöll 10 uppgifter som gav max 21 poäng. 

Eftertestet (bilaga 3) liknade förtestet och gav också max 21 poäng. Både interventionsgrupp 

och kontrollgrupp genomförde eftertestet dagen efter interventionsprogrammet var 

genomfört.  Som underlag för att skapa förtest och eftertest använde vi oss av Förstå och 

använda tal (McIntosh, 2008) och Diagnosmaterial för grundskolan årskurserna 1-9 

(Skolverket, 2013). För- och eftertest genomfördes med hjälp av samma lärare (en av oss 

författare) som normalt undervisar eleverna för att säkerställa att de genomfördes likvärdigt 

och att inte yttre faktorer påverkade resultaten. Vid en experimentell studie är det viktigt att 

ha koll på ovidkommande variabler så att de inte påverkar den beroende variabeln (Borg & 

Westerlund, 2012; Bryman, 2018; Kjellberg & Sörqvist, 2015).  Undervisningen för både 

interventionsgruppen och kontrollgruppen genomfördes vid samma tid efter att alla elever fått 

frukost, i samma sal för respektive grupp och av samma lärare för att undvika faktorer som till 

exempel stress, hunger och otrygghet. För att mäta effekten av vår experimentella kvantitativa 

studie samlade vi in data med hjälp av tester i matematik. Utifrån de enskilda elevernas 

testresultat fick vi fram numeriska värden (Borg & Westerlund, 2012; Bryman, 2018).  För att 

mäta effekten av vår experimentella kvantitativa studie använde vi de enskilda elevernas 

medelvärde från deras testresultat som numeriska värden.   

 

4.3 Urval 

Urvalsramen bestod av 19 elever (16 – 20 år, medelålder cirka 16 år) från 

introduktionsprogrammet på en gymnasieskola i mellansverige. Eleverna i studien kom från 

fyra olika klasser om totalt 40 elever som läste matematik, årskurs 9. Av de 40 elever som 

genomförde det övergripande testet i matematik visade 31 elever på svaga resultat inom 

området bråk och erbjöds muntligt att delta i studien. Det var 29 elever som var intresserade 

av att delta i vår intervention och av dessa slumpade vi ut 20 elever genom lottning. De elever 
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som slumpades fram informerades om studien ytterligare en gång genom ett skriftligt 

informationsbrev (bilaga 4). Några ville inte vara med (hade ångrat sig) så därför fortsatte vi 

att slumpa och informera tills att vi hade 20 deltagare. Av dessa 20 elever slumpade vi ut 10 

elever (fem pojkar och fem flickor) till en interventionsgrupp (experimentgrupp) och de 

övriga 10 eleverna (sex pojkar och fyra flickor) blev kontrollgrupp. Detta går i linje med 

Bryman (2018) och Borg & Westerlund (2012) som anser att sannolikhetsurval i form av 

lottning är det bästa sättet för att försöka skapa ett representativt urval. Genom att 

slumpmässigt välja ut deltagare kan man eliminera skevhet i urvalet.  

 

4.5 Bortfall 

På grund av sjukdom under en längre tid fick en elevs resultat strykas från 

experimentgruppen. Enligt Bryman (2018) kan felkällor uppstå på grund av olika 

omständigheter som inte har med själva urvalsprocessen att göra.  

 

4.6 Planering av interventionsprogram 

I Sverige saknas evidensbaserad forskning om hur lärande ska utformas för att vara effektivt 

för elever som har svårigheter i matematik (Lunde, 2011; Engström, 2015; Vetenskapsrådet, 

2015) och det saknas beprövat interventionsmaterial till äldre elever i matematik. Vi har 

därför utgått från Designing and Implementing Mathematics Instruction for Students with 

Diverse Learning Needs (Hudson & Miller 2006), Principles for Designing Intervention in 

Mathematics (National Center on Intensive Intervention 2016), Förstå och använda tal 

(McIntosh 2008) samt diagnosmaterialet Diamant (Skolverket, 2013) vid planering och 

skapandet av interventionsmanus (se nedan). I tabellen nedan presenterar vi vår planering av 

delar som ingick i vårt interventionsprogram. För mer detaljerad information se bilaga 1. 
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Tabell 1. Interventionsplanering.  

 

Vecka  Lektion  Innehåll 

39  Förtest inom bråk (bilaga 2) 

41 1 Bråk som en del av en hel  

41 2 Bråk som en del av en hel 

41 3 Täljaren och nämnarens innebörd 

42 4 Täljaren och nämnarens innebörd 

42 5 Storleksordna bråk 
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42 6 Jämföra bråk 

45 7 Addition av bråk med samma nämnare 

45 8 Subtraktion av bråk med samma nämnare 

45 9 Repetition av lektion 1 - 8 

45  Eftertest inom bråk (bilaga 3) 

 

 

4.6.1 Interventionsmanus 

Förtestet visade att eleverna hade bristande kunskaper i bråk som en del av en hel, täljarens 

och nämnarens innebörd, jämföra bråk, storleksordna bråk, addition av bråk med samma 

nämnare och subtraktion med samma nämnare. Därför skapade vi ett interventionsprogram 

med syftet att stärka elevernas bristande kunskaper och stärka elevernas förståelse för värdet 

av nämnare, täljare, förstå rationella tals placering på tallinjen, se samband mellan olika 

bråktal och storleksordna bråk inom området bråk i matematik för årskurs 9. Med stöd av 

forskning (Hudson & Miller 2006; McIntosh 2008; Skolverket, 2013) och styrdokument 

(Skolverket, 2018) skapade vi ett interventionsmanus (bilaga 1) med fokus på begreppslig 

förståelse och procedurkunskap (inom bråk). Symboler, ord och begrepp är betydande för 

matematikutvecklingen (Hudson & Miller, 2006) därför valde vi att inkludera även detta i 

manuset. Hur läraren använder det matematiska språket har betydelse för att undvika 

missuppfattningar hos eleverna, särskilt när nya begrepp introduceras (Sjöberg, Silfver & 

Bagger, 2015; McIntosh 2008; Hudson & Miller 2006). 

Manuset består av en stegvis progression (se bilaga 1) och med en tydlig struktur med många 

uppgifter som är både laborativa och abstrakta. Övningar och exempel är av både enklare och 

svårare karaktär där eleverna arbetar både enskilt och tillsammans. Hudson och Miller (2006), 

Fuchs och Fuchs (2001) framhåller att det ska finnas en blandning av enkla och svåra 

problem, visuella och praktiska övningar, repetition och både enskilda uppgifter samt 
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samarbetsövningar för att uppnå begreppsförståelse och ge effekt. Gersten et al. (2009) anser 

att om man successivt bygger upp förståelse genom att introducera begrepp i en logisk 

ordning och presenterar många olika exempel på varje begrepps innebörd ger interventioner 

effekt. Återkommande feedback och avstämningar sker kontinuerligt under hela 

interventionen för att kontrollera att eleverna lär sig det som är tänkt och upptäcka eventuella 

missuppfattningar (McIntosh 2008; Hudson & Miller, 2006). 

  

4.6.2 Material till interventionen 

Material som används i interventionen är olika bråkkort med bilder och bråktal, klädlina, 

klädnypor, tallinjen, A-4 ark, pennor, whiteboardtavla, miniwhiteboards och ett digitalt 

läromedel som heter NOMP. Enligt Hudson och Miller (2006) tydliggör konkret material 

kombinerat med skrivna symboler kopplingen mellan konkreta begrepp och abstrakta 

representationer för elever. 

4.7 Genomförande av interventionen 

RTI-interventionen på Tier 2-nivå inom området bråk i matematik för årskurs 9 genomfördes 

i en grupp om nio elever på introduktionsprogrammet på en gymnasieskola i mellansverige 

under veckorna 41 till 45, tre gånger i veckan, av en av författarna till detta arbete. Totalt var 

det 9 interventionslektioner som genomfördes. Förtestet genomfördes under vecka 39 och 

eftertestet under vecka 45. Interventionsprogrammets lektioner skedde inom den ordinarie 

skoldagens tidsram. Både interventionsgrupp och kontrollgrupp genomförde sina lektioner 

under sina ordinarie matematiklektioner. Kontrollgruppen deltog i den ordinarie undervisning 

som också arbetade inom området bråk i matematik årskurs 9 men med andra 

matematiklärare. Varje interventionspass (lektion) var 50 minuter och genomfördes i samma 

lokal och vid samma tid på dagen, för att minimera påverkan av ovidkommande variabler 

(Bryman, 2018). Lektionerna med interventionsgruppen (se bilaga 1) innehöll samma 

struktur, explicita instruktioner, laborativt material och relevanta övningar i ett dataprogram 

(Nomp) samt byggde vidare på elevernas förkunskaper (Hudson & Miller, 2006). För att 

säkerställa elevernas förkunskaper inleddes varje pass med en repetition av tidigare tillfällen. 

Att stämma av elevernas förkunskaper var betydande för om de skulle lyckas med övningen. 

En kort repetition medförde även att läraren (en av författarna till detta arbete) snabbt kunde 

upptäcka och rätta till missuppfattningar. Enligt Löwing (2008) och Hudson & Miller (2006) 

kan bristfälliga förkunskaper leda till att elever genomför övningar utan att förstå. I det stora 
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hela har interventionen genomförts på ett likartat sätt och de flesta elever har deltagit vid alla 

tillfällen och haft en positiv inställning till undervisningen.  

 

4.8 Forskningsetiska aspekter 

De forskningsetiska principerna syftar till att hjälpa forskaren att göra avvägningar mellan 

nyttan med forskningen och eventuella negativa konsekvenser för deltagare i studien. Det 

finns fyra grundläggande etiska principer som behövs tas hänsyn till när en studie ska 

genomföras (Vetenskapsrådet, 2010; Bryman, 2018). Informationskravet handlar om att 

deltagarna ska informeras om syftet med studien, att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas 

när som helst. Det har uppfyllts genom att information om studien har presenterats muntligt i 

klasserna samt att de utvalda eleverna till studien har fått skriftlig information där de fick ge 

ett skriftligt samtycke (Bilaga 4). Eleverna är över 15 år vilket gör att vi inte behövde 

kontakta vårdnadshavare för godkännande. I och med det uppfylls samtyckeskravet som 

innebär att ett godkännande behövs samlas in från deltagare. Konfidentialitetskravet uppfylls 

genom att all data är avidentifierad i arbetet och allt material är inlåst under arbetets gång. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlas in om deltagarna endast får användas till 

forskningsändamålet. Allt material kommer att förstöras när studien är färdig och arbetet har 

blivit godkänt (Vetenskapsrådet, 2010; Bryman, 2018).  

 

4.9 Analys av data 

För vår redovisning och analys av vårt interventionsprogram har vi använt oss av en faktoriell 

ANOVA i SPSS, för att beskriva datan/resultaten från vår interventionsgrupp och 

kontrollgrupp.  ANOVA, Analysis of variance, är ett statistiskt test som kan användas när 

man vill jämföra två olika gruppers medelvärden och på så sätt se om det har uppstått en 

statistisk signifikant skillnad eller inte mellan grupperna (Borg & Westerlund, 2017).  Vi har 

som grunddata använt oss av kontrollgruppens och interventionsgruppens testresultat från 

förtest och eftertest (tester genomförda före och efter interventionen). Hur de presterat på 

eftertestet är beroendevariabeln.  

 

5. Resultat 
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Resultatredovisningen nedan utgår ifrån vår insamlade data i form av medelvärden på 

gruppnivå från interventionsgruppen och kontrollgruppen, från elevernas resultat på förtest 

och eftertest (bilaga 2 och 3), och analyser av dessa som vi genomfört med hjälp av SPSS 

(ANOVA). Syftet med vår studie var att undersöka om en intervention, RTI på Tier 2-nivå, i 

matematik inom området bråk genom explicit undervisning, laborativt material och digitalt 

läromedel (Nomp) har effekt på elever i svårigheter i matematik (årskurs 9) på 

introduktionsprogrammet. 

 

Nedan redovisas resultaten från vårt interventionsprogram avseende bråk, utifrån 

medelvärden på gruppnivå från förtest och eftertest. Kap. 5.1 visar resultat och analys av 

begreppslig förmåga från förtestet och eftertestet och slutligen i kap. 5.2 redovisas resultat 

och analys av procedurell förmåga från förtestet och eftertestet. Resultaten presenteras i 

tabellform och med hjälp av diagram för att åskådliggöra effekten av 

interventionsprogrammet.  

 

 

5.1 Resultat av begreppslig förmåga inom bråk före och efter interventionen 

 

I tabell 2 nedan presenteras interventionsgruppens och kontrollgruppens medelvärden (M) och 

standardavvikelse (STD) för begreppslig förmåga, före och efter interventionsprogrammet. 

N= antal elever i gruppen.  

 

Tabell 2. Gruppernas resultat av begreppslig förmåga presenterad utifrån medelvärde på för- 

och eftertest 

 

 Förtest Eftertest 

                         N            M STD M STD 

Intervention      9            6,33 1,32 10,33 1,94 

Kontroll 10           7,50 2,64 7,80 3,49 

     
 

Analysen visar att alla elever som ingått i studien signifikant utvecklat sin begreppsliga 

förmåga. Det fanns en huvudeffekt av tid F(1,17)=26,54, p < ,001, partial η2 = ,61. Det fanns 

ingen signifikant huvudeffekt av grupp, F(1,17)=0,40, p=,54. Däremot fanns det en 
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signifikant interaktion mellan tid och grupp, F(1,17)=19,65, p< ,001, partial η2= ,54. Post hoc 

undersökningen av denna interaktion med t-test visade en signifikant ökning i prestation från 

tidpunkt 1 till tidpunkt 2 för interventionsgruppen, t(8)=8,49, p< 0,00 men inte för 

kontrollgruppen t(9)=,45, p= ,66. Detta visar att interventionen hade en statistisk signifikant 

effekt på begreppsförmåga.  

 

 

 
Figur 2. Begreppskunskaper före (tidpunkt 1) och efter (tidpunkt 2) interventionen inom 

interventionsgruppen (röda linjen) och kontrollgruppen (blå linjen).  

 

 

I figur 2 kan vi avläsa resultaten avseende begreppslig förmåga från för- och eftertest utifrån 

gruppernas medelvärden. På x-axeln anges Tid (1) som motsvarar förtest och Tid (2) som 

motsvarar eftertest. På y-axeln kan vi avläsa medelpoängen för de två testen före och efter 

interventionen. Den röda linjen (1) är interventionsgruppens värden och den blå linjen (0) är 

kontrollgruppens värden. Vi kan i diagrammet se att interventionsgruppen ökat sitt 

medelvärde betydligt mer än kontrollgruppen då den har högre värde vid eftertestet och en 

mycket brantare kurva. Dock ser vi att interventionsgruppen hade ett lägre medelvärde på sitt 

förtest än kontrollgruppen. Post hoc undersökning med t-test visade att interventionsgrupp 
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och kontrollgrupp inte skilde sig åt när det gäller resultatet på begreppslig förmåga på 

eftertestet, t(17) = -1,92, p = .071.  

 

5.2 Resultat av procedurell förmåga inom bråk före och efter interventionen 

 
I tabell 5 nedan presenteras interventionsgruppens och kontrollgruppens medelvärden (M) och 

standardavvikelse (STD) för procedurell förmåga, före och efter interventionsprogrammet. 

N= antal elever i gruppen.  

 

Tabell 3. Gruppernas resultat avseende procedurell förmåga presenterad utifrån medelvärde 

på för- och eftertest 

 

 Förtest Eftertest 

                         N            M STD M STD 

Intervention      9             ,67 ,87 2,22 ,44 

Kontroll 10            ,40 ,70 1,80           ,79 

     
Analysen visar att alla elever som ingått i studien signifikant ökat sin procedurella förmåga. 

Det fanns en huvudeffekten av tid F(1,17)=55,73, p < ,001, partial η2 = ,77 men det fanns 

ingen signifikant huvudeffekt av grupp, F(1,17)=1,70, p=,21 och ingen signifikant interaktion 

mellan tid och grupp  F(1,17)= ,15, p < ,70. Därmed finns ingen evidens att interventionen 

hade någon specifik effekt på procedurförmåga.  
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Figur 3. Procedurell kunskap före (tidpunkt 1) och efter (tidpunkt 2) interventionen inom 

interventionsgruppen (röda linjen) och kontrollgruppen (blå linjen).  

 

 
I figur 3 kan vi avläsa resultaten avseende procedurell förmåga från för- och eftertest utifrån 

gruppernas medelvärden. På x-axeln anges Tid (1) som motsvarar förtest och Tid (2) som 

motsvarar eftertest. På y-axeln kan vi avläsa medelpoängen för de två testen före och efter 

interventionen. Den röda linjen (1) är interventionsgruppens värden och den blå linjen (0) är 

kontrollgruppens värden. Vi kan i diagrammet se att interventionsgruppens och 

kontrollgruppens värden följer varandra parallellt.  Resultatökningarna följer varandra.  

 

5.3 Sammanfattning resultat 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att vårt interventionsprogram gett effekt inom bråkkunskaper i 

matematik årskurs 9.  Detta är statistiskt säkerställt med hög (minst 95 %) säkerhet. Analysen 

av våra data visar på ett särskilt starkt resultat när det gäller effekten av interventionen på den 

begreppsliga förmågan inom bråk. Interventionsgruppen utvecklas mycket mer än 

kontrollgruppen. Analysen av resultaten visar att dessa är statistiskt säkerställda och visar 

även att alla elever i interventionsgruppen har utvecklats. När det gäller den procedurella 

förmågan visar resultaten att interventionsgrupp och kontrollgrupp utvecklas parallellt men i 
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analysen av våra resultat ser vi att de inte är statistiskt säkerställda och vi kan därför inte säga 

att interventionen varit framgångsrik när det gäller den procedurella förmågan. 

 
 
6. Diskussion 

Nedan kommer vi att diskutera resultat och metod utifrån forskning, vårt syfte och vår 

frågeställning. Syftet med studien var att bidra med kunskap om interventioner och att 

undersöka om en intervention, RTI på Tier 2-nivå, i matematik inom området bråk genom 

explicit undervisning, laborativt material och digitalt läromedel (Nomp) kunde ge effekt på 

elever i svårigheter i matematik (årskurs 9) på introduktionsprogrammet. Vi ville undersöka 

om intervention kan göra skillnad för elever som har svårigheter i matematik och som är i 

behov av stöd i matematik. Vår frågeställning var: Vilken effekt har RTI på Tier 2-nivå i 

matematik inom området bråk för elever i behov av stöd i matematik på 

introduktionsprogrammet? 

 

6.1 Resultatdiskussion  

I vår studie har vi i ovanstående resultat funnit att intervention inom bråk haft positiv effekt 

(se figur 1). De elever på introduktionsprogrammet som genomgått vårt interventionsprogram 

har signifikant utvecklat sina kunskaper inom bråk. Vi ser i analysen att en insats i form av ett 

interventionsprogram har gett effekt. Detta svarar positivt på vår forskningsfråga om en RTI-

intervention med (äldre) elever på introduktionsprogrammet inom området bråk kan ge effekt.  

Båda grupperna utvecklade sin begreppsliga förmåga (se figur 2) men vi såg att 

interventionen gällande begreppslig förmåga gav effekt med statistiskt signifikans.  Statistisk 

signifikans är ett mått på generalisering utifrån effekten av stickprovet (Borg & Westerlund, 

2012; Bryman, 2018) som vi vårt fall bestod av nio elever.  

Tidigare forskning till exempel Bailey, Siegler och Geary (2014) och Osana och Pitsolantis 

(2013) visar på att begreppslig förståelse är grunden för förståelse och som därefter kan 

kopplas ihop med procedurell förståelse och då nå ett flyt i kunskapen. När samtidigt 

taluppfattningen förbättras utvecklas en automatisering som underlättar vid beräkningar 

(Löwing, 2008; Hudson & Miller, 2006). Interventionsgruppens begreppsliga förmåga (se 

figur 2) har utvecklats mycket. Betydlig mer än den procedurella förmågan vilket går att 

koppla till vad tidigare forskningsstudier visat (Bailey et al., 2014; Osana & Pitsolantis, 
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2013). Kontrollgruppen å sin sida ökade inte sina begreppsliga kunskaper lika mycket (se 

figur 2). Bidragande orsaker till att den begreppsliga förståelsen utvecklades mer hos 

interventionsgruppen tror vi beror på att vi använde explicita instruktioner kring begrepp och 

procedur, tallinjen och mycket fokus på taluppfattning vilket flera forskare förordar (Hamdan 

& Gunderson; Hudson & Miller, 2006; McIntosh, 2008). Framför allt visar sig användningen 

av tallinjen vara en positiv strategi (Siegler et al., 2010; Hudson & Miller, 2006) för att ge hög 

effekt på elevers bråkkunskaper. Att använda tallinjen istället för traditionella area-modeller 

kan förebygga vanliga missuppfattningar, som nämnarens och täljarens betydelse och bråktals 

storlek (Dyson et al., n.d; Hamdan & Gunderson, 2016).  

 

I resultatet ser vi även att den procedurella förmågan för båda grupperna utvecklades med en 

hög effektstorlek men att effekten inte var signifikant mer för interventionsgruppen än för 

kontrollgruppen. Ofta lägger lärare mer tyngd på färdighetsträning i sin undervisning 

(Samuelsson, 2015; Roos, 2015) än förståelse av begrepp och det skulle kunna vara därför vi i 

resultatet ovan ser att ökningarna av förståelse följer varandra parallellt för båda grupperna (se 

diagram 3). Båda grupperna hade tränat på att räkna och båda grupperna blev bättre på detta. 

Interventionen gav effekt när det gäller den procedurella förmågan, men är inte statistiskt 

säkerställd.  Vi kan därför inte säga om explicit instruktion är bättre än vanlig undervisning.  

Vi skulle behöva göra fler likartade experiment. Några förbättringar till liknande 

interventioner skulle kunna vara att de pågår under ett längre tidsintervall och att det finns fler 

uppgifter i för- och eftertest som motsvarar denna förmåga. 

Resultatet i vår studie visar att det aldrig är försent att hjälpa elever som har svårigheter i 

matematik. Studien visar också på stora möjligheter att även på gymnasienivå kunna sätta in 

insatser som ger effekt och förbättrar elevers kunskaper i bråk. Som blivande speciallärare i 

matematik kommer vi ha nytta av de kunskaper vi fått tack vare genomförandet av denna 

studie och ser fram emot att kunna använda interventioner som en del i arbetet med att stötta 

elever som har behov av stöd i matematik. Vidare hoppas vi kunna bidra i diskussionen om 

vilka stödinsatser som ska sättas in, där vi kan förmedla den positiva effekt vi sett av 

interventionsprogram. 
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6.2 Metoddiskussion 

Ambitionen med metoden var att göra den så likt ett experiment som möjligt men eftersom 

studien sker med människor och inte i ett laboratorium finns det 

ovidkommande/bakomliggande variabler att beakta (Borg & Westerlund, 2012; Bryman, 

2018). En bakomliggande variabel som vi arbetade för att minska var inflytandet av stress. 

Sjöberg et al., 2015 belyser att stress och andra faktorer kan påverka elevers prestationer 

negativt vid genomförande av tester och att lärare bör försöka förhindra dessa.  

Bouck & Cosby (2017) menar att det inte är helt enkelt att genomföra RTI, Tier 2 för äldre 

elever. På gymnasiet går elever med svårigheter i matematik ofta i olika klasser med olika 

schemapositioner. För att ge kunna ge stöd i mindre grupper krävs därför mer resurser i form 

av lärare/speciallärare. Om interventioner i stället sker utanför de enskilda elevernas schema 

sker de ofta i större grupper och då saknas forskning om hur dessa ska genomföras för att ge 

effekt. I vår kvantitativa studie underlättade det att samtliga elever tillhörde 

introduktionsprogrammet (där flera elever i matematiksvårigheter befann sig) och att 

interventionen kunde genomföras i mindre grupp på elevernas ordinarie matematiklektioner.  

Experimentgruppen genomgick vår intervention och kontrollgruppen gjorde det inte utan 

fungerade som kontrollgrupp för att öka reliabiliteten av studien. Generaliseringsbarheten är 

kan dock inte bli hög eftersom det är en mindre studie (Borg & Westerlund, 2012; Bryman, 

2018).  Tidigare forskning (Enis & Losinski, 2019; Bouck & Cosby, 2017; Watt & Therrien, 

2016) har visat på en variation av antal elever i olika interventionsprogram när det handlade 

om insatser på gruppnivå, Tier 2. Eftersom det inte finns några rekommendationer om antal 

elever för en intervention gjorde vi ett urval av 20 elever och slumpade hälften av dessa till en 

experimentgrupp och resten (10 elever) blev kontrollgrupp. Eftersom det var elever i behov av 

stöd ansåg vi att fler elever per grupp inte var lämpligt. De elever som inte fick delta i 

interventionsprogrammet kan nu i efterhand få stöd då resultat visade på god effekt. 

På grund av sjukdom blev interventionen framflyttad en vecka vilket medförde att de 3 sista 

tillfällena fick genomföras efter höstlovet. Hur det påverkar resultatet är svårt att förutsäga 

men det var inget som märktes av under de sista tillfällena utan eleverna visade på god 

förståelse av det vi tidigare hade arbetet med. Verkligheten innefattar även elever som blev 

sjuka eller frånvarande på grund av olika anledningar vilket innebar att en elev missade alla 

tillfällen i experimentgruppen och kunde därför inte räknas med i resultatet. En annan elev 
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fick två träningstillfällen mindre än de övriga eleverna på grund av frånvaro. En föreläsning 

gjorde att två av passen genomfördes på en annan tid.  

Manuset (bilaga 1) följdes ordagrant till en början men efter tillfälle 4 började eleverna tycka 

att det blev enformigt. Det innebar att manuset inte följdes ordagrant från lektion 5 men 

metod och innehåll har genomförts enligt manus. En del moment tog längre tid än beräknat 

och andra tog kortare tid vilket medförde att många tillfällen inte blev exakt lika långa. 

Eleverna hann även olika långt i momenten på grund av olika förkunskaper och motivation. 

Under lektionerna framkom det i samtal med eleverna att det blev enklare att förstå bråk 

genom att de först fick använda bilder för att sen övergå till enbart bråktal. Även under 

pågående aktiviteter hade man som lärare möjlighet att höra elevernas resonemang samt 

kunde ställa följdfrågor för att få värdefull information om deras matematiska kunskaper och 

strategier. Uppdrag på Nomp medförde att läraren kunde enkelt följa elevernas framsteg och 

kunde till viss del anpassa kommande lektion utifrån den informationen. Det framkom också, 

under lektionerna där tallinjen användes för att visa på bråktals olika värden och nämnarens 

betydelse, att eleverna aldrig tidigare förstått att bråk handlar om tal utan de har kopplat 

bråktal till att dela in pizzor och tårtor i olika storlekar. Eleverna har fått en djupare förståelse 

inom bråk som sannolikt beror på explicita instruktioner, matematiskt språk och användandet 

av både konkret och abstrakt material. Användning av tallinjen har lett till att eleverna nu 

kan använda sig av andra strategier än att rita figurer när de ska storleksordna och jämföra 

bråk och gett dem en förståelse att bråktal också är tal som finns på tallinjen precis som heltal 

och decimaltal.  

Trots att vår studie innefattade så få deltagare har vi fått ett tydligt resultat där reliabiliteten 

och validiteten är hög. Vi använde oss av slumpmässigt urval, mätningarna i studien i form av 

test genomfördes både före och efter interventionen. För att kunna jämföra resultaten använde 

vi oss av en experimentgrupp och en kontrollgrupp. Resultatet från vår studie visade på att 

mätningarna var tillförlitliga och att interventionsprogrammet har gett effekt. 

Vi hoppas att studiens resultat och metodredovisning kan vara ett bidrag till andra lärare, som 

arbetar för att äldre elever i behov av stöd i matematik ska nå längre i sin kunskapsutveckling. 

Vi har fått en indikation på hur vi i vår framtida karriär som speciallärare kan hjälpa äldre 

elever i behov av stöd inom området bråk i matematik. Vi hoppas även att detta arbete ska ge 

oss möjlighet att hjälpa elever med andra svårigheter i matematik då vi fått träna på att skriva 

manus utifrån styrdokument och tidigare forskning.  
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7. Slutsatser 

 

Vi har i vår studie visat att en RTI-intervention på Tier 2 (gruppnivå) ger effekt på förståelsen 

av bråk, årskurs 9, på introduktionsprogrammet. Vår intervention har byggt på explicit 

undervisning, användning av tallinjen, laborativt material och digitalt hjälpmedel (NOMP). 

Explicit undervisning och användning av tallinjen ser vi som framgångsfaktorer för att öka 

förståelsen för bråk för elever med matematiksvårigheter.  

 

8. Vidare forskning 

Det behövs mer forskning kring interventioner för äldre elever vilket även framhålls i flera av 

de forskningsartiklar vi tagit del av (Hamdan & Gundersons, 2016; Zhang et al., 2016; 

Stevens et al., 2018). Vi vill gärna se att forskning fortsätter om interventioner och RTI för 

yngre elever eftersom forskning visar på att tidig hjälp till elever i svårigheter förhindrar 

fortsatt eller mer varierande svårigheter i matematik för äldre elever (Mazzocco et al., 2013; 

Zang et al., 2018). Men samtidigt vill vi väldigt gärna se mer forskning kring interventioner 

och RTI för äldre elever. Det vore intressant att undersöka effekten av interventionsprogram 

inom andra delar i matematik, för äldre elever som har svårigheter i matematik. Det skulle 

också vara intressant att göra om denna studie med fler deltagare och på fler skolor under en 

längre tid, för att kunna dra fler slutsatser och kunna generalisera resultatet på en hel 

population (Bryman, 2018; Borg & Westerlund, 2012).  
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Bilaga 1: Manus till intervention i bråk           

                                                                                   
Tidsåtgång: 9 lektioner a 50 minuter. 
 
 Matematiskt innehåll:  

 Bråk som del av en hel 
 Täljarens och nämnarens innebörd 
 Storleksordna bråk 
 Jämförelse av bråk 
 Addition med bråk 
 Subtraktion med bråk 

Material: 
 Whiteboardtavla 
 Miniwhiteboards 
 Whiteboardspennor 
 A-4 papper 
 Pennor 
 Kort med rektanglar som visar olika bråkuttryck 
 Kort med cirklar som visar olika bråkuttryck 
 Kort med bilder på bråktal 
 Kort med enbart tal i bråkform 
 Klädlina och klädnypor  
 Digitalt läromedel NOMP 
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Lektion 1: Bråk som del av en hel  
 
Material: Whiteboardtavla, pennor, A4-papper, NOMP. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Läraren gör: Rita en rektangel på whiteboardtavlan. 
 
Dela rektangeln i två lika stora delar. 
 
- Hur många lika delar finns det i 

rektangeln? 
 

Peka på en del. 
- Delen kallas för en halv. 

 
Skriv en halv med siffror bredvid delen, med 
ord bredvid delen och med symbol bredvid 
delen. 
 
Rita en ny rektangel och dela den i tre lika 
stora delar. 
 
- Hur många lika delar finns det i 

rektangeln? 
 

Peka på en del. 
- Delen kallas för en tredjedel. 
- En tredjedel är inte en halv. 

 
Skriv en tredjedel med siffror på en del och 
med ord på en annan del. 
 
Upprepa denna arbetsgång med fjärdedel, 
femtedel och tiondel.  
 

Eleven gör: 
 

- Rita en figur. 
- Dela in figuren i halvor. 
- Skriv vad delarna kallas med ord, siffror 

och symbol. 
 

Upprepa denna arbetsgång med tredjedel, 
fjärdedel, femtedel och tiondel. 
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Läraren gör: Rita upp en tom parallell tallinje på 

whiteboardtavlan med ändarna noll och ett. 
 
Dela in en av tallinjerna i fyra lika stora 
delar. 
 
- Hur många lika delar finns det? 
Peka på en fjärdedel. 
- Vad kallas den här delen? 

Skriv ut symbolen. 
 

Peka på två fjärdedelar. 
- Vad kallas den här delen? 

Skriv ut symbolen. 
 

Peka på tre fjärdedelar. 
- Vad kallas den här delen? 

Skriv ut symbolen. 
 

Peka på fyra fjärdedelar. 
- Vad kallas den här delen? 
- Fyra fjärdedelar är lika mycket som en 

hel. 
      Skriv ut symbolerna. 
 
Rita en ny tom tallinjen parallellt med den 
andra. Dela in tallinjen i två lika stora delar. 
 
- Hur många lika delar finns det? 
Peka på en halv. 
- Vad kallas den här delen? 

Skriv ut symbolen. 
 

Peka på den andra halvan. 
- Vad kallas den här delen? 
- Två halvor är lika mycket som en hel. 
      Skriv ut symbolerna. 
 
Upprepa denna arbetsgång med sjättedelar 
och tiondelar. 

 
 

Eleven gör: Gör uppgifter på Nomp ca 10 minuter. 
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Lektion 2: Bråk som en del av en hel. 
 
Material: Whiteboardtavla, pennor, A4-papper, NOMP. 
Genomgång: Repetera delar av lektion två (om eleverna inte kan svara så upprepa tidigare 
instruktioner igen).  
 
Läraren gör: Rita en cirkel på whiteboardtavlan. 

 
Dela cirkeln i två lika stora delar. 
- Hur många lika delar finns det i cirkeln? 
      Peka på en del. 
- Delen kallas för en halv. 

 
Skriv en halv med siffror bredvid delen, med 
ord bredvid delen och med symbol bredvid 
delen. 
 
Rita en ny cirkel och dela den i tre lika stora 
delar. 
 
- Hur många lika delar finns det i cirkeln? 
      Peka på en del. 
- Delen kallas för en tredjedel. 
- En tredjedel är inte en halv. 

 
Skriv en tredjedel med siffror på en del och 
med ord på en annan del. 
 
Upprepa denna arbetsgång med fjärdedel, 
åttondel och tiondel.  
 

Eleven gör: 
 

- Rita en figur. 
- Dela in figuren i halvor. 
- Skriv vad delarna kallas med ord, siffror 

och symbol. 
-  
Upprepa denna arbetsgång med tredjedel, 
fjärdedel, åttondel och tiondel. 
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Lärare gör: Rita en tom parallell tallinje på 
whiteboardtavlan med ändarna noll och ett. 
 
Dela in en av tallinjerna i fyra lika stora 
delar. 
 
- Hur många lika delar finns det? 
Peka på en fjärdedel. 
- Vad kallas den här delen? 
      Skriv ut symbolen. 
 
Peka på två fjärdedelar. 
- Vad kallas den här delen? 

Skriv ut symbolen. 
 

Peka på tre fjärdedelar. 
- Vad kallas den här delen? 
      Skriv ut symbolen. 

 
Peka på fyra fjärdedelar. 
- Vad kallas den här delen? 
- Fyra fjärdedelar är lika mycket som en 

hel. 
      Skriv ut symbolerna. 
 
Upprepa denna arbetsgång med åttondelar, 
tiondelar 
 

Eleven gör: Gör uppgifter på Nomp ca 10 minuter. 
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Lektion 3 täljaren och nämnarens innebörd  
 
Material: A4-papper, pennor, NOMP. 
Genomgång: Repetera delar av lektion två (om eleverna inte kan svara så upprepa tidigare 
instruktioner igen).  
 
Läraren gör: Rita en cirkel på tavlan som delas i fyra lika 

stora delar. 
 
Peka på delen. 
- Vad kallas den? 
- Hur många delar är cirkeln indelad i? 
Räkna delarna av en hel högt och skriv 
summan av delarna som nedre delen av 
bråktalet. 
Peka på summan. 
- Summan av delarna av en hel kallas 

nämnare. 
      Skriv symbol på varje del. 
 
Rita en ny cirkel på tavlan som delas i tre 
lika stora delar. 
 
Peka på delen. 
- Vad kallas den? 
- Hur många delar är cirkeln indelad i? 
Räkna delarna av en hel högt och skriv 
summan av delarna som nedre delen av 
bråktalet. 
Peka på summan. 
- Summan av delarna av en hel kallas 

nämnare. 
      Skriv symbol på varje del. 
 
Rita en ny cirkel på tavlan som delas i åtta 
lika stora delar. 
 
Peka på delen. 
- Vad kallas den? 
- Hur många delar är cirkeln indelad i? 
Räkna delarna av en hel högt och skriv 
summan av delarna som nedre delen av 
bråktalet. 
Peka på summan. 
- Summan av delarna av en hel kallas 

nämnare. 
      Skriv symbol på varje del. 
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Läraren gör: Rita en cirkel på tavlan som delas in i tre lika 
stora delar. 
 
Peka på delen. 
- Vad kallas den? 
- Hur många delar är cirkeln indelad i? 
Färglägg två av delarna. 
Räkna de färglagda delarna och skriv 
summan som övre delen av bråket. 
Peka på delarna. 
- Antal färglagda delar kallas täljare. 
      Skriv symbolen. 
 
Rita en ny cirkel på tavlan som delas in i fyra 
lika stora delar. 
 
Peka på delen. 
- Vad kallas den? 
- Hur många delar är cirkeln indelad i? 
Färglägg tre av delarna. 
Räkna de färglagda delarna och skriv 
summan som övre delen av bråket. 
Peka på delarna. 
- Antal färglagda delar kallas täljare. 
      Skriv symbolen. 
 
Rita en ny cirkel på tavlan som delas in i åtta 
lika stora delar. 
 
Peka på delen. 
- Vad kallas den? 
- Hur många delar är cirkeln indelad i? 
Färglägg sex av delarna. 
Räkna de färglagda delarna och skriv 
summan som övre delen av bråket. 
Peka på delarna. 
- Antal färglagda delar kallas täljare. 

Skriv symbolen. 
 

Eleven gör: 
 

- Vik ett A-4 papper i sex lika delar. 
- Rita en cirkel i varje ruta. 
- Dela in cirklarna i olika delar. 
- Färglägg valfritt antal delar. 
- Skriv bråktalet och markera vad som är 

täljare respektive nämnare. 
 

Gör NOMP i ca 10 minuter. 
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Lektion 4: Täljaren och nämnarens innebörd  
 
Material: A4-papper, pennor, NOMP, bråkkort med olika bilder på bråktal, kort med enbart 
tal i bråkform och tallinje. 
Genomgång: Repetera delar av lektion tre (om eleverna inte kan svara så upprepa tidigare 
instruktioner igen).  
 
Läraren gör:   
 

Rita en rektangel på tavlan som delas i sex 
lika stora delar. 
 
Peka på delen. 
- Vad kallas den? 
- Hur många delar är rektangeln indelad i? 
Räkna delarna av en hel högt och skriv 
summan av delarna som nedre delen av 
bråktalet. 
Peka på summan. 
- Summan av delarna av en hel kallas 

nämnare. 
      Skriv symbol på varje del. 
Färglägg sex av delarna. 
Räkna de färglagda delarna och skriv 
summan som övre delen av bråket. 
Peka på delarna. 
- Antal färglagda delar kallas täljare. 
      Skriv symbolen. 
 
Dela in eleverna i grupper. 
Dela ut bråkkort med enbart bilder 
Eleverna ska diskutera vilka bråktal som 
finns på bilderna och skriva ned svar med 
siffror och ord. 

Eleven gör: Diskuterar tillsammans vilka bråktal som 
finns på bilderna. 
Skriver ned svaren med siffor och ord. 
 
 

Läraren gör:  
 

Dela ut fyra A6-papper till varje elev.  
Var och en i gruppen ska rita bilder på 
bråktal och skriva symboler på baksidan av 
varje papper.  
Eleverna ska byta kort med varandra. Varje 
elev ska förklara bilderna med symbol, ord 
och ange vad som är nämnare och täljare. 
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Läraren gör: Dela ut tre bråkkort med enbart tal i 
bråkform per elev. 
 
Eleverna ska arbeta vidare i sina grupper och 
diskutera vilken del som kallas för nämnare 
och vilken del som kallas täljare samt hur 
man vet det.  
 
Varje elev ska rita bilder som 
överensstämmer med korten och skriva 
vilken del som är nämnare och täljare. 
 

Eleven gör: Diskuterar i grupp vilken del som kallas 
nämnare och täljare. 
 
Ritar bilder på tre bråktal och skriver på 
bilden vilken som är nämnare och täljare. 
 
Gör NOMP i cirka tio minuter. 
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Lektion 5: Storleksordna bråk 
 
Material: Klädlina, klädnypor, bråkkort med bilder på bråktal, bråkkort med enbart tal i 
bråkform, NOMP 
Genomgång: Repetition från lektion tre och fyra (om eleverna inte kan svara så upprepa 
tidigare instruktioner igen).  
 
Läraren gör: Spänn upp klädlinan och markera noll och 

ett.  
Dela ut två bråkkort (enbart bilder) var till 
varje elev. 
 

Eleven gör: Eleverna placerar ut sina kort på klädlinan. 
Låt eleverna förklara hur de har tänkt. 
 

Diskutera tillsammans: 
 

- Vilka bilder var lättast att placera ut? 
- Vilka var svårast? 
- Varför? 
 

Läraren gör: Ta bort korten från klädlinan.  
Dela ut två bråkkort (bråkform) var till varje 
elev. 
 

Eleven gör: Eleverna placerar ut sina kort på klädlinan.  
Låt eleverna förklara hur de har tänkt. 
 

Diskutera tillsammans: 
 

- Vilka bilder var lättast att placera ut? 
- Vilka var svårast? 
- Varför? 

 

Läraren gör: Ta bort korten från klädlinan.  
Dela ut två bråkkort (en bild och ett bråktal) 
var till varje elev. 
 

Eleven gör: Eleverna placerar ut sina kort på klädlinan.  
Låt eleverna förklara hur de har tänkt. 
 

Diskutera tillsammans: 
 

- Vilka bilder var lättast att placera ut? 
- Vilka var svårast? 
- Varför? 
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Läraren gör: Ta bort korten från klädlinan.  
Dela ut två bråkkort (bråkform) var till varje 
elev. 
Se till att några kort har lika värde. 

Eleven gör: Eleverna placerar ut sina kort på klädlinan.  
Låt eleverna förklara hur de har tänkt. 
 

Diskutera tillsammans: 
 

- Vilka var lättast att placera ut? 
- Vilka var svårast? 
- Hittade ni några likheter? 
- Varför? 
 

Läraren gör: Rita en tallinje på tavlan och markera 0, 

 , och 1 på tallinjen.  

 
Dela ut kort (bråkform). 
- Arbeta enskilt och skriv ned dina svar på 

följande frågor: 
- Vilka bråktal ligger nära 0? 

- Vilka bråktal ligger nära  ? 

- Vilka bråktal ligger nära 1? 
 

Eleven gör:  
 

Eleverna skriver ned sina förslag.  
 

Läraren gör:  
 

- Skriv era bråktal på tallinjen. 
 

- Vilka bråktal var lättast att placera ut? 
- Vilka var svårast? 
- Varför? 

 
- Jämför bråkuttryck med samma nämnare 

såsom Är   𝑠törre eller mindre än   ? 

- Varför? 
 

- Jämför bråkuttryck med samma täljare 

Är   större eller mindre än   ? 

- Varför?  
 

Eleven gör: Gör NOMP i tio minuter 
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Lektion 6: Jämföra bråk  
 
Material: Whiteboardpennor, bråkkort med stambråk, NOMP. 
Genomgång: Repetition från lektion fem (om eleverna inte kan svara så upprepa tidigare 
instruktioner igen).  
 
Läraren gör: Rita en tallinje på tavlan och markera 0 och 1 

på tallinjen. 
 
Dela ut två bråkkort (enbart stambråk) var till 
eleverna. 
 
- Rita en bild som motsvarar dina bråktal. 
- Jämför dina bråktal 
- Vilket av dina bråktal är störst? 
- Vilket av dina bråktal är minst? 
- Skriv dina bråktal på tallinjen. 
 

Eleven gör: Ritar bilder som motsvarar sina bråkkort. 
Jämför sina bråktal. 
Skriver sina bråktal på tallinjen. 

Läraren gör:  
 

- Vilka bråktal är störst? 
- Vilka bråktal är minst? 
- Vilket mönster ser du? 
- Försök formulera en minnesregel när du 

jämför bråktal där täljaren är ett. 
 

Skriv på tavlan och använd begreppen täljare, 
nämnare, addera, summa och en hel. 
 

   +   = 

 

   +  +   = 

 
1

8
+ 

1

8
+  

1

8
+

1

8
+

1

8
= 

 
  

Eleven gör: 
 

Rita bild som visar svaren. 
Skriv svaret som bråktal. 
Markera vad som är nämnare och täljare.   
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Läraren gör: 
 

Skriv på tavlan och använd begreppen 
täljare, nämnare, addera, summa och en 
hel. 
 

   +  =  = 1 

 

+   +  = 1 

 

    +  +  + =   = 1 

 

  +  +  + + +  +  +  =   = 1 

 
 
- Vilket mönster ser du? 
- Försök formulera en minnesregel. 
 

Eleven gör: Skriv förslag på liknande additioner. 
Formulera ett förslag på en minnesregel. 
Gör NOMP i cirka 10 minuter. 
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Lektion 7: Addition av bråk med samma nämnare. 
 
Material: Whiteboard, whiteboardpennor, miniwhiteboards, NOMP 
Genomgång: Repetition från lektion sex (om eleverna inte kan svara så upprepa tidigare 
instruktioner igen).  
 
Läraren gör: Skriv på tavlan och använd begreppen täljare, 

nämnare, addera och summa.  
               

                   +   =  

 
- Vid addition av bråk med samma nämnare 

adderas täljare. 
- Summan av två femtedelar och en femtedel 

är tre femtedelar 
      Peka på tre femtedelar. 

 

                    +   =  

 
- Vid addition av bråk med samma nämnare 

adderas täljare. 
- Summan av två sjättedelar och två 

sjättedelar är fyra sjättedelar 
      Peka på fyra sjättedelar. 

 

  + =  

 
- Vid addition av bråk med samma nämnare 

adderas täljare. 
- Summan av fyra åttondelar och tre 

åttondelar är sju åttondelar 
      Peka på sju åttondelar. 

 
 

      - Lös uppgiften:     + = 

 
 

Eleven gör: Löser uppgiften  + = 

 
Läraren gör:  
 

- Håll upp era tavlor och visa ert svar. 
 
Dela ut miniwhiteboards. 

- Formulera två liknande uppgifter på era 
miniwhiteboards. 
 

- Byt miniwhiteboards med varandra och lös 
uppgifterna. 
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Eleven gör: Formulerar två egna uppgifter. 
Byter tavlor med varandra. 
Löser de två uppgifterna. 
 
 

Läraren gör: 
 

- Håll upp era tavlor och visa era uppgifter 
och svar. 

Gå igenom alla elevers uppgifter och svar. 
Diskutera tillsammans med eleverna och rätta 
eventuella missuppfattningar. 
 

Läraren gör: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skriv på tavlan och använd begreppen täljare, 
nämnare, addera och summa.  
                   

                 +   =  

 
 
- Vid addition av bråk med samma nämnare 

adderas täljare. 
- Summan av fyra femtedelar och två 

femtedelar är sex femtedelar 
      Peka på sex femtedelar. 
 
Rita upp en tallinje på tavlan och markera noll, 
ett och två. 
 
Dela in tallinjen i femtedelar. 
- Räkna en, två tre, fyra femtedelar. 
- Här har vi fyra femtedelar (markera som 

bråktal) 
- Sen adderar vi en, två femtedelar. 
- Då hamnar vi på svaret sex femtedelar 

(markera som bråktal). 
 
 

Skriv på tavlan och använd begreppen täljare, 
nämnare, addera och summa.  
                   

  +  =  

 
- Vid addition av bråk med samma nämnare 

adderas täljare. 
- Summan av fyra sjättedelar och fem 

sjättedelar är nio sjättedelar 
      Peka på nio sjättedelar. 
 
 
 
 



60 
 

Läraren gör: Rita upp en ny tallinje på tavlan och markera 
noll, ett och två. 
 
Dela in tallinjen i sjättedelar. 
- Räkna en, två tre, fyra sjättedelar. 
- Här har vi fyra sjättedelar (markera som 

bråktal) 
- Sen adderar vi en, två, tre, fyra, fem 

sjättedelar. 
- Då hamnar vi på svaret nio sjättedelar 

(markera som bråktal). 
 

Skriv på tavlan   + =   

 
 
- Vid addition av bråk med samma nämnare 

adderas täljare. 
- Summan av Sex åttondelar och tre 

åttondelar är nio åttondelar 
Peka på nio åttondelar. 

 
      - Lös denna uppgift på era whiteboards:   
 

                             + = 

 
 

Eleven gör: Löser uppgiften på miniwhiteboards. 
 

Läraren gör: 
 

- Håll upp era tavlor och visa din lösning. 
     Gå igenom alla elevers uppgifter och svar. 
     Diskutera svaren från genomgången (var    
     på tallinjen svaren hamnar) 
     Rätta eventuella missuppfattningar.  
 

Eleven gör: Gör NOMP i cirka tio minuter 
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Lektion 8: Subtraktion av bråk med samma nämnare. 
 
Material: Whiteboard, whiteboardpennor 
Genomgång: Repetition från lektion sju (om eleverna inte kan svara så upprepa tidigare 
instruktioner igen).  
 
Läraren gör: Skriv på tavlan och använd begreppen täljare, 

nämnare, subtrahera och differens.  
                   

   −  =  

 
- Vid subtraktion av bråk med samma 

nämnare subtraheras täljare. 
- Differensen av fyra femtedelar och en 

femtedel är tre femtedelar 
      Peka på tre femtedelar. 

 
 

  −  =  

 
- Vid subtraktion av bråk med samma 

nämnare subtraheras täljare. 
- Differensen av fem sjättedelar och tre 

sjättedelar är två sjättedelar. 
Peka på två sjättedelar. 

 

  − =  

 
- Vid subtraktion av bråk med samma 

nämnare subtraheras täljare. 
- Differensen av fyra åttondelar och tre 

åttondelar är en åttondel. 
      Peka på en åttondel. 
 

      - Lös uppgiften:     − = 

 
 

Eleven gör: Löser uppgiften   − = 

 
Läraren gör:  
 

- Håll upp era tavlor och visa ert svar. 
 

- Formulera två liknande uppgifter på era 
miniwhiteboards. 

- Byt miniwhiteboards med varandra och 
lös uppgifterna. 
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Läraren gör: 
 

- Håll upp era tavlor och visa era uppgifter 
och svar. 

Gå igenom alla elevers uppgifter och svar. 
Diskutera tillsammans med eleverna och 
rätta eventuella missuppfattningar. 
 

Eleven gör: Gör övningar NOMP i cirka 20 minuter 
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Lektion 9: Repetition av lektion 1-8. 
Material: Whiteboard, whiteboardpennor, bråkkort med enbart bråkforml, miniwhiteboards 
 
Läraren gör: Rita en ny rektangel och dela den i tre lika 

stora delar. 
 
- Hur många lika delar finns det i 

rektangeln? 
- Vad kallas delen? 
- Hur skrivs delen som bråktal? 
- Vilken är nämnare och täljare? 

 
Diskutera tillsammans med eleverna och 
rätta eventuella missuppfattningar. 
 
 
 
 

Läraren gör: Rita en cirkel på whiteboardtavlan. 
Dela cirkeln i fyra lika stora delar. 
 
- Hur många lika delar finns det i cirkeln? 
- Vad kallas delen? 
- Hur skrivs delen som bråktal? 
- Vilken är nämnare och täljare? 

 
Diskutera tillsammans med eleverna och 
rätta eventuella missuppfattningar. 
 

Läraren gör: Rita en tom tallinje på whiteboardtavlan med 
ändarna noll och ett. 
 
Dela in tallinjen i fem lika stora delar. 
- Hur många lika delar finns det? 
- Vad kallas delen? 
- Hur skrivs delen som bråktal? 
- Vilken är nämnare och täljare? 

 
Diskutera tillsammans med eleverna och 
rätta eventuella missuppfattningar. 
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Läraren gör: Rita en cirkel på tavlan som delas in i sex 
lika stora delar. Färglägg två av delarna. 
 
- Antal färglagda delar kallas täljare. 
- Vad kallas delen? 
- Hur skrivs delen som bråktal? 
- Vilken är nämnare och täljare? 

 
Diskutera tillsammans med eleverna och 
rätta eventuella missuppfattningar. 
 

 
Läraren gör: 
 

Dela ut tre bråkkort med enbart bråkform till 
varje elev 
- Rita en tallinje på din whiteboardtavla. 
- Skriv in dina bråktal på tallinjen. 
- Redovisa dina svar när alla är klara. 

 
Diskutera tillsammans med eleverna och rätta 
eventuella missuppfattningar. 
 
 
 

Diskutera gemensamt: 
 

- Vilka bråktal ligger nära 0?  

- Vilka bråktal ligger nära  ? 

- Vilka bråktal ligger nära 1? 
 

- Jämför bråkuttryck med samma nämnare 

såsom Är   𝑠törre eller mindre än   ? 

- Varför? 
 

- Jämför bråkuttryck med samma täljare Är  

 större eller mindre än   ? 

 
- Varför?  
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Eleven gör: 
 

Skriver sina bråktal på tallinjen. 
Deltar i diskussioner. 
 

Läraren gör: Diskutera tillsammans med eleverna och rätta 
eventuella missuppfattningar. 
 
 

Läraren gör:  
 

Skriv på tavlan och använd begreppen täljare, 
nämnare, addera, summa och en 
                       hel. 
     

                +   +  = 1 

  
 

             + + +   =1 

 
- Vilket mönster ser du? 
- Vilka minnesregler använder du? 
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Läraren gör:  
 

Skriv på tavlan och använd begreppen täljare, 
nämnare, addera och summa.  
                   

   +  =  

 
- Vid addition av bråk med samma nämnare 

adderas täljare. 
- Summan av två femtedelar och en femtedel är tre 

femtedelar 
      Peka på tre femtedelar. 

 

  +  =  

 
- Vid addition av bråk med samma nämnare 

adderas täljare. 
- Summan av två sjättedelar och två sjättedelar är 

fyra sjättedelar 
      Peka på fyra sjättedelar. 

 

   −  =  

 
- Vid subtraktion av bråk med samma nämnare 

subtraheras täljare. 
- Differensen av fyra femtedelar och en femtedel 

är tre femtedelar 
      Peka på tre femtedelar. 

 
 

  −  =  

 
- Vid subtraktion av bråk med samma nämnare 

subtraheras täljare. 
- Differensen av fem sjättedelar och tre sjättedelar 

är två sjättedelar. 
      Peka på två sjättedelar. 

Läraren gör:  
 

- Formulera två liknande uppgifter med addition 
och två med subtraktion på era miniwhiteboards. 
 

- Byt miniwhiteboards med varandra och lös 
uppgifterna. 
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Eleven gör: Formulerar två egna uppgifter med addition och två 
med subtraktion. 
 
Byter tavlor med varandra. 
 
Löser de fyra uppgifterna. 
 
 
 
 
 
 
 

Läraren gör: 
 

- Håll upp era tavlor och visa era uppgifter och 
svar. 
 

Gå igenom några elevers uppgifter och svar. 
Diskutera tillsammans med eleverna och rätta 
eventuella missuppfattningar. 
 
 
 
 
 

Eleven gör: Gör övningar på NOMP 
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Bilaga 2: Förtest  

(Max poäng 21)  
   

1. Hur stor del är färgad? 
                                                   

A)          B)   
      

 

 

C)                   D)    

                            

         

 

2. Vilka bråk visar bilden? Nämn minst två stycken 
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3. Rita en ring runt en fjärdedel av hjärtan. 
                                                                                                                             

 

 

 

 

 

4. Måla tre fjärdedelar av figuren. 
 
 
 

 

 

 

 

 

5. Markera talen   ,  och  på tallinjen. 

 

 

0 1 
 

 

6. a) Rita en ring runt det bråk som är värt mest.  
b) Hur vet du vilket bråk som är värt mest? 
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7. Ringa in alla påståenden som stämmer om talet . Motivera dina val. 

 

Det är större än                       Det är lika mycket som 0,6 

 
 

Det är samma sak som 3,5                       Det är större än  

 
8. Räkna ut talen. 

 

a)   +   =      b)  +   =     c)   -  =                             

 
 

9. Pia äter    av en pizza. Abdi äter upp resten. Båda påstår att de ätit mest pizza. 
 
Vem har rätt?  Visa hur du tänker. 
 
 

10. En skål innehåller 20 stycken röda, blå och gröna kolor.  är röda,  är blå.  
Hur många kolor är gröna?   
 
a) Vad har du för synpunkter på Albin och Salmas uträkningar?  
b) Gör ett eget förslag på uträkning 
 
 

Albins förslag:       

 
                20 – 3= 17         Svar: 17 st är gröna. 
 
 

Salmas förslag:                           

 
                   20-13= 7       Svar: 7 st är gröna. 
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Bilaga 3: Eftertest 

(maxpoäng 21) 
 

1. Hur stor del är färgad? Skriv i bråkform 

                                                   

B)          B)   
      

 

C)                   D)    

                            

 

         

 

 

 

 

 

 

2. Vilka bråk visar bilden? Nämn minst två stycken 
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3. Rita en ring runt en femtedel av hjärtan. 
                                                                                                                             

 

 

 

 

 

4. Måla två tredjedelar av figuren. 
 
 
 

 

 

 

 

 

5. Markera talen   ,  och  på tallinjen. 

 

 

0                                                     1 

 
6a)  Rita en ring runt det bråk som är värt mest.  

    b)  Hur vet du vilket bråk som är värt mest? 
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7. Ringa in alla påståenden som stämmer om talet .  

 

Det är större än                       Det är lika mycket som 0,6 

 
 

Det är samma sak som 3,5                       Det är större än  

 
 

8. Räkna ut talen. 
 

a)  +   =       b)  –   =    c)   -  =                           

 
 

9. Sara äger  av en travhäst. På en tävling vinner hästen 100 000 kr.  
 

      Hur mycket pengar får Sara? Visa hur du tänker. 

 
 
 
 
 

10.  I en tävling deltar 12 personer. Efter två omgångar har man röstat ut  av deltagarna. Hur 

många personer är kvar i tävlingen? 
 
 

       Ali räknade ut uppgiften så här: = 4     Svar: 4 stycken är kvar i tävlingen. 

  
       Håller du med Ali? Varför? / Varför inte? Redogör för dina argument. 
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Bilaga 4: Informationsbrev 

 
Hej!  
 
Vi heter Petra Axling och Kerstin Elmstedt och arbetar som matematiklärare på -------skolan i 
----- och ------skolan i -----. Vi studerar sista terminen till speciallärare i matematik vid 
Linköpings universitet och som examensarbete kommer vi att på ----------skolan genomföra 
en studie inom matematikundervisning. 
 
Vår studie handlar om att undersöka effekten av intensivträning i mindre grupp inom området 
bråk. Forskningen visar på att intensivträning i mindre grupp kan förbättra elevers förmågor i 
matematik.  Den forskning som finns är till största delen utifrån yngre elever. Det finns en 
modell som heter RTI som vi vill pröva inom området bråk för äldre elever. Att intensivträna 
innebär enligt RTI att läraren undervisar en grupp elever utifrån ett manus som är 
forskningsbaserat. 
 
Deltagarna i denna studie kommer vara 20 slumpvis utvalda elever på 
introduktionsprogrammet som läser matematik årskurs 9. Deltagarna kommer att delas in i en 
interventionsgrupp (experimentgrupp) och en kontrollgrupp. Interventionsgruppen kommer få 
sin matematikundervisning (på ordinarie matematiklektionstid) inom bråk av Petra Axling i 
klassrum A. Kontrollgruppen kommer att delta i den ordinarie matematikundervisningen och 
arbeta med bråk i klassrum B med ordinarie matematiklärare. Besked om i vilken grupp 
deltagarna kommer vara i meddelas vecka 40. 
 
Vecka 39 kommer alla elever som läser matematik årskurs 9 göra ett förtest inom bråk. 
Vecka 41 startar studien och under 9 lektioner fram till vecka 43 kommer 
interventionsgruppen att arbeta efter RTI-modellen med intensivträning. 
Vecka 43 kommer alla elever som läser matematik årskurs 9 göra ett eftertest inom bråk. 
 

Deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas utan anledning. Ingen kommer veta vilka 
som deltagit i studien då alla namn på deltagare och skolan kommer vara avidentifierade. Allt 
insamlat material kommer endast användas till detta examensarbete och slängas när 
examensarbetet blivit godkänt. Om något av ovanstående är oklart, eller om ni har frågor, 
tveka inte att kontakta oss på mailadressen nedan.  
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