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Sammanfattning 

Elever med stora behov i matematik gagnas av fokuserad matematikundervisning visar 

forskning, till exempel. Hassler Hallstedt et.al. (2018). I den här studien har 5 elever i åk 6, 

deltagit i interventionsprogram i matematisk text/problemlösning på tertiär 3 (Fuchs & Fuchs, 

2001) med explicit, strukturerad undervisning (Dobler & Fien, 2013; Hudson & Miller, 2006). 

Interventionsprogrammet i studien, har omfattat 14-21 tillfällen, beroende på hur snabbt 

eleven arbetat igenom de på förhand framtagna uppgifterna. Uppgifterna har till en början 

omfattat räknesätten addition och subtraktion innehållande grundläggande begrepp inom lågt 

talområde (0-20). Efterhand har programmet utökats till att omfatta även multiplikation, 

division och uppgifter med flera räknesätt och därtill tillhörande begrepp. Talområdet har mot 

slutet utökats upp till 100.  

Resultatet av studien visar att eleverna marginellt eller inte alls poängmässigt ökat i det 

eftertest som genomfördes. Däremot har påverkan på eleverna synts genom tre kategorier. 

Dels genom utvecklad förståelse för Begrepp och Strategier men även Emotioner påverkade 

eleverna. Här syntes störst påverkan för elev med stora läs- och skrivsvårigheter medan elev 

med specifika beräkningssvårigheter till största delen utvecklade sin Begreppsförståelse. 

Elever med generella matematiksvårigheter påverkades av alla tre kategorierna ungefär lika 

mycket. Denna elevgrupp utvecklade sin förståelse för begrepp och beräkning mest av 

deltagarna, då de själva fick konstruera text/problemlösningsuppgifter.  
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Abstract 

Students with major needs in matematics benefit from focused mathematic education, 

showing research, for example Hassler Hallstedt et al. (2018). In this study, 5 pupils in middle 

school year 6, participated in Intervention programs in mathematical word problem in tertiär 3 

(Fuchs & Fuchs, 2001). Through the Intervention program explicit (structured) teaching was 

carried out (Doabler & Fien, 2013; Hudson & Miller, 2006).  

The Intervention program in this study, has included 14-21 occasions, depending on how 

quickly the student worked through the pre-prepared tasks. The data initially included the 

calculation methods addition and subtraction containing basic concepts in low speech range 

(0-20). Gradually, the program has been extended to include multiplication, division and tasks 

with several calculations and related concepts. Towards the end, the number area has been 

expanded to 100. 

The results of the study show that the students increased marginally or not at all in the posttest 

that was carried out. However, the impact on the students has been seen through three 

categories. Partly through a developed understanding of Concepts and Strategies, but also 

Emotions affected the students. Here, the greatest impact was seen for a student with major 

reading och writing difficulties, while a student with specific computation difficulties was 

development his conceptual understanding. Students with General mathematic difficulties 

were affected by approximately all three categories eqally. This group of students 

development their understanding of the concepts and calculations most of the participants, as 

they were allowed to construct their own word problems. 
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1. Inledning  
I matematikundervisning ska elever ”utveckla kunskaper om matematik och matematikens 

användning i vardagen och inom olika ämnesområden” (Skolverket, 2018, s. 54). Eleverna 

ska få förutsättningar att utveckla förmåga i problemlösning, beräkning, resonemang, 

kommunikationsförmåga och om matematiska begrepp (ibid). Matematisk kunskap kan 

beskrivas omfatta tre delar; deklarativ, procedurell samt strategisk kunskap (Woolfolk & 

Karlberg, 2015). Genom deklarativ kunskap ”veta att” och procedurell kunskap ”veta hur” 

kan eleven använda strategisk kunskap, då hen sammanför dessa kunskaper och förstår ”när 

och varför” de ska användas (ibid, s. 273). Många barn har redan före skolstart tillägnat sig 

viss matematisk kunskap genom att vilja lära sig räkneramsor, lekt med klossar och sorterat 

och klassificerat föremål (Engström, 2015). Dock är barn olika och en normal variation kan 

på mellanstadiet omfatta flera år, därmed inte sagt att det är vanligt att en elev i åk 5 presterar 

på åk 2-nivå (ibid). För den enskilde eleven kan det ändå kännas som ett personligt 

misslyckande om hen halkar efter och får inte eleven tidigt hjälp kan attityden till skolan dala 

(Lundberg & Sterner, 2009). I de fall ges stöd som extra anpassning inom klassens ram 

(Skolverket, 2014). Om detta inte räcker ska utredning göras och åtgärdsprogram, ÅP, 

upprättas om utredningen visar att elev är i behov av särskilt stöd (ibid). Orsaken till 

svårigheter i matematik är inte densamma för alla elever. För en del elever utgör kognitiva 

svårigheter en begränsande faktor, till exempel begränsningar i minnet (Desoete, 2015). Finns 

begränsningar i korttidsminnet kan detta medföra svårigheter för huvudräkning då det kan 

vara svårt att operera med tal (Woolfolk & Karlberg, 2015). I långtidsminnet läggs kunskaper 

för procedurer (ibid). Finns begränsningar här kan det medföra svårigheter för att minnas 

matematiska procedurer, exempelvis vid algoritmräkning (ibid). För att utveckla 

vardagsmatematik och genomföra textuppgifter och/eller problemlösningsuppgifter integreras 

både begrepps-, procedural- och deklarativ kunskap (Hudson & Miller, 2006, s. 134). Genom 

interventionsprogram kan förbättrade resultat uppnås även för elever i stora matematiska 

svårigheter (Dennis, 2015). För de elever som ingår i denna studie har matematik i allmänhet 

upplevts som svårt, de har haft åtgärdsprogram i matematik under en längre tid och också fått 

särskilt stöd.  För dessa elever har textuppgifter/problemlösningsuppgifter vållat stora 

svårigheter då de inte behärskar vare sig begrepp, procedur eller deklarativ kunskap i nivå 

med sin årskurs och då inte heller strategisk kunskap. Genom interventionsprogram 

undervisas eleverna i att få förståelse för grundläggande textuppgifter/problemlösning för att 

öka sin kunskapsnivå både i skol- och vardagsmatematik. 
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2. Syfte och frågeställningar 
I Engströms forskningrapport (2015) skrivs att det i Sverige inte finns någon 

forskningsöversikt av interventionsprogram för elever med låga prestationer i matematik. 

Syftet med föreliggande studie är att genom strukturerad undervisning mäta effekten av ett 

interventionsprogram i problemlösning för fem mellanstadieelever på nivå 3. Detta dels för att 

kunna utgöra ett bidrag till kommande forskningsöversikter inom ämnet, som t.ex. Engström 

(2015) efterfrågar och dels för att ge undervisande (special)lärare och elever i behov av 

särskilt stöd i matematik forskningsunderlag för att bedriva/få strukturerad undervisning som 

vilar på vetenskaplig grund. Undersökningen genomförs med följande forskningsfråga som 

grund: 

 Hur påverkas problemlösningsförmågan hos elever i behov av särskilt stöd, då 

undervisning sker genom interventionsprogram samt strukturerad undervisning utifrån 

RtI nivå 3? 

 

3. Bakgrund 
Under Teoretiska perspektiv diskuteras Taluppfattning, Problemlösning, 

Matematiksvårigheter, RtI samt Explicit undervisning, vilket är de delar som studien bygger 

på. Därefter följer tidigare forskning.    

3.1 Teoretiska perspektiv 

3.1.1 Taluppfattning 

Butterworth och Yeo (2010) skriver att man redan som spädbarn tycks uppvisa en känsla för 

antal, åtminstone när det rör sig om ett litet antal. Denna icke-verbala antalskänsla beräknas 

ha genetiskt ursprung och kallas ”the core system” (Lundberg & Sterner, 2009). Förmågan att 

identifiera, ordna och jämföra antal kan också härröras till en form av core system (Reeve & 

Gray, 2015). Malmer (2002, s. 109-114) beskriver talbegreppet i 10 delar; 1. Klassificering, 2. 

Parbildning, 3. Ramsräkning, 4. Räkneorden i räkneramsan, 5. Antal (kardinaltal), 6. Serial 

ordning, 7. Räkneord som mätetal, 8. Räkneorden som ordningstal, 9. Räkneord som 

identifikation eller beteckning, 10. Siffersymboler.  

I Klassificering ska barnet systematisera olika föremål genom till exempel färg, form, längd, 

eller tjocklek. I Parbildning samordnas föremål i grupper och kan på så sätt jämföras med 

lika/olika många. Ramsräkning innebär att kunna räkneramsan, men innebär inte att barnet 

automatiskt kan tala om vilket tal som kommer före/efter ett visst tal, eller att kunna börja 
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räkna från exempelvis 7, utan att börja om. Det är inte heller självklart att räkneordet stämmer 

överens med räkneramsan, utan att barnet ramsräknar fortare än det hinner peka på föremålen. 

Här gäller det också att förstå att det tal man sade sist representerar hela antalet, vilket stärker 

förståelsen för antalsbegreppet. Genom träning i att få förståelse för antal (kardinaltal) lär sig 

barnet talets grannar men också antalskonstans dvs. att det är lika många objekt oavsett om de 

ligger nära eller långt ifrån varandra. Genom serial ordning ska man kunna storleksordna 

objekt eller tal från största till minsta eller tvärtom. I vårt språk finns många ord och uttryck 

för att beskriva storleksordning, till exempel större/mindre än, få/färre/färst eller lång, längre, 

längst. Malmer skriver att  

För utvecklingen av talbegreppet är den seriala ordningen av antalgrupper, där det endast 

gäller antalet och inga andra egenskaper, helt nödvändig. (Malmer, 2002, s. 112) 

I räkneorden som mätetal behöver barnet få förståelse för att bara ett tal inte kan beskriva ett 

sammanhang. Talet 12, exempelvis, säger ingenting om sammanhanget det används i. Då 

behövs en enhet för att bli begripligt, till exempel 12 tallrikar eller 12 bullar. För att vara ett 

mätetal måste det alltid användas ihop med en enhet. Genom att kunna räkneorden som 

ordningstal kan man med ord beskriva vilken i ordningen något är; första, andra, tredje etc. 

Detta används bland annat när man säger datum eller beskriver vägen för någon (till exempel 

sväng vid första vägen till höger). Räkneord som identifikation eller beteckning används i t.ex. 

personnummer eller telefonnummer. Här används oftast siffersymboler, vilket för små barn 

endast är krumelurer utan innebörd. Malmer skriver att ”begreppen bakom symbolerna och 

förmåga att bygga upp språk och tänkande är grunden för matematik” (Malmer, 2002, s. 114).  

Lgr 11 (Skolverket, 2018) beskriver Taluppfattning och tals användning i Centralt innehåll för 

åk 1-3, 4-6 samt 7-9 med stegrande kunskapsinnehåll. Eleverna i denna studie går i åk 6 men 

har visat stora matematiska kunskapsbrister i jämförelse med sin årskurs, då ingen av dem 

genomförde Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning för åk 2 (svår version) med full poäng 

(Skolverket, 2019). Därför beskrivs här Taluppfattning och tals område för åk 1-3. Innehållet 

omfattar: 

 Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talet kan delas upp och hur de kan 

användas för att ange antal och ordning. 

 Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och 

symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien. 
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 Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla 

bråk sam hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal. 

 Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer. 

 De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer. 

 Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och 

överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. 

Metodernas användning i olika situationer. 

 Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar. 

3.1.2 Problemlösning 

God problemlösningsförmåga behövs inte bara i skolan utan i både arbets- och vardagsliv 

samt för fritid (Hudson & Miller, 2006). Oavsett yrke behöver man kunna beräkna sin 

arbetstid och beräkna lön och skatteavdrag. I vardagslivet är också motsvarande kunskap om 

tid och pengar viktigt; att förstå tid för att kunna planera sin vardag, kunna förstå mängder i 

matlagnings- och bakrecept eller förstå pengars värde när man ska handla, betala räkningar 

eller ha översikt över sin ekonomi (ibid). En meningsfull och välbalanserad fritid är viktigt för 

alla människors sociala och personliga utveckling. Även här används vardaglig 

problemlösning; att planera sin lediga tid, kunna spela kort eller minigolf, kunna sy eller resa, 

vilket kräver både förståelse för tid, beräkningar av poäng eller ekonomi. 

Centralt innehåll för problemlösning i Lgr 11 (Skolverket, 2018) omfattar endast två punkter, 

vilka är näst intill detsamma för åk 1-3 och 4-6. Skillnaden för åk 4-6 beskrivs inom parentes 

med kursiv stil. Det Centrala innehållet är: 

 Strategier för matematisk problemlösning i enkla (vardagliga) situationer. 

 Matematisk formulering av frågeställning utifrån enkla vardagliga (vardagliga) 

situationer. 

Lgr 11 beskriver inte problemlösning alls lika ingående som man gör med Tal och tals 

användning. Problemlösning är dock en process som involverar tidigare erhållen kunskap och 

utvecklade förmågor och strategier för att lösa textuppgifter (Hudson & Miller, 2006). Det 

kräver att man har fått kunskap om matematiska operationer och lärt sig att omsätta 

kunskapen i verklighetsnära kontext (ibid). I problemlösningsuppgifter är det inte bara viktigt 

att komma fram till rätt lösning, utan resonemangsprocessen är minst lika viktig (ibid). För att 

lösa ett matematiskt problem behövs problemet analyseras och informationen användas för att 

ta beslut om vilken lösningsstrategi som är lämplig att använda (Ibid). Lösningen är vanligtvis 
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inte självklar och det krävs fördjupad tankeverksamhet för att resonera sig fram på ett logiskt 

sätt (ibid) och upplevs vanligtvis mer utmanande för eleven än beräkningsuppgifter (ibid).  

Hudson och Miller (2006) skriver att den vanligaste typen av problemlösningsuppgifter är 

textuppgifter. En uppgift innehåller oftast en kort beskrivning av en händelse och avslutas i en 

fråga. Eleven behöver både identifiera vad som frågas efter, identifiera vilken information 

som behövs för att lösa problemet, planera och välja lösningsstrategi och genomföra 

beräkning på rätt sätt. Det här är en komplex process, vilket kräver noggrann planering för 

läraren av vilka uppgifter som ska ingå i undervisningen. Hudson och Miller (2006, s. 135) 

ger exempel på sex olika typer av problemlösningsuppgifter med exempel: 

1. Enstegsproblem  Bob har 3 böcker. Jerry har 5 böcker. Hur många 

böcker har de tillsammans? 

2. Tvåstegs- eller flerstegsproblem Larry har 100 kr. Han köper mat för 30 kr och spel  

för 19 kr. Hur mycket har han kvar? 

3. Problem utan extrainformation Betty måste köra 50 mil för att hälsa på sin vän.  

Hon har kört 25 mil. Hur många mil har hon kvar 

innan hon är framme? 

4. Problem med extrainformation Jose har 2 hundar. Ian har 3 katter. Pedro har 1 hund.  

Hur många hundar har pojkarna tillsammans? 

5. Problem med rak fråga  Kay har 9 kort. Hon förlorar 2 av dem. Hur många 

har hon kvar? 

6. Problem med indirekt fråga Michael hade 5 tuggummin kvar efter han gett 3 till  

sin syster. Hur många hade han från början? 

Oavsett vilken typ av problem bör undervisningen ske stegvis. Hudson och Miller (2006) 

föreslår en gång i åtta steg, där man först använder konkret material eller representationer. 

Utan konkret material eller bilder kallas uppgiften abstrakt. För att efterhand expandera 

svårighetsgraden ges uppgifter i följande ordning: 

 Konkret material (exempelvis klossar, pengar) 

 Representationer (exempelvis bild, rita själv) 

 Abstrakt uppgift med ord (exempelvis 8 bollar minus 5 bollar) 

 Abstrakt uppgift med fraser (Hur många har sålts?, Hur många är kvar?) 

 Abstrakt uppgift med svar i hel mening (Hon har __ böcker kvar.) 
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 Abstrakt uppgift utan extrainformation 

 Abstrakt uppgift med extrainformation 

 Abstrakt uppgift (Eleven gör egna uppgifter inom det matematikområde som lärts ut, 

exempelvis subtraktion).  (Hudson & Miller, 2006, s. 137) 

3.1.3 Matematiksvårigheter 

Förmågan att identifiera, ordna och jämföra kvantiteter anses vara delar av grundläggande 

taluppfattning (Reeve & Gray, 2015). Att visuellt uppfatta antal av prickar i grupper - 

subitizing, att jämföra två kvantiteter eller två tal används för att studera denna förmåga 

(Reeve & Gray, 2015; Malmer, 2002). Att ordna, jämföra och manipulera tal längs en mental 

tallinje tillhör också grundläggande taluppfattning (Lundberg & Sterner, 2009).  Dock är 

spädbarnets sätt att förstå antal inte är detsamma som skolbarnets, vilket även gäller för den 

mentala tallinjen (ibid).  Faktorer som påverkar inlärning av den mentala tallinjen är 

arbetsminne, språk och visuell föreställningsförmåga (Ibid, s. 7). Författarna skriver att   

För att konstruera, automatisera och utvidga en rumslig föreställning av ordningsföljden 

mellan tal måste barnet alltså länka samman förståelsen av mängd (core system) med de 

språkliga och symboliska uttrycken för tal (antalsord och siffror) samt med de spatiala och 

ordningsmässiga relationerna mellan tal (Lundberg & Sterner, 2009, s. 7).  

Även Desoethe (2015) har i sin forskning visat att centrala exekutiva funktioner i 

arbetsminnet, språk och logiskt tänkande, men också procedur- och begreppsförmåga, är 

funktioner för att förstå matematik och att svårigheter i någon av dessa delar är prediktivt för 

att utveckla matematiksvårigheter. Har barnet till exempel inte ännu lärt sig antalskonstans, 

vilket innebär att förstå att antalet inte ändras oberoende hur långt ifrån eller nära varandra 

samma antal av ett visst föremål ligger, är det värt att uppmärksamma (Malmer, 2002, s. 110). 

Detta mäts bl.a. i Nationellt bedömningsstöd i matematik åk 1, vilket numera är obligatoriskt 

(Skolverket, 2019).  

I textuppgifter/problemlösningsuppgifter är det inte bara själva beräknandet som utgör 

svårigheter, denna typ av uppgifter är komplexa som nämnts ovan, genom att eleven både 

behöver förstå vad som efterfrågas, identifiera nödvändig information, välja lösningsstrategi 

samt genomföra beräkning. Hinder kan uppstå beroende av hur uppgiften är konstruerad rent 

språkligt. Om texten har enkel struktur med en eller två subjekt eller verb uppfattas den som 

lättare än om den har en bisats (Hudson & Miller, 2006). Även ren ordförståelse kan utgöra 

hinder (ibid). Många elever använder strategier som att leta nyckelord för att försöka lösa en 
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uppgift, vilket kan föranleda fel. Ett exempel är om eleven alltid tror att ordet tappa/förlorar 

betyder att man alltid ska använda subtraktion som räknesätt. Hudson och Miller (2006) ger 

exempel på en sådan uppgift men som här är omgjord för att passa till enheten kg; Jennie och 

Leonards granne tappade 12 kg i vikt. Nu väger han 72 kg. Hur mycket vägde han från 

början? (Hudson & Miller, 2006, s. 137). Om eleven blir beroende av nyckelord snarare än att 

läsa och försöka förstå, hindras förståelsen för problemet och kan orsaka att eleven använder 

fel räknesätt (ibid). 

För elever med läs- och skrivsvårigheter, hörselnedsättning och/eller språkstörning kan 

svårigheterna synas tydligt, inte bara i textuppgifter, utan även att förstå symbolers innebörd 

Donlan, 2015; Gowramma, 2015). För att underlätta inlärning för dessa elever är det 

vardagliga språket viktigt, där hemmet bör uppmuntra samtal om sin omvärld (Donlan, 2015). 

I skolan kan undervisning med konkret material, tydligt språk och strukturerad undervisning 

hjälpa elever med matematiksvårigheter (Butterworth & Yeo, 2010). 

Andra orsaker till svårigheter i matematikundervisningen är olika kognitiva störningar, så som 

ADHD eller ADD (Engström, 2015). Ojämn kunskapsprofil kan också utgöra hinder för att 

tillägna sig undervisning, vilket andra diagnoser kan vara orsak till, till exempel Downs 

syndrom (ibid).  

Svårigheter i matematik benämns olika i olika källor, till exempel allmänna 

inlärningssvårigheter, specifika matematiksvårigheter, dyskalkyli, DD och MLD. Dessa 

begrepp bör redas ut för att underlätta fortsatt läsning. Allmänna inlärningssvårigheter utgörs 

av svaga prestationer i alla ämnen medan specifika matematiksvårigheter eller specifik 

räknestörning är ett annat ord för Developmental dyscalculia, DD vilket också är synonym till 

Mathematic Learning Disorder, MLD (Engström, 2015). Lundberg och Sterner (2009) skriver 

att ett försök att definiera dyskalkyli gjordes av Brittiska utbildningsdepartementet 

(Department for educations and skills) 2001. Deras översättning är 

- ett tillstånd som inverkar på förmågan att lära sig aritmetiska färdigheter. Personer med 

dyskalkyli kan ha svårt att förstå enkla talbegrepp, de saknar en intuitiv förståelse av tal 

och har problem med att lära sig talfakta och procedurer. Även om de ibland kan komma 

med en korrekt metod, gör de detta mer eller mindre mekaniskt och utan självtillit. 

(Lundberg & Sterner, 2009, s. 7) 
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Här kommer jag dock att kalla uppkomna svårigheter i matematik för just 

matematiksvårigheter. Detta för att eleverna undervisas där de befinner sig kunskapsmässigt 

och oberoende av orsak till att svårigheten har uppstått. 

3.1.4 RtI 

RtI dvs. Response to Intervention, är en läroplansbaserad strukturerad metod för att bevaka att 

alla elever följer den förväntade kunskapsutvecklingen och i annat fall tidigt upptäcks och får 

extra stöd (Fuchs & Fuchs, 2001; Grosche & Volpe, 2013). Denna metod har blivit mer vanlig 

i amerikanska skolor sedan Individuals with Disablities Education Improvement Act (IDEIA, 

2004) godkände den för identifikation av elever med inlärningssvårigheter (Reagan, Berkely, 

Hughes & Brady, 2015). Ofta omfattar denna screening läsning, skrivning, matematik samt 

uppförande och genomförs vanligen tre gånger/läsår (Hughes & Dexter, 2011). RtI har dock 

visat sig vara speciellt effektivt för matematikundervisningen (Fuchs och Fuchs, 2001). RtI 

omfattas, förutom screnning, av kontinuerlig övervakning av kunskapsutveckling för varje 

elev samt forskningsbaserade högkvalitativa undervisningsinstruktioner (Reagan m.fl., 2015).  

RtI kan omfattas av flera nivåer, eller tertiärer, alltifrån en nivå till sex nivåer (Fuchs, Fuchs & 

Compton, 2012). Det kan dock vara olika innehåll för de olika nivåerna för olika skolor, där 

nivå 2 på en skola kan innehålla ”peertutoring” dvs. handledning av en mer kunnig kamrat 

medan nivå 2 på en annan skola kan innehålla vuxenledd smågruppgsundervisning (ibid). 

Vanligt är dock att RtI innehåller tre nivåer skriver Reagan m.fl. (2015) med hänvisning till 

forskning gjord av Berkely, Bender, Peaster & Saunders, 2009. Därför utgår jag i vidare 

beskrivning av RtI i tre nivåer, i huvudsak beskrivet av Fuchs och Fuchs (2001). 

På nivå 1 undervisas alla elever i klassen förebyggande, dvs. genom 

prevention (Fuchs & Fuchs, 2001). Elevernas resultat följs frekvent upp 

genom läroplansbaserad mätning, på engelska Curriculum-based 

measurement, CBM (ibid). Detta görs ofta, med max 8 veckors 

mellanrum där eleven själv ser sina framsteg och alla, oavsett vilken 

prestationsnivå de har, övervakas så att de når progression i sitt 

lärande (rtinetwork.org; Fuchs & Fuchs, 2001).  

 

 

Både elever med och utan svårigheter i matematik kan då få utmaningar som passar dem 

genom till exempel få jobba i snabbare takt och mycket eget engagemang, utmanande 

Nivå 1 

80 %  

 

Nivå 2 

15 % 

Nivå 3 

5 % 

Bild 1. RTI 

pyramiden 

Groshe & Volpe, 

2013 
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uppgifter för att nå bättre prestationer, uppgifter genom att lära sig verbalisera generell stegvis 

lösning på problemlösningsuppgifter eller få arbeta med fysiska/visuella representationer för 

matematiska begrepp eller problemlösning (Fuchs & Fuchs, 2001).  

Trots strukturerad undervisning når inte ca 20 % av eleverna de förväntade kunskapsmålen 

och extra insatser behövs (ibid). Även nivå 2 räknas som prevention, vilken är förebyggande 

för intervention (ibid). Nivå 2 skulle kunna jämföras med det som i Sverige kallas Extra 

anpassningar (Skolverket, 2014) och genomförs i klassrummet av klassläraren, vilket dock 

kan ske med handledning av speciallärare eller psykolog (Fuchs & Fuchs, 2001). Det ska inte 

vara utpekande för eleven själv och inte heller inverka på den övriga undervisningen (ibid). 

För att assistera läraren konstruerades en kort diagnos för att identifiera källan till svårigheten 

(ibid). Fem källor togs fram; låg motivation, brister i grundläggande (tal)fakta, brist i 

begreppsförståelse, slarviga arbetsvanor eller annat (ibid). Författarnas förslag är att läraren 

formulerar en anpassning för de nästkommande två veckorna, vilken sedan genomförs vid 

minst 4 tillfällen under de två veckorna (Fuchs & Fuchs, 2001, s. 90). Ger inte anpassningen 

resultat vid nästa mätning förändras anpassningarna något för att få till en progression för 

eleven (ibid).  

Även när extra anpassningar gjorts, ger inte alla elever önskvärd respons på åtgärderna och 

behöver då andra åtgärder (ibid). Dessa elever bör då få undervisning genom 

individanpassade instruktioner, undervisning i liten grupp med speciallärare (ibid). Tre 

forskningsbaserade principer styr åtgärderna på nivå 3; 1) Individuelly Referenced Decision 

Making, 2) Intensive instruction samt 3) Explicit contextualization of skills-based instruction 

(ibid, s. 91).  

Åtgärd 1) Individuelly Referenced Decision Making, vilket översatt ungefär betyder Fokus på 

individuella undervisningsmål, kräver att (special)läraren har kunskaper om olika 

undervisningssätt för att eleven ska kunna tillgodogöra sig undervisningen på ett adekvat och 

motiverande sätt (ibid). Detta kan ske genom ett varierande instruktionsprogram samt genom 

att kontinuerligt mäta eleven framgång (ibid).  

Åtgärd 2) Intensive instruction, innebär att specialläraren formulerar individuella explicita 

instruktioner/mål för varje elev utefter den individuella screeningsdatan (till exempel CBM), 

för att eleven efter en period ska kunna återgå till nivå 1 el. 2. Detta genomförs som 

intensivundervisningen i form av en-till-en- eller smågruppsundervisning (ibid).  
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Åtgärd 3) Explicit contextualization of skills-based instruction kan översättas som Explicit 

kontextbaserad instruktion utifrån elevens förmåga. Principen bottnar i forskning som visat att 

explicit undervisning i situerat lärande ökar kunskapen (se till exempel Fuchs, Fuchs, 

Prentice, Burch, Hamlett, Owens, Hosp & Jancek, 2003), vilket är speciellt viktigt för elever i 

svårigheter (ibid). Läraren behöver hjälpa till att göra kopplingar mellan elevens förvärvade 

kunskap och ny kunskap (ibid). Detta kallar Woolfolk och Karlberg (2015, s. 350) för 

kommunikativa stöttor. 

3.1.5 Explicit undervisning 

Explicit undervisning, ”explicit instructions”, förklaras som en forskningsbaserad praktik som 

förser lärare med inramade effektiva och systematiska instruktioner i undervisningen (Doabler 

& Fien, 2013). Detta görs likväl i helklass, nivå 1 inom RtI, liksom för elever i 

matematiksvårigheter (ibid). Författarna skriver (min översättning) att ”Forskning har visat att 

elever med MD har problem med tillägna sig djup förståelse i matematik, både begreppsligt 

och procedurellt. Forskningsresultat pekar på att svårigheterna kan härstamma från 

undermåliga instruktioner tillsammans med en variation av kognitiva korrelationer, vilka kan 

vara processande, arbetsminne och uppmärksamhet” (Doabler & Fien, 2013, s. 277). I explicit 

undervisning ingår ett antal ramar för läraren att förhålla sig till (ibid). Dessa kan 

sammanfattas i fem stora drag; 1) läraren demonstrerar nytt begrepp eller ny förmåga som ska 

läras in (modelling), 2) eleven får pröva själv med stöd av läraren (guided practice), 3) 

kontrollera elevens förståelse, 4) akademisk feedback samt 5) självständigt arbete (ibid, s. 

279).  

Hudson och Miller (2006) har skrivit betydligt mer detaljerat kring arbetsgången för det de 

kallar explicit undervisningscykel. Den består av: Läroplansbaserad mätning (1), till exempel 

CBM (Curriculum-based Assessment), vilket också kallas ”data-based decision making” 

(Hudson & Miller, 2006, s. 14), innebär att eleven genomför test för att få lagom svåra 

uppgifter. Elevens prestationer utvärderas lektionerna därefter och elevens erhållna 

färdigheter mäts kontinuerligt vid flera tillfällen under skolåret (Hudson & Miller, 2006).  

Vid införande av nytt moment i matematikundervisningen behöver en (2) 

Instruktionsplanering göras, vilken utgår från elevens testresultat och där manus skrivs på vad 

som ska sägas. I planen behöver demonstrationsexempel ingå som (3) Kopplar ihop redan 

erhållen kunskap med ny och som tar hänsyn till elevens inlärningssätt och motivation (ibid).  
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1. Läroplansbaserad mätning (t ex. CBM). 

2. Instruktionsplan 

3. Koppla ihop erhållen kunskap med ny 

4. Demonstrera tillvägagångssätt genom  

a) Modelltänkande och modellgenomförande, b) Maximera elevernas 

engagemang, c) Övervaka elevens förståelse 

5. Guidat elevarbete 

6. Självständigt elevarbete 

7. Upprätthålla kunskap 

 

Sedan genomförs (4) Demonstration som ska innehålla ett a) modelltänkande (tänka högt) och 

modellgenomförande, där läraren visar steg för steg och förklarar det nya begreppet och/eller 

proceduren som ska läras in. Här poängterar Dobler och Fien (2013) att det är viktigt att 

använda ett tydligt och konsekvent språk, så att eleverna känner igen sig och förstår 

innehållet. Författarna ger som exempel att när eleverna ska lära sig tvåsiffriga tal, upprepas 

samma vokabulär för olika tal med hur många tiotal och ental, exempelvis ” Thirty is made up 

of three tens and zero ones” (Dobler & Fien, 2013, s. 280). Läraren förklarar sedan även andra 

tiotal likadant, exempelvis att talet 47 innehåller fyra tiotal och 7 ental (ibid).  

1. Läroplansbaserad  

mätning 

2. Instruktionsplan 

3. Koppla ihop 

erhållen och ny 

kunskap 

4.Demonstration 

5. Guidat 

elevarbete 
6. Självständigt 

elevarbete 

7. Upprätthålla 

kunskap 

Bild 2. Fritt efter 

Hudson och Miller, 

2006, s. 14 
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Eleverna bör sedan också få vara delaktiga i demonstrationen för att b) maximera deras 

engagemang. I anslutning till demonstrationen ställs också frågor som ger läraren försäkran 

att c) eleverna har förstått och ger direkt konstruktiv feedback (Hudson & Miller, 2006). 

Elever i matematiksvårigheter kan behöva flera demonstrationer med samma typ av innehåll 

för att förstå, vilket läraren behöver ta hänsyn till (Dobler & Fien, 2013).  

När sedan eleverna ska arbeta genomförs detta som (5) Guidat elevarbete, vilket för en elev i 

matematiksvårigheter kan innebära att eleven behöver mycket hjälp (Hudson & Miller, 2006). 

Då lotsas eleven verbalt steg för steg för att genomföra uppgiften (ibid). Efterhand behöver 

eleven mindre och mindre stöd vilket exempelvis innebär mindre verbal lotsning men ändå 

finns läraren som stöd (ibid, s. 23).  

Eleven tillåts övergå i (6) Självständigt arbete när hen har uppvisat förmåga att lösa flera 

uppgifter utan lärarstöd och gör det med noggrannhet (ibid). Det självständiga arbetet bör 

varieras, från lösblad eller dataprogram med uppgifter för färdighetsträning till pararbete med 

”flashcards” (kort med rätt svar på baksidan) eller annat material som är självrättande (ibid, s. 

25).  

För att (7) Upprätthålla kunskap bör innehåll repeteras med jämna mellanrum, gärna så ofta 

som varje vecka, genom till exempel blad med färdighetsträning för heltal trots att området 

just då berör bråktal (ibid, s. 27).  

 

3.2 Tidigare forskning 

Hassler Hallstedt, Klingberg och Gadheris (2018) studie fokuserar på effekten av att låta 

elever i klass 2 göra interaktivt interventionsprogram med Direct Instruction (explicit 

undervisning) på surfplatta för att utveckla räkneflyt. Matematikuppgifterna omfattar 

talområde 0-12 och 0-18 i räknesätten addition och subtraktion. Även viss 

begreppsförståelseträning och några problemlösningsuppgifter ingår, dock är endast 26 % av 

uppgifterna av problemlösningstyp. 283 svenska elever deltar i fyra grupper; Matematikgrupp 

MA, matematik- och minnesträningsgrupp MA+WM (working memory), placebogrupp samt 

kontrollgrupp. MA-gruppen får daglig träning 20 min/dag, MA+WM får också minnesträning 

10 min/dag, Placebogruppen får träna läsning framför allt 20 min/dag och kontrollgruppen 

deltar endast vid mätningstillfällena. Studien omfattar mätning före, direkt efter samt 6 och 12 

månader efter, intervention. Beroende variabler är Socioekonomisk status (SES) och IQ. 

Resultatet visar att elever med lågt IQ, var de som fick ut mest av interventionen både direkt 



13 
 

och på lång sikt. Övriga elever fick direkt effekt på addition 0-12 samt subtraktion 0-12 samt 

0-18 men tveksam långvarig effekt. SES gav ingen effekt, inte heller minnesträningen. När 

det gällde problemlösningsuppgifterna gav det ingen/låg effekt, men författarna anger själva 

att det var få uppgifter i förhållande till hela mätningen och eleverna var svaga på räkneflyt 

och därmed fokuserades deras uppmärksamhet på att beräkna. Författarna skriver också att 

”Not only is exceedingly more time and fluency practice required, there is an overall need for 

a more sophisticated teaching design where skills are thoroughly modeled, guided, and then 

trained to fluency” (ibid, s. 1144). 

Björn, Aro, Koponen, Fuchs och Fuchs (2015) gör i sin forskning jämförelser mellan USA 

och Finland för hur RtI används och (special)undervisning genomförs. I Finland behövs ingen 

specifik diagnos för att få tillgång till speciallärare utan tillgången bestäms gemensamt mellan 

lärare, speciallärare och föräldrar och är mer av ett administrativt system än i USA, där låga 

mätningsresultat och diagnoser i hög grad styr tillgången till specialundervisning. Även 

strukturen för hur RtI används skiljer sig åt. I USA undervisas elever på nivå 1 i klassrummet, 

där elever får individanpassad instruktion/undervisning. På nivå 2 och 3 skiljer det sig åt 

mellan skolorna i USA men i huvudsak sker mer intensiv övervakning av elevresultat ju högre 

nivå det är, smågruppsundervisning sker först från nivå 2, enskild undervisning kan eleven få 

på nivå 3 och för de flesta skolor gäller att eleven kommer i kontakt med speciallärare först 

under nivå 3. För elever i Finland genomförs klassrumsundervisning (nivå 1) på ett varierat 

sätt, då alla elever får tillgång till smågrupper, enskild undervisning och även 

specialundervisning när det behövs, allt för att förebygga skolsvårigheter. I Finland är RtI en 

struktur för att systematisera elevers hjälpbehov medan det i USA är ett sätt att identifiera 

elevens inlärningssvårigheter. Författarna föreslår dock för båda länderna, att det skulle vara 

en vinst med tvålärarsystem där flera professioner utnyttjas i klassrummet. Nackdelen skulle 

kunna utgöras av svårigheten att möta den enskilda elevens behov av stöd i ett klassrum där 

det finns så många olika förmågor och det inom detta område krävs mer forskning. 

I forskningsrapporten av Gersten, Beckmann, Clarke, Foegen, Marsh, Star och Witzel (2009) 

ges lärare, rektorer och skoladministratörer åtta rekommendationer (ibid, s. 6) för att använda 

Response to Intervention RtI. Rekommendationerna har utvecklats av forskare och utövare 

med expertkunskap. Rekommendationerna tillkom efter The National Mathematics Advisory 

panel Report släpptes i USA, då de konstaterat att elever i USA inte uppnådde 

tillfredsställande resultat i internationella jämförelser på bl.a. Program for International 

Student Assessment, PISA och Trends in International Mathematics and Science Study, 
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TIMSS (Gersten m.fl., 2009, s. 4). Rekommendationerna har evidensvärderats i tre nivåer; 

låg, mellan och hög. Stark rekommendation får nr 3 och 4, vilka innebär att: 3) Instruktioner 

under intervention bör vara explicit och systematisk. Detta inkluderar modeller som hjälper 

eleven att förstå problemlösning, verbalisering under genomförandeprocessen, guidat 

genomförande, korrigerande feedback och frekvent återkommande kumulativ granskning. Nr 

4) innebär att interventionen ska inkludera instruktioner för att lösa textuppgifter, vilka 

baseras på vanligt förekommande underliggande strukturer. På mellannivå hamnar 

rekommendation nr 1) att screena alla elever, nr 5) att eleven ges möjlighet att jobba med 

visuellt material, samt nr 6) att alla klasser bör ägna 10 min vid varje lektionstillfälle för att 

träna och få flyt på aritmetisk basfakta. De tre rekommendationer som värderats med låg 

evidens är nr 2) att elever med djupgående intervention får fokusera på heltal mellan förskola 

till åk 5 och på rationella tal mellan klass 4 och 8. Nr 7) innebär att bevaka resultatet för de 

elever som får extra instruktioner/undervisning samt elever i riskzonen och 8) inkludera 

motiverande strategier för elever i RtI nivå 2 och 3. 

Zhang och Xin (2012) utforskar i sin meta-analys effekten av intervention i problemlösning. 

Detta görs genom fyra områden, vilka är Inkludering, Mätinstrument, RtI och förändring av 

identifikation av elever i behov av stöd samt Undervisningsreformens didaktiska 

implikationer. Studien är en uppföljning av bl.a. Xin och Jitendra (1999), vars studie 

genomfördes före det att USA:s  National Council of Teachers of Mathematics, NTCM, år 

2000 samt National Mathematics Advisory Panel, 2008, (nationellt tillsatt utredande 

undervisningsorgan i USA) bestämde sig för att prioritera kunskaper i problemlösning. I 

meta-analysen ingår 29 gruppstudier och 10 singel-subjektstudier. Resultatet visar att 

särskoleelever som inkluderas i grundskolans klassundervisning, gagnas mer av normal 

klassundervisning än enskild undervisning, så länge som de ges individualiserad intervention. 

Resultatet visar också att normalbegåvade elever inte missgynnas av att särskoleinskrivna 

elever inkluderas. Gällande mätinstrument visar forskningen att standardiserade test ger lägre 

poängresultat än test som tagits fram av forskarna själva. Detta förklaras med att 

egentillverkade tester har tagits fram för att mäta just den interventionen som studien avser 

och därför är smalare inriktad än storskaligt framtagna standardiserade tester. Då de flesta 

ingående studier använt sig av egentillverkade tester, är resultatet enlig forskarna, inte heller 

tillförlitligt. Forskningsresultatet gällande RtI och identifikation av elever i behov av stöd 

visar att elever i riskzonen tar till sig interventionsundervisning i lika hög grad som elever 

diagnosticerade med funktionsvariation. Resultatet indikerar att skillnader mellan 
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elevgrupperna istället kan bero på att de har fått inadekvat undervisning. Därför kan RtI-

modellen förespråkas både för att tidigt identifiera elever i riskzonen och tidigt genomföra 

intervention, istället för att behöva vänta tills efter det ställts en diagnos. När det gäller 

didaktiska implikationer för reformen visar resultatet att ingen skillnad råder mellan hur 

elever löser problem med enkel struktur mot verklighetsnära problemlösning, inte heller för 

elever med funktonsvariation - om de undervisats genom intervention. Verklighetsnära 

problemlösning innehåller t.ex. irrelevant information, grafer, flerstegsproblem, behöver 

bakgrundsinformation eller kräver att man avrundar uppåt eller nedåt. Problem med enkel 

struktur beskrivs som textuppgift i en normal kontext. Eftersom ingen större skillnad råder 

mellan de olika typerna av problemlösning, föreslås att även elever med funktionsvariation får 

tillgång till den typen av uppgifter. Även problemlösningsuppgifter innehållande prealgebra 

kunde dessa elever lösa när de fått tillräcklig och rätt intervention. 

Doabler och Fien (2013) har i sin studie utforskat hur lärare kan hjälpa elever genom att 

använda explicit matematisk instruktion. I artikeln fokuseras matematiskt platsvärde, men 

explicit instruktion kan användas inom andra matematiska begreppsområden. Författarna 

pekar på att den mesta forskningen inom explicit undervisning är inriktad på RtI nivå 2, men 

nyare studier har visat sig kunna spela en kritisk roll för elever redan på nivå 1, alltså i 

undervisning för alla elever. Författarna förklarar att explicit instruktion omfattar en serie av 

”teacher behaviour” (ibid, s. 278), alltså på vilket sätt läraren undervisar. Stegen är a) 

modellering, b) ge tillfälle för guidad praktisk övning, c) kontrollera förståelse, d) ge tillfälle 

för akademisk feedback samt e) tid för självständigt arbete. Författarna diskuterar de olika 

delarna mer ingående men lyfter fram att det är beroende på klass och dess ingående elever 

hur mycket tid som läggs på varje del men att det bör beaktas att om flera modeller visas kan 

det inkräkta på elevernas tillfälle för eget arbete. Å andra sidan kan elever med 

matematiksvårigheter behöva flera modellexempel. Tre faktorer avgör; Uppgiftens 

svårighetsgrad, vilken förkunskap eleven har samt hur eleven tar emot och förstår det nya 

matematikområdet/begreppet.  I guidad praktik lyfts också några viktiga faktorer fram som 

läraren behöver överväga; identifiera och undervisa/repetera förförmågor, välj ut uppgifter att 

arbeta med utan att till en början vara för svåra, modellera med representationer (konkret 

material och bilder) och koppla detta till abstrakt matematik. Viktigt är också att muntligt 

resonera tillsammans med eleverna. Författarna delger också nio uppmananingar; 1) Tydlig 

förväntning vid start (vad man ska lära sig), 2) Börja med enkla exempel, 3) Begränsa antal 

exempel, 4) Använd en konsekvent formulering genom hela aktiviteten, 5) Gör tydlig steg-
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för-steg demonstration, 6) Ge frekvent tillfälle till praktisk övning, 7) Använd konkret 

material för att bygga begreppsförståelse, 8) Ge feedback under elevarbetet, 9) Knyt den nya 

kunskapen till tidigarer erfarenheter/kunskaper efter tredje aktiviteten.  

Powell och Fuchs (2014) jämför huruvida det är svårighet med textuppgifter eller beräkning 

som utgör hinder för elever att utveckla pre-algebratiskt tänkande. Av 789 elever valdes 148 

elever ut för att delas in i någon av de fyra kategorierna; normalprestation (typical performers, 

TYP), beräkningssvårigheter (calcultion difficulty, CD), svårigheter med 

textuppgifter/problemlösning (word problems, WPD) eller svårigheter med både beräkning 

och textuppgifter/problemlösning (calculations and word problems, C&WPD) (ibid, s. 110). 

Författarna tog avstamp i tidigare forskning vilken funnit att textuppgifter av 

problemlösningskaraktär kunde knytas till kognitiv förmåga, läsförmåga och matematisk 

förmåga, vilket inte visade sig vara fallet när det gällde beräkningsförmåga.  Också förmåga 

att lösa textuppgifter och beräkning samvarierade för att förstå algebra. Dessutom fanns fynd 

som visade att 9 och 10-åriga elever med matematiksvårigheter kunde förstå hur man använde 

bokstav, såsom X och Y i algebra, om de fick träna. Powell och Fuchs (2014) 

uppmärksammade att det dock inte fanns forskning som studerade huruvida det är 

beräkningsförmåga eller förmåga för text/ problemlösning som predicerar förmåga för 

prealgebra för elever med matematiksvårigheter. Studiens resultat visar att det av de fyra 

kategorierna, samvarierar kategorierna två och två. Elever kategoriserade WPD och C&WPD 

presterade lika lågt både på text/problemlösning och algebrauppgifter. De elever som 

lyckades bra med algebrauppgifterna tillhörde både elevkategori CD och TYP, dvs. både 

elever med beräkningssvårigheter och normalpresterande elever. Detta visar att det är av vikt 

att undersöka vilken typ av matematiksvårighet eleven är i, så att eleven får anpassad insats 

beroende på svårighet. 

Dennis´ (2015) forskning omfattar två delar; dels effekten av intervention på nivå 2 och dels 

effekten av intervention på nivå 3, båda för elever i åk 2. Först genomfördes ett grundtest med 

44 elever, inom området Tal och tals användning inom talområde 0-1000. 9 elever uppnådde 

inte poäng över 25 percentilen, vilka då ingick i den första delstudien. 3 elever tillgodogjorde 

sig inte interventionen på nivå 2, vilka då fick delta i den andra delstudien. I studierna 

användes en kombination av explicit och systematisk lärandemodell med nedskrivet manus. 

Lektionerna innehöll modellundervisning, guidad praktik samt individuell träning på 

arbetsblad med konkret-respresentativ-abstrakt arbetssätt. Varje lektion innehöll också en 

”warm-up” (Dennis, 2015, s. 33), vilket innebär återkoppling till tidigare kunskaper. Data 
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samlades in genom test direkt efter interventionens slut. Efter ytterligare 5 månader gjordes 

ett uppföljande test. För eleverna i deltest 2, genomfördes interventionen som en-en 

undervisning vilket medförde högre interaktion med den vuxne och eleven kunde direkt få 

korrigerande feedback.  Eleven fick också fler muntliga påminnelser om användbara strategier 

(t.ex. Vilken strategi kan du använda för att subtrahera närliggande tal?) samt längre 

lektionstid; 35 minuter/dag, vilket var 15 minuter längre tid än intervention på nivå 2, som 

också genomfördes dagligen. Resultatet för den första delstudien var att direkt efter 

interventionen kunde 6 elever gå tillbaka till ordinarie matematikundervisning. 5 av de 6 

elevernas kunskapsförmåga låg vid slutet av åk 2 fortfarande kvar på samma nivå som den 

övriga klassen. Bara en elev visade sig behöva nivå 2-intervention under en längre tid. 

Resultatet för de 3 eleverna i den andra delstudien visade på väldigt god utveckling. En elev 

presterade från början på väldigt låg nivå och två på låg nivå. Efter interventionen presterade 

alla tre på en medelnivå. Studien visar att ”repeated practice and cumulative review” (Dennis, 

2015, s. 40), dvs. färdighetsträning och hjälp att knyta ny kunskap till den man redan har, är 

de företeelser som är mest effektiva i interventionerna. 

Den forskning som här belyses har alla hög relevans för föreliggande studie. Dock finns vissa 

punkter som är än mer angelägna. Bland annat visar tidigare forskning att de elever som lärde 

sig mest vid intervention både direkt och på lång sikt, var de med lågt IQ (Hassler Hallstedt, 

Klingberg och Gadheris, 2018). Dock visade studien inga eller låg effekt på 

problemlösningsuppgifterna, vilket författarna anger kan bero på brister i elevernas räkneflyt 

och att elevernas koncentration då fokuserades på beräkning. Forskningsresultatet är dock 

baserat utifrån endast kvantitativ mätning. Genom att i föreliggande studie ta hänsyn till 

kvalitativa aspekter, beforskas hur eleverna påverkas av interventionsprogrammet i utveckling 

av förståelse för begrepp och strategier samt emotionell utveckling och forskningen sker inte 

alls genom statistisk analys. Kanske blir resultatet då ett annat än forskningen av Hassler 

Hallstedt et.al (2018)?  

Ett viktigt instrument för elevernas inlärning är explicit och systematisk undervisning visar 

forskning av Gersten, et.al. (2009), vilket också Doabler och Fien (2013) påvisar när de 

genomför sin forskning om hur lärares undervisning påverkar inlärning. Genom att jämföra 

olika typer av svårigheter exempelvis svårighet med text eller beräkning, har Powell och 

Fuchs (2014) studerat vad som utgör hinder för utveckling av pre-algebraiskt tänkande. 

Svårigheterna delades upp i någon av de fyra kategorierna; normalprestation (typical 

performers, TYP), beräkningssvårigheter (calcultion difficulty, CD), svårigheter med 
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textuppgifter/problemlösning (word problems, WPD) eller svårigheter med både beräkning 

och textuppgifter/problemlösning (calculations and word problems, C&WPD) (ibid, s. 110). 

Eleverna i denna studie har också olika förutsättningar i läsförståelse och beräkning. Därför 

kan författarnas indelning användas även här, vid analys av hur eleverna påverkats av 

undervisning baserad på RtI-modellen med explicit undervisning. I Powells och Fuchs 

forskning (2014) visade resultatet att elever kategoriserade WPD och C & WPD presterade 

lika lågt både på text/problemlösning och algebrauppgifter. Genom att få uppgifterna upplästa 

eller använda av talsyntes, kan hindret för avkodning förbises och istället kan fokus läggas på 

lösning av matematikproblemen och pre-algebra. Även i detta fall kanske resultatet blir ett 

annat och speciellt om man också kopplar ny kunskap till tidigare erfarenheter, vilket var en 

av de effektiva strategier som Dennis (2015) poängterade i sitt forskningsresultat?  

Sammanfattningsvis har flera senare studier gjorts efter Gerstens et.al (2009) evidensvärderat 

olika rekommendationer för undervisning. Några studier ger stöd åt de forskningsrön som 

Gersten et. al (2105) ger stark rekommendation, däribland explicit och systematisk 

undervisning, såsom Hassler Hallstedts (2018) och Doabler & Fiens (2013) studie och som 

dessutom visar att det allra bäst gagnar elever med låg IQ och elever i RtI på nivå 3. Däremot 

är det av vikt att bevaka alla elevers resultat, så att insatser tidigt sätts in, redan preventivt på 

nivå 1 vilket Zhang och Xin (2012) visade i sin forskning och inte bara de som får 

intervention såsom Gersten et. al. (2009) rekommenderar, även om det graderats med låg 

evidens. Här kan slutsatsen dras att Finland ligger mer i framkant än USA, när alla elever får 

tillgång till både smågruppsundervisning och speciallärare redan på RtI nivå 1 (Björn et.al, 

2015) trots all forskning som på senare år gjorts i USA i detta ämne. Detta bör ju dock inte 

ske på bekostnad av undervisning av elever som behöver mer stöd, på RtI nivå 2 och 3. Därför 

kan Björn et.als (2015) förslag med tvålärarsystem vara en lösning, liksom Doabler och Fiens 

(2013) teori om explicit instruktion, speciellt om tillgång till speciallärare är begränsad. Även 

Sverige, som från och med höstterminen 2019 scannar alla förskoleklasselever i språk- och 

matematisk förståelse (Skolverket, 2019), har således tagit åt sig av forskningen, men har som 

skolsystem mest likheter med Finland (jmf. Björn et.al. 2015).  
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4 Metod; Design, deltagare, urval, datainsamling, analys, validitet och 

reliabilitet, etiska överväganden 

4.1 Design 

RtI (Response to intervention) är en form av strukturerad undervisning där elevernas 

kunskaper mäts kontinuerligt (Fuchs, Fuchs & Compton, 2012). 80 % av eleverna i en klass 

beräknas hamna på nivå 1 medan ca 15 % elever behöver extra stöd i form av mindre grupper 

samt extra träning några gånger/vecka under en period. Detta benämns som intervention på 

nivå 2. För någon enstaka elev, ca 5 % av en klass behövs intervention på nivå 3. Detta 

innebär en-en-undervisning samt utökad tid till ca 20-30 min varje dag under en längre period 

(ibid).  

Detta interventionsprogram genomförs som en-en undervisning, dock endast 2 dagar/vecka 

och under 20-30 min/tillfälle, för att öka elevers kunskapsnivå inom matematisk 

problemlösning. Elevens matematiska utveckling tillvaratas genom kontinuerlig akademisk 

feedback (Doabler & Fien, 2013). Under tidens gång fördjupas också interaktion mellan 

eleven, mig själv och matematisk problemlösning i allt högre grad. För att tillvarata och 

belysa utvecklingen av elevens matematiska tänkande, presenteras också en sammanfattande 

beskrivning för varje elev genom en etnografisk ansats (Kullberg, 2004). Därför kan studien 

sägas anta design som kvalitativ forskning (Bryman, 2011).  

4.2 Urval 

I interventionsprogrammet ingår 5 elever ifrån två klasser i åk 6 på en mellanstor skola i 

Sverige. Urvalet av elever har gjorts utifrån Skolverkets test åk 3 mellannivå som gjordes 

under senare delen av vårterminen för elever i behov av särskilt stöd i matematik för åk 5. De 

fem elever som ingår i denna studie genomförde testet utan godkänt resultat. Därför var de 

aktuella för intervention nivå 3 (Fuchs & Fuchs, 2001). För att ytterligar säkerställa att 

eleverna behövde RtI nivå 3, gjordes Skolverkets bedömningsstöd för åk 2, svår nivå 

(Skoverket) som förtest tidigt på höstterminen. Maxpoäng är 26, och gräns för godkänt sattes 

till 80 % vilket är ca 21 p. Därefter färgmarkerades icke godkänt resultat i samarbete med 

andra matematiklärare på skolan enligt följande; 19-21 p – gul, 17-18 p – orange och under 17 

p - röd. Alla fem elever skrev provpoäng under 17 och deras resultat rödmarkerades således 

och de beräknades då behöva intervention på nivå 3.  

Detta innebär att urvalet är ett icke-sannolikhetsurval och en typ av målstyrt urval (Bryman, 

2011), då jag redan arbetar på skolan där eleverna går. Eleverna är utvalda utifrån a) årskurs, 
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b) tidigare erhållen insats, c) inte godkänt provresultat för matematik åk 3 och 2, speciellt inte 

för problemlösningsuppgifter.  

Alla fem eleverna, har sedan tidigare årskurser haft extra anpassningar och särskilt stöd i 

matematik. Alla går i ordinarie skolform, utan psykologisk diagnos.  Eleverna har här 

självvalda fingerade namn. Fyra av dem, Millie, Gloria, Nofel och Knaff, har jag som 

speciallärare tidigare undervisat i liten grupp. Under åk 4 och 5 skedde detta dock bara vid ett 

tillfälle/vecka om 45 min. Maja undervisade jag 20 min/vecka i enskild undervisning i åk 4, 

men med förändrad personaltillsättning övertogs detta under åk 5 av annan personal. För att 

ytterligare dela in elevernas förutsättningar har idé från Powell och Fuchs (2014) studie 

använts. I första kvoten återfinns elev med läs- och skrivsvårighet (Maja), i andra kvoten elev 

med specifika svårigheter i aritmetisk beräkning utan algoritm (Millie) samt i tredje kvoten 

elever med generella svårigheter i matematik (Nofel, Knaff, Gloria). 

4.3 Datainsamlingsmetod 

Genom mätning av poäng på före- och eftertest samlas kvantitativ data in för komparation av 

varje elevs matematikkunnande i en inompersonsdesign (Kjellberg & Sörqvist, 2015) där N = 

5. Antal poäng på testet (Skolverkets bedömningsstöd, åk 2, svår nivå) beräknas till 26, om 

man räknar 1 poäng på varje uppgift a, b, c och d för sig. Testet omfattar talområde 0-1000 

och innehåller bl. a. talföljd, tallinje med heltal och decimaltal, aritmetik (de fyra räknesätten) 

främst inom talområde 0-100, två text/problemlösningsuppgifter (se bilaga 4) samt algoritm 

för addition och subtraktion. Förtestet genomförde de 5 eleverna samtidigt i liten grupp 

tillsammans med mig i salen där vi brukar ha gruppundervisning. Eftertest genomfördes som 

helklasstest i elevernas ordinarie matematikundervisning och genomfördes tillsammans med 

matematiklärare. 

Genom att föra dagboksanteckningar direkt efter varje genomfört interventionstillfälle har 

uppfattningar om elevens tankestrategier, matematiska utveckling och emotionella tillstånd 

kunnat dokumenteras, vilket ligger till grund för kvalitativ analys. 

Då eleverna redan under tidigare årskurser erhållit särskilt stöd i matematik utan att tillräcklig 

kunskapsutveckling skett, beräknades eleverna vara i behov av interventionsprogram för nivå 

3. I första skedet tillfrågades rektor om att tillåta studien. Därefter informerades klasslärare, 

vårdnadshavare och elever. Vårdnadshavare och elever fick också skriftligt ge sitt samtycke. 

Eftersom eleverna vid höstlovets början, v. 43, inte var klara med tänkta uppgifter, skickades 
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ytterligare förfrågan till rektor, lärare och vårdnadshavare om att fortsätta. Eleverna själva bad 

om att få fortsätta. 

Studien har genomförts efter av författaren framtagna uppgifter för interventionsprogram, 

(hädanefter benämnt IP) nivå 3 (Fuchs & Fuchs, 2001) med explicit instruktion (Hudson & 

Miller, 2006) för undervisning i matematisk problemlösning (bilaga 2). Uppgifterna har 

omfattat Enkel problemlösning 1 (Att välja räknesätt och begreppen sammanlagt, 

tillsammans, finns kvar, uppgift 1-6), Enkel problemlösning 2 (Att välja räknesätt med 

uppgifter med öppen utsaga, uppgift 7-8), Enkel problemlösning 3 (dubbelt-hälften, längre-

kortare, fler-färre, uppgift 10-24), Problemlösning 4 (Problemlösning i två steg, uppgift 25-

33), Problemlösning 5 (Enkel problemlösning med multiplikation/division samt med 

skapande av egna uppgifter i de fyra räknesätten, uppgift 34-40). Till sist genomfördes 

Problemlösning – självständigt arbete, samma typ av uppgift som ingått i tidigare häften men 

med förändrade ingående tal samt uppgift 9 från Enkel problemlösning 1 (uppgift 1-10). 

IP har omfattat 14-21 lektionstillfällen, olika beroende på hur snabbt eleven arbetat, oftast 2 

ggr/vecka, måndag och fredag. Varje lektionstillfälle har skett genom en-en-undervisning och 

varat 20-30 minuter. En preliminär planering för vilken typ av uppgift som varje 

interventionstillfälle skulle innehålla togs fram. Datainsamling sker också under tiden för IP:s 

genomförande genom att eleverna efter varje lektionstillfälle gör smileysar för någon/några 

uppgifter som utvärdering på svårighetsgrad. Jag har också fört dagboksanteckningar över 

varje elevs matematiktänkande efter varje lektionstillfälle.  

Efter noggrant övervägande har ljudupptagning valts bort eftersom risken skulle vara att störa 

den pågående undervisningen. Undervisningssituationen bör vara så likt den ordinarie 

specialundervisningssituationen som möjligt, för att eleven ska känna igen sig och kunna 

koncentrera sig på lektionsinnehållet. Därav har också i möjligaste mån 

specialundervisningsrummet använts.  

4.4 Genomförande av interventionsprogrammet 

Först gjordes en analys av varje elevs resultat på förtestet, vilket kan motsvaras av ”Databased 

decision-making (Hudson & Miller, 2006). Problemlösning/textuppgifter för demonstration 

togs sedan fram för modelltänkande och modellgenomförande med vardagsnära uppgifter 

med lågt talområde (initialt inom 0-20) för att i högre grad kunna göra eleven delaktig 

(Hudson & Miller, 2006), se exempel bilaga 2. Även elevuppgifter för guidat arbetet samt 

självständigt arbete (ibid) togs fram, se bilaga 3. Det är samma uppgifter för alla fem 
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eleverna, trots olika typ av svårigheter. Dock har varje uppgift individanpassats genom 

varierande undervisningsstrategier efter individbehov, till exempel läsa uppgiften högt, 

guidning med hög del lotsning etc. Antal genomförda uppgifter per tillfälle har också varit 

individuellt. Även olika typer av representationsmaterial har använts. Eleverna har haft 

tillgång till konkret representationsmaterial så som leksakspengar, knappar, multibasmaterial 

och analog klocka. För att rita bilder har också färgpennor funnits tillhands. 

För att utveckla elevernas strategier gällande problemlösning, har vid varje tillfälle uppmanats 

till att 1) Läsa igenom hela uppgiften. 2) Förstå/förklara vad uppgiften går ut på. 3) Bestäm 

vilket räknesätt som ska användas. 4) Ta fram konkret material/rita bild. Läs igen för att 

kontrollera att inget glömts. 5) Beräkna med konkret material/bild.  6) Skriv på ”mattespråk” 

dvs. abstrakt med siffror. 7) Skriv svar med hel mening. Använd frågeformuleringens subjekt 

och predikat för att påbörja svar, exempelvis vid fråga ”Hur mycket kostar det?” ges svaret 

”Det kostar… Därför behöver frågan läsas igen, innan svar skrivs. Uppmaning att läsa hela 

uppgiften, rita, beräkna och skriva svar med hel mening finns skrivet i elevarbetsbladen, 

vilket jag påmint eleverna att läsa. Att gå tillbaka och läsa uppgiften flera gånger har jag 

muntligt uppmanat till, likaså föreslagit konkret material att använda om elev inte kommit sig 

för att själv påbörja. Dagens begrepp, vilket oftast varit olika för varje elev, har skrivits på 

tavlan tillsammans med förklaring. Begreppets utgångspunkt är beroende på vilken uppgift 

eleven ska arbeta med. Uppgifterna är framtagna av mig, förutom ”Stenmatematik nr 24” 

(Ronny Söderqvist, 2012 ur lektion.se), vilket är en uppgift för förståelsen av att addition och 

subtraktion hör ihop och även tränar förståelse för öppna uppgifter. Just nr 24 innehåller 

addition och subtraktion med talen 2, 4 och 6. Dock har här uppgiften genomförts med svarta 

och vita knappar istället för stenar. 

Eftersom det speciallärarrum som vanligtvis används vid en-en-undervisning varit upptaget av 

annan lärare under måndagar, har skolans konferensrum fått användas vid de tillfällena. På 

fredagar har speciallärarrummet använts. I speciallärarrummet finns förutom ett litet bord och 

fyra stolar, en datorarbetsplats, bokhyllor och whiteboard, en liggdyna på golvet. I 

konferensrummet finns ett stort ovalt bord med plats för 10-12 personer, en whiteboard och en 

bärbar dator.  

Eleverna har genom ordinarie specialundervisning fått individuella scheman där också deras 

tid för interventionsprogrammet skrivits in som en del av schemat. Från början hade alla 20 

min/elev och tillfälle. Eftersom få uppgifter hanns med (1-2 uppgifter/tillfälle) för några av 
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eleverna, utökades tiden till 25-30 min direkt efter första gången. Plats har inte skrivits in i 

schemat. 

4.5 Analys 

Efter genomfört test före och efter genomfört interventionsprogram har antal poäng jämförts i 

en inompersonsdesign (Kjellberg och Sörqvist, 2015). Eftersom testet endast innehåller två 

text/problemlösningsuppgifter, omfattas även övriga ingående uppgifter för att belysa elevs 

totala matematikkunnande i en kvantitativ komparation.  

Genom att föra dagboksanteckningar, fältanteckningar (Bryman, 2011), samt låta eleverna 

utvärdera självvalda matematikuppgifter, kan också kvalitativ analys av lektionstillfällena 

göras. I en etnografisk studie får forskaren tillgång till empiri genom deltagande observation 

(Bryman, 2011). Då jag som undervisande lärare vid genomförandet av 

interventionsprogrammet interagerat med eleverna, kan dagboksanteckningarna ses som 

empiri genom deltagande observation. Braun och Clarke (2006) har i sin forskning använt en 

analysmodell för tematiska kvalitativa studier, vilken också använts här. Modellen innehåller 

sex steg; 1) Bekanta sig med materialet, 2) Skapa preliminära koder, 3) Söka efter teman, 4) 

Granska teman, 5) Definiera och namnge teman, samt 6) Framställa rapporten (ibid). För att 

föra dagbok användes en anteckningsbok med åtta ”molntussar” samt vit skrivyta. I 

molntussarna skrevs elevuttalanden och på vit skrivyta anteckningar från mina tankar kring 

interventionstillfället, en - två sidor/tillfälle användes. Vid analysarbetet genomlästes och 

sammanfattades uttalanden och anteckningar gjorda från och om varje elev, dvs. 1) Bekanta 

sig med materialet samt 2) Preliminärkoda materialet med deras aliasnamn. Därefter söktes 

teman (3); strategier och begrepp var två tydliga teman, men även användning av konkret 

material, visad kunskap i talområde och räknesätt, känsloläge inför och under arbete samt 

självvärdering (oftast negativ syn) av sig själv, sitt matematikkunnande och förväntade betyg, 

var teman som framkom. Genom granskning (4) definierades och namngavs teman (5); 

konkret material sammanfördes med Strategier. Temat Begrepp behölls som det var, medan 

känsloläge och självvärdering fick bilda temat Emotioner. Tema talområde och räknesätt 

bildade temat Beräkning. Efter ytterligare granskning fick även Beräkning ingå i Strategier, 

då det vid beräkning används olika räknestrategier samt att fokus i första hand hur elevens 

utvecklingsprocess sett ut, inte vad eleven kan vid varje enskilt tillfälle. Däremot har elevs 

matematikkunnande varit en viktig utgångspunkt för min vidare finplanering av 

lektionsupplägg/skrivande av manus inför varje tillfälle. Sammantaget utmynnade 

analysprocessen i tre teman; Begrepp, Strategier och Emotioner. Hudson & Miller (2006) 
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utgör grund för beskrivning av Begrepp och Strategier. För beskrivning av emotioner har 

Hwang & Nilsson (2019) använts, se till exempel tabell 3, s. 39. 

Forskarrollen kan göras som öppen/dold och miljön kategoriseras som öppen/ sluten 

(Bryman, 2011, s. 380), se bild 3. Interventionsprogrammet är genomfört av mig som känd 

(special)lärare för eleverna och de har fått ge sitt medgivande att delta i studien, vilket gör att 

jag har en öppen roll. Dock kan elever i behov av stöd omfattas av viss sekretess (Skolverket, 

2014) och elever i specialundervisning kan därför anses tillhöra sluten miljö. Eftersom jag 

redan innehar rollen som speciallärare för dessa elever, har jag fått tillgång till att genomföra 

interventionen för eleverna, trots sluten miljö. Dock görs här inte en fullständig etnografisk 

analys, vilken utgörs av frånvaro av en specifik hypotes samt ”beskrivning av den sociala 

miljö och den kultur som varit aktuell” (Bryman, 2011, s. 400), utan antar endast drag av 

etnografisk analys.          

                                   

Öppen miljö              Sluten miljö 

 

Öppen roll 

 

Sluten roll 

 

 

 

 

4.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att kontrollera för att man mäter det man vill mäta (Bryman, 2011). I intern 

validitet mäts kausaliteten mellan olika variabler, huruvida en beroende variabel med säkerhet 

är orsak till en viss händelse (ibid, s. 50). Extern validitet mäter om studiens resultat kan 

generaliseras från den specifika studiens kontext till allmängiltighet i annan kontext (ibid, s. 

51). Genom ekologisk validitet mäts hur tillämpbar forskningen är för människor i deras 

vardag och sociala miljöer (ibid). Reliabilitet är mått för tillförlitligheten för slumpmässighet 

Interventions

-program 

Bild 3. Fritt efter 

Bryman, 2011, s. 380 
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eller inte (ibid, s. 49). Är en studie reliabel ska den kunna replikeras utan att resultatet skriftar 

(ibid). Dessa kriterier gäller framför allt kvantitativa studier (ibid). När det gäller kvalitativa 

studier föreslås istället andra begrepp; Trovärdighet ersätter intern validitet, Överförbarhet 

ersätter extern validitet, Pålitlighet ersätter reliabilitet (ibid, s. 52). Ytterligare ett 

mätinstrument är Konfirmering, vilket innebär att forskaren håller sig objektiv (ibid, s. 53).  

I alla delar har studien för avsikt att både valid och reliabel. Den interna validiteten kan dock 

diskuteras, då eleverna förutom interventionsprogram, även erhåller annan 

matematikundervisning samt specialundervisning i matematik. För att vara så internt valid 

som möjligt, har övrig matematikundervisning inte alls haft problemlösningsuppgifter som 

mål, vilket interventionsprogrammet har. Studien torde kunna anses som externt och 

ekologisk valid, då resultatet kan användas i andra matematiksammanhang samt att resultatet 

skulle kunna vara användbart i specialpedagogisk kontext för som att lärare kunna underlätta 

elevers kunskapsinhämning som därmed snabbare kan återgå till ordinarie 

matematikundervisning. Studien är inte slumpmässig men om man betänker att eleverna har 

utsetts utefter tidigare låga prestationer i matematik samt förtest och en replikerande studie 

skulle innehålla samma typ av urval, skulle den ändå kunna ses som reliabel. Detsamma gäller 

även kriterier för kvalitativa studier. För övrigt är målet att studien ska vara så transparent 

som möjligt.  

4.7 Etiska överväganden 

Det finns fyra grundläggande etiska utgångspunkter att förhålla sig till i forskning genom de 

av Vetenskapsrådet forskningsetiska principer (Bryman, 2011). De är Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet samt Nyttjandekravet. Genom det informationsbrev 

som skickades ut till rektor, lärare, elever samt vårdnadshavare har berörda fått ta del om 

syftet med denna studie, se bilaga 1. Eleverna har dessutom fått muntlig information av mig, 

på lättare svenska. Genom skriftligt samtycke har föräldrar och elever fått ge sitt godkännande 

till att medverka, speciellt viktigt då barnen är under 15 år (VR.se). Genom att eleverna fått 

välja alias samt undervisas en-en, har Konfidentialitetskravet tillgodosetts. I 

informationsbrevet informerades också om nyttjandekravet och att de data som framkommer 

under interventionsprogrammets gång, endast ska användas i denna studie. 

Dock finns andra etiska överväganden som gjorts. Det första är att tiden för att delta i 

interventionsprogram har skrivits in i var och ens specialundervisningsschema. Eftersom 

samma person genomför interventionsprogram och är deras ordinarie speciallärare (jag själv), 
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gjordes överenskommelse med rektor om att skriva in alla tider på samma schema. De elever 

som ingår i interventionsprogram har också andra behov av särskilt stöd och jag träffar de 

flesta av dem i andra ämnen under flera tillfällen/vecka. Några av eleverna har, förutom risk 

att inte nå kunskapskrav i ett eller flera ämnen, kognitiva svårigheter. För att öka elevernas 

struktur över sin vardag, underlättar det därför att de har fått alla tider på samma schema. Det 

har även underlättat för klassföreståndare, dels för att kunna påminna elev om ”sin” tid och 

dels för att planera övrig klassundervisning. 

Ett annat etiskt dilemma är att jag förutom att också vara speciallärare är lärare i slöjd. För 

eleverna i åk 6 innebär det att jag ska sätta betyg på dem i slöjd. Detta gör att eleverna än mer 

hamnar i beroendeställning. För att hålla isär de olika ämnena och mina olika roller, 

diskuteras inte interventionsprogrammets uppgifter under annan tid än då tid finns för detta 

samt att interventionsprogrammet också har egna uppgifter. 

 

5 Resultat 

5.1 Provpoäng på för- och eftertest 

Genom att jämföra antal poäng på för- och eftertest dras slutsatser för hur 

interventionsprogrammet påverkat elevernas resultat i en summativ bedömning (Skolverket, 

2011). 

Tabell 1. Poängresultat på för- och eftertest. 

Namn Poäng 

före 

Poäng 

efter 

Millie 12 11 

Gloria 13 19.5 

Knaff 15 19 

Nofel 15 15 

Maja 3 9.5 

 

Vid förtest och eftertest användes Skolverkets bedömningsstöd för åk 2, svår nivå. Totalt kan 

26 poäng fås. Maja presterade på mycket låg nivå, endast 3 poäng. De andra fyra eleverna 

presterade mellan 12 och 15 poäng, vilka fördelades enligt följande: Millie 12 p, Knaff 15 p, 
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Nofel 15 p och Gloria 13 p. Som godkänt resultat beräknades 80 % av totala provpoängen, 

vilket avrundat till heltal är 21 poäng. Alltså var ingen av dem godkända på förtestet. 

 

Tabell 2. Provpoäng på problemlösningsuppgifter på för- och eftertest med kommentarer. 

Skolverkets 

bedömningsstöd, 

åk 2 svår nivå 

Namn 

Problemslösnings-

uppgift 8 

Problemlösnings-

uppgift 9 

Kommentar 

Millie Förtest: 0 p 

Eftertest: 0 p 

Förtest: 0 p, 

Eftertest: 1 p 

Trots sämre 

resultat totalt 

löser M uppg. 9 

nu genom att rita 

och räkna. 

Gloria Förtest: 0 p, försökt 

Eftertest: 0 p 

Förtest: 0 p, försökt 

Eftertest: 0 p 

Förbättring med 

6.5 p men inte på 

problemlösnings-

uppgifterna. 

Knaff Förtest: 0 p försökt 

Eftertest: 0 p, - ǁ - 

Förtest: 1 p 

Eftertest: 0 p, försökt 

Förbättring totalt 

4 p, dock 

försämring på 

uppgift 9. 

Nofel Förtest: 0 p, försökt 

Eftertest: 0 p, först 

inte ens försökt. 

Förtest: 0 p, försökt 

Eftertest: 0 p, först 

inte ens försökt. 

Ingen förbättring 

har skett varken 

poängmässigt 

eller med 

problemlösning. 

Maja Förtest: Ej försökt. 

Eftertest: Ej försökt 

Förtest: Ej försökt 

Eftertest: 0 p. Försökt 

Förbättring med 

6.5 p. Gjort 

försök till lösning 

uppg. 9 i eftertest. 

 

Eftertestet visar poängförbättringar för de flesta, dock inte för Nofel. Tydliga framsteg har 

dock gjorts, speciellt Maja visar tydliga framsteg, som med endast 3 poäng i förtestet skrev 



28 
 

9.5 poäng (eller 9 om rättningen ska hårddras). Milli skrev 11 p i förtestet och fick i eftertestet 

lika mycket. Dock försökte hon på uppgift 8 och löste uppgiften med viss lotsning till skillnad 

från i förtestet då hon inte hade en aning. Uppgift 9 löser hon både i förtest och i eftertest.  

Knaff ökade sin prestation med 4 p, från 15 till 19 p, dock utan att i eftertestet göra någon av 

problemlösningsuppgifterna rätt, där hon faktiskt hade ena uppgiften rätt i förtestet. Nofel låg 

i eftertestet kvar på samma poäng men har också missat på uppgifter som han faktiskt skrev 

rätt på i förtestet. I eftertestet ger han endast svar och när han konfronteras har han fått svaren 

av en kompis. Han får möjlighet att genomföra uppgifterna igen med mig, men har inte 

förståelse för hur de ska genomföras, utan börjar med att subtrahera kamerapriset från 

hjälmpriset och bortser helt från att han hade 1000 kr från början. Gloria har också ökat sin 

prestation med 6.5 p totalt, men missar dock på problemlösningsuppgifterna även om hon gör 

ett försök på uppgift 8. Hon anger att Salma har köpt jacka och telefon, men hennes uträkning 

visar att hon subtraherat jackkostnaden med miniräknaren, och genom räknefel fått det till 15 

och därefter lagt till en nolla på slutet.  

I tabell 2 (s. 27) visas hur eleverna presterade på problemlösningsuppgifterna i Skolverkets 

bedömningsstöd före och efter genomfört interventionsprogram. Här finns också 

kommentarer till provresultatet. 

 

5.2  Begrepp, Strategier och Emotioner 

I all kommunikation uppstår en relationsprocess (Liljegren, 2000). Samspel sker både genom 

verbal och icke-verbal interaktion (ibid), vilket i allra högsta grad är grunden för en 

intervention på nivå 3 och en-en undervisning Statistisk data säger inte något om någons 

tankemönster eller förändringar i strategier för genomförande av matematikuppgifter, därför 

används möjligheten att beskriva en sådan utveckling i en kvalitativ analys. Genom tematisk 

analys (Braun & Clarke, 2006) av dagboksanteckningarna framkom tre teman; Begrepp, 

Strategier samt Emotioner. Nedan presenteras en sammanfattning för varje elevs matematiska 

utveckling sett genom de tre teman. Eleverna beskrivs under egna rubriker med sina 

aliasnamn. För att särskilja varje tillfälle för interventionsprogrammet, kallas de hädanefter IP 

1, IP 2 osv. En sammanfattande tabell presenteras sist i avsnittet (s. 42 ff). 

5.2.1 Millie 

Vid första tillfället för Millie hanns endast en demonstrationsuppgift och en elevuppgift med, 

vilket gjorde att undervisningstiden direkt efter utökades med 10 min, till 30 min/tillfälle. 
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Millie har tidigare använt uppställning till alla uppgifter, om inte lärare krävt att annat sätt 

skulle användas. För att få förståelse för operationerna ombads hon både använda konkret 

material och rita. Därmed behövdes ingen algoritm till de första 20 uppgifterna, och varje 

uppgift skulle tecknas med lämpligt matematiskt uttryck. Vid behov har miniräknare istället 

använts. Vid IP3 genomfördes ”Stenmatematik nr 24” (Ronny Söderqvist, 2012 ur lektion.se). 

Millie förstod snart additionen och vad uttrycken betyder i förhållande till konkret material. 

Vid följande tillfälle genomfördes också subtraktion ganska lätt och hon visade förståelse för 

att räknesätten hör ihop, vilket hon inte annars använde sig av. Vid IP 5 är begrepp/uppgift 

om dubbelt och hälften. Här visar Millie på additionstänkande vid beräkning av dubbelt men 

har svårare att visa hur man beräknar eller betecknar hälften. Tankestrategier för 

multiplikativt tänkande visas inte alls, hon har också svårt att se att hälften består av en 

division med 2. Därför tar dessa uppgifter och begrepp mycket tid, vi stannade upp något och 

använde konkret material för att träna på att dela upp tal i lika högar (under 10) samt beteckna 

dessa. Vid IP 7 arbetade Millie med begreppet ”kortare” i uppgift 15; Simon och Tilda tävlar 

om vem som hoppar längst. Simon hoppar 1m och 15 cm. Tilda hoppar 5 cm kortare. Hur 

långt hoppar Tilda? 

- Tilda hoppar 10 cm.  

Jag tar fram måttbandet och visar 10 cm.  

- Oj! Fniss. 

Jag frågar hur många cm det går på 1 m? Millie pekar på slutet av måttbandet utan att titta 

efter (måttbandet är 150 cm långt). Hon får hjälp att leta upp 1 m och hittar då 1 m och 15 cm 

och räknar 5 steg (cm) bakåt.  

- Tilda hoppar 110 cm kortare.  

Här använder Millie begreppet kortare på ett inkorrekt sätt, även om svaret med siffror blev 

rätt. Tillsammans formuleras ett svar. Under IP 9 hanns uppgift 18-20 med. Dessa uppgifter 

innehåller begreppen färre med talområde 0-20, fler gällande tid, samt skiljer där talområdet 

är högre i uppgift 20 (subtraktion 63-55). Vid uppgift 18 behövdes endast lätt lotsning medan 

de andra två uppgifterna behövdes total lotsning. Att förstå begreppet skiljer tillsammans med 

så högt talområde var för svårt och Millie behövde lotsning även med hanterande av konkret 

material. Vid kommande IP var fokus på begreppet mer (uppgift 23; Sara har sparat 75 kr. 

Mira har sparat 15 kr mer. Hur mycket har Mira sparat?). Millie förstår begreppet i 
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förhållande till räknesätt, räknar ut rätt men svarar att ”Mira har 90 kr mer”. Även här 

används då begreppet mer på ett inkorrekt sätt i svaret. Kommande uppgifter är sedan 

problemlösning i flera steg. Överlag löser Millie dessa uppgifter om de har talområde 0-10 

men sedan blir det svårt. Millie har inte befäst lilla additionstabellen (talområde 0-9). Hon har 

också svårighet att förstå att då hon måste växla en tia, ska hon få tio enkronor, inte bara så 

många enkronor hon behöver just då. Här behövs också mer träning för att utveckla förståelse. 

Millie är oftast tyst under arbetet men utvärderar uppgifterna med tydliga smileysar som hon 

färglägger i olika färger; grön, gul, röd, där röda smileysar med ledsen mun, visar att hon 

tycker att uppgiften är svår. Efterhand blir hon mer och mer öppen, berättar om vad hon ska 

göra på helgen och om dataspel hon brukar spela. Tydlig skillnad blir det när hon ska göra 

egna uppgifter i Självständigt arbete, vilket sker flera veckor efter höstlovet, och jullovet 

börjar närma sig. För att komma på uppgifter innehållande någon av de fyra räknesätten samt 

en uppgift med flera räknesätt utgår hon från dataspelet, vilket ligger nära hennes vardag. Det 

blir inte bara spännande att få hitta på egen uppgift, utan också att få behandla större 

talområde, vilket hon visar med att berätta, skriva räknehändelse, rita och göra glada 

smileysar. Spännande är också att få bestämma talomoråde och prövande utökar hon 

talområdet upp till tio miljoner, dock med jämna tusental.  

5.2.2 Gloria 

Gloria, arbetar effektivt den tid hon har till förfogande. Hon tycker att uppgifterna i Enkel 

problemlösning 1 är för lätta men har stor osäkerhet hur hon ska framställa bilder, hur man 

ska skriva på mattespråk etc. vilket visar att hon vill vara till lags, hon vill göra ”rätt”. Här 

måste hon uppmuntras att ta eget beslut. Detta gör jag genom att från början svara att det 

räcker med att rita cirklar som föreställer fiskar istället för att rita fiskar i uppgift 3 (I ett stort 

akvarium simmar 23 fiskar. Emma vill flytta över 8 fiskar till ett mindre akvarium. Hur 

många fiskar är det kvar i det stora akvariet?). Det viktiga är att framställa bild och använda 

rätt räknesätt i förhållande till uppgiften, vilket hon visar att hon behärskar för addition och 

subtraktion. Svårigheter dyker upp när hon börjar jobba med dubbelt och hälften. Hon visar 

förståelse för dubbel och kopplar detta till addition, vilket är det räknesätt hon också kryssar i. 

Däremot är hälften svårt. Vi stannar upp något. Jag visar henne på tavlan hur man kan skriva 

dubbelt som en multiplikation och visar hur man kan koppla detta till division. Jag skriver 

olika divisionsuppgifter på tavlan, till exempel 
18

2
 och 

15

3
 , och vi pratar om vad siffrorna står 

för och hur man kan rita, vilket hon inte alls har klart för sig. Därefter löser hon uppgift 12 
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med hjälp av de matematiska uttrycken och bilderna på tavlan samt konkret material med 

pengar.  

Vid uppgift 13 uppmärksammar jag än en gång att hon inte förstått begreppet hälften. Jag 

lotsar henne från början; 

- Läs först hela uppgiften. Vad ska du göra? frågar jag. 

- Räkna ut hälften av tuchpennorna. 

Gloria plockar fram 4 tior och 2 enkronor.  

- Och vad gör du sen? frågar jag. 

- Dela upp pengarna. 

Gloria delar pengarna, som hon ser som 6 mynt, med 3 mynt i varje hög. Det blir 3 tior i en 

hög och 1 tia och 2 enkronor i den andra högen. 

- Har du lika mycket pengar i varje hög? frågar jag. Jag förtydligar med ”Det måste vara 

lika mycket värde i varje hög, när man delar i hälften, eller i en divisionsuppgift”. 

Gloria räknar. 

- Neej, säger hon osäkert. Hon tittar på mig.  

- Hur kan du göra för att det ska bli lika mycket i varje hög? frågar jag. 

Hon flyttar ihop pengarna och börjar istället dra en tia till varsin hög, ytterligare en tia åt 

varsin hög och till sist var sin enkrona åt varsin hög. Därefter ritar hon, skriver matematiskt 

uttryck och svarar med hel mening. Jag observerar 

hennes svar där hon skriver att ”Sara har 21 mer 

pennor än Stina” (se bild 7), men jag rättar inte 

henne just nu, eftersom hon precis löst uppgiften rätt 

och är nöjd, fastän den var svår för henne. 

 

Bild 4. Glorias uppgift 13, där hon svarar att ”Sara har 21 mer pennor än Stina” 

Gloria arbetar dock relativt snabbt under våra lektioner, använder tiden väl och har nästan 

hunnit färdigt alla uppgifter i Självständigt arbete v. 43. Hon har bara uppgift 11 kvar (Gör 

egen uppgift). Hon har under tidens gång utvecklat större säkerhet i valet av räknesätt 
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speciellt när det gäller uppgifter med endast ett räknesätt. Hon visar fortfarande osäkerhet i 

val av räknesätt när uppgifter med flera räknesätt behövs samt för begreppet skiljer. För att 

göra klart interventionsprogrammet erbjöds hon att fortsätta några tillfällen till efter lovet. 

Dessutom var det samtidigt Nationella prov i engelska när hon gjorde eftertestet och hann inte 

göra klart. Därför fick hon fortsätta på eftertestet vid enskild lektion med mig, då jag 

upptäckte strategisk brist för genomförande av addition. För att fortsätta talföljden (uppgift 3, 

Skolverkets bedömningsstöd), se bilaga 2, skulle hon addera 32+32. Istället för att använda 

algoritm alt. Skriftlig huvudräkning använde hon strategien att rita upp 10 streck på pappret. 

Därefter räknade hon 1 i taget från 32 och markerade detta med ett streck för varje 10-tal hon 

räknat. Hon tappade bort sig några gånger, fick börja om och kom till sist fram till att det blir 

63, istället för 64. Hon gjorde på liknande sätt när hon skulle räkna 63+63 (ska vara 64+64). 

Även här tappade hon bort sig och uppgiften tog väldigt lång tid att genomföra. Detta visar på 

ett stort behov av att träna räknestrategier, snarare än läsförståelse i textuppgifter. I 

självständigt arbete har hon helt frångått att rita bilder och jobbar enbart på abstrakt sätt. De 

uppgifter hon värderar med smileysar görs antingen med glada munnar eller raka. Uppgifter 

där hon behöver mycket lotsning har hon inte alls valt att värdera. Hon undrar dock vid några 

tillfällen om jag anser att hon har svårigheter i matematik eftersom hon går till mig. 

5.2.3 Knaff 

Knaff, tycker att det är många steg till varje uppgift och uttrycker att det är jobbigt att både 

rita/använda konkret material, skriva uttryck och skriva svar med hel mening. Hon vill gärna 

bli godkänd på Nationella prov och kopplar interventionen till NP och betyg: 

- Måste man kunna detta till NP? 

Ja, svarar jag. Hon suckar men genomför det som förväntas. Dock står det tidigt klart att de 

strategier hon använder inte är funktionella. 

Överlag använder hon två strategier: Räkna 

upp (räknar på fingrarna) och räkna talsorter 

(som skriftlig huvudräkning). Hon undviker 

alltid subtraktion, men använder även här att 

räkna talsorter som skriftlig huvudräkning. 

Detta visar hon exempelvis i uppgift 6: (Leo 

spelar kula mot sin kompis Klara. Han 

förlorar 11 av dem till Klara. Han hade 32 
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kulor från början. Hur många kulor har han kvar efter spelet?).  

    Bild 5. Knaffs första uträkning med varje talsort för sig. 

 

Knaff förstår att det är bäst att använda en subtraktion.  

- Jag tänker 3-1 är 2. Och att 2-1 är 1. Det blir 21. 

Tankestrategien funkerar så länge den första termen är större än den andra, även om hon inte 

ger uttryck för att det är tiotal hon subtraherar först, utan behandlar även de talen som ental. I 

uppgift 20 blir det dock problem; (Didrik hoppar 63 gånger på en studsmatta och Edna 55 

gånger. Hur många hopp skiljer det mellan Didrik och Edna?). Hennes tankestrategi med 

skriftlig huvudräkning med talsorter där hon lärt sig att ”störst först” fungerar inte alltid, blir 

hon varse. Hon börjar med att räkna ut 60-50=10 men byter sedan plats på entalen och skriver 

5-3= 2 och får svaret 10+2=12. Jag uppmanar henne att använda algoritm, vilket vi tränat på 

ordinarie matematiklektion. Hon är dock osäker på proceduren och behöver få viss lotsning. 

Hon blir själv förvånad när skillnaden blir 8 istället för 12. Vi diskuterar varför det inte var 

fungerande strategi, att man inte bara kan byta plats på entalen, utan måste växla. Jag kopplar 

algoritmen till pengar, där jag visar konkret hur vi växlar. Hon säger att hon nu ”vet” att 

strategien inte är användbar, men verkar dock fortfarande osäker på varför.  

 

När det gäller begrepp är dock inte Knaff speciellt osäker, hon använder lämpligt räknesätt 

vid de flesta grundläggande begrepp så som fler-färre, dubbelt-hälften. Dock fastnar även hon 

på hur man betecknar hälften som uttryck. Det visar sig också att hon inte har befäst tvåans 

tabell och i ordinarie matematikundervisning får hon den tabellen i läxa. Annan svårighet hon 

tidigare visat är öppna uppgifter, vilket också visar sig när hon jobbar med 

Stenmatematikuppgifterna. Genom ytterligare uppgifter på tavlan där jag visar att addition 

och subtraktion hör ihop, knäcker hon förståelsen för likhetstecknets innebörd. När hon även 

får beteckna sitt eget tänkande ”räkna upp” genom att skriva dem som öppen uppgift, 

anammar hon detta, åtminstone för tillfället. Vid slutet av v. 43 har även Knaff hunnit påbörja 

Självständigt arbete, dock endast t.o.m. uppgift 3, därför fortsätter interventionen efter 

höstlovet. Efter ytterligare två veckor är även detta häfte slutfört.  

Knaff använder alltid tiden under interventionstillfällena på ett effektivt sätt. Hon uttrycker att 

det är svårt med subtraktion, speciellt i början. Därför ritar hon ledsna munnar på smileysar 
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vid alla dessa uppgifter. Efterhand förstår hon hur ofta man använder subtraktion och har 

också börjat hitta strategier för att genomföra beräkning, med konkret material, fingerräkning 

eller användning av hundraruta. Då görs också smilysarna med rak mun istället. De ledsna 

munnarna återkommer då hon ska genomföra uppgifter med flera räknesätt, dessa upplever 

hon som svåra och skulle helst vilja undvika. Liksom Gloria använder hon bara abstrakt 

genomförande när hon ska göra de sista egna uppgifterna, vilket också hon tar sig an med 

glatt humör. 

5.2.4 Nofel 

De första uppgifterna med addition vållade inga problem för Nofel, han använder pengar, ritar 

pengar och räknar ut. Trots demonstrationsuppgift före uppstod dock viss förvirring då han 

med konkret material (multibas) skulle visa uppgift 3: (I ett stort akvarium simmar 23 fiskar. 

Emma vill flytta över 8 fiskar till ett mindre akvarium. Hur många fiskar finns kvar i det stora 

akvariet.). Nofel läser först hela uppgiften. Han läser första meningen igen och plockar fram 

23 ental. Han fortsätter att läsa nästa mening och plockar sedan fram 8 ental. För att jag bättre 

ska förstå hur han tänker, uppmanar jag honom att fortsätta. Av entalen tar han nu bort 8 

”eftersom det är ju 8 fiskar som flyttar till det lilla akvariet”. Han räknar entalen som är kvar 

en och en; ”Det är 23 fiskar kvar”. Här stoppar jag honom och läser uppgiften för honom. Jag 

visar och berättar att 23 är hela mängden och att vi måste ta bort från den.  

- Om jag tar bort 8 från 23, hur många fiskar är då kvar? frågar jag. 

Nofel räknar multibasklossarna och skiner upp. 

- 15!  

- Nu är det dags att rita, säger jag. 

- Hur kan jag rita det? 

Här fick jag lotsa honom steg för steg, att rita alla och sedan stryka över 8 ”fiskar”. Han 

kunde då räkna fram att det blev 15 kvar. Det var dock inte heller självklart att skriva uttryck 

med ”störst först”. Här fick jag också lotsa honom.  

Vid nästa tillfälle började N arbeta i häftet utan att få demonstration först, nu med uppgift 4: 

(Helen kommer hem från skolan och är hungrig. Hon brer sig 3 smörgåsar. I brödpåsen fanns 

21 skivor bröd. Hur många skivor finns kvar när Helen har ätit?). Uppgiften upplevdes som 

svår och förvirrande förstod jag när han spontant, provokativt men samtidigt uppgivet 

frågade: 
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- Hur ska jag veta hur många som är kvar? 

Jag sa att vi löser det tillsammans. Han fick även här arbeta med multibasmaterial. Han läste 

första meningen igen och var på väg att plocka fram 3 bitar, när jag stoppade honom med 

frågan. 

- Hur många är hela? 

- 21. 

- Hur många smörgåsar äter Helen? 

- 3. 

- Kan vi då ta fram 3 ”smörgåsar”? Vi ska ju ta bort dem, eller hur? 

- Aha, jag ska ta fram 21 och ta bort 3? Som förra uppgiften?  

- Ja, precis så! 

Dock fick jag även här korrigera Nofels uttryck när han skulle skriva, då han återigen var på 

väg att börja skriva 3-21=18. Han ville också skriva som en algoritm och räkna ut (eftersom 

han jobbat med detta under ordinarie matematiklektion). Detta gjorde det egentligen svårare 

än vad det behövt vara, då han inte använde strategien ”räkna upp”, vilken hade varit 

användbar i denna uppgift när termerna ligger så nära varandra. 

Även Nofel liksom Knaff har haft svårt att förstå öppna uppgifter och hälften men också visat 

stora svårigheter i arbete med problemlösning med flera räknesätt. Därför har dessa uppgifter 

tagit lång tid med mycket lotsning. V. 43 hade Nofel gjort till och med uppgift 38 

Problemslösning 5, och även han fortsatte efter höstlovet. En av Nofels kognitiva svårigheter 

består i att det är svårt att hitta på, att fantisera. Därför fick han utgå från bygge med 

multibasmaterialet, när han skulle genomföra egenkonstruerade uppgifter. Då kunde han 

sedan konkret beskriva vad han byggde, genom uppmaning att räkna och skriva hur många 

tior, hundra eller tusen han använt. Han skrev uppgifterna om sig själv i tredje person, till 

exempel Nofel byggde … Förutom det rent matematiska arbetet, har också en utmaning varit 

Nofels inställning till sig själv och sin kunskap i ett statiskt mindset (Dweck, 2014). Han 

uttryckte ofta att ”jag är dum i huvudet”. Efterhand under interventionen har hans självkänsla 

ökat, han upplever själv att han kan uppgifter med ett enda räknesätt medan uppgifter med 

flera räknesätt fortfarande är svåra. Dock har han utstrålat glädje vid de senaste tillfällen vi 

jobbat och han är stolt över de häften som genomförts.  
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5.2.5 Maja 

För Maja hör ofta emotion och koncentration ihop och flera emotionella hinder samtidigt gör 

Maja osäker vilket visades tydligt vid första interventionstillfället. Dels kände hon inte mig så 

väl, dels skulle vi jobba i konferensrummet som hon upplever som kallt och kalt och 

dessutom tycker hon matematik är jobbigt. Trots att hon var okoncentrerad demonstrerade jag 

en uppgift, varpå koncentrationen ökade och hon genomförde en uppgift. Innan tiden var slut 

hann jag demonstrera ytterligare en uppgift. Den tid som från början var satt till 20 minuter 

räckte inte till mer. Jag utökade då hennes tid till 30 min direkt efter detta tillfälle.   

Vid IP 2 startade jag med att repetera demonstrationsuppgiften och sedan skulle hon 

genomföra uppgift 2: (I olika skålar finns frukt. Där finns 13 äpplen, 12 apelsiner och 4 

bananer. Hur många frukter finns där sammanlagt?). Maja börjar tänka högt. 

- 13+12+4. Är det 26? 

- Använd pengar och räkna, så du blir säker, säger jag. 

Hon tar fram tior och enkronor som motsvarar antal frukter och räknar samman. 

- 29. Då var det inte rätt. 

- Rita vad du kommit fram till, uppmanar jag. 

- Jag orkar inte. Jag vill inte rita frukter för jag tycker inte om apelsiner.  

- Rita pengarna då, uppmanar jag. 

- Jag ritar tiorna så får du rita enkronorna. 

- Okej, svarade jag. Men du får skriva på mattespråk.  

- Mm, okej. Men jag tänker inte skriva svar. Det får du göra. 

Genom hela konversationen sker ett förhandlande för att föra arbetet framåt, liksom vid alla 

tillfällen. Maja visar att hon har förmåga att förstå vilket räknesätt hon ska använda i de flesta 

fall, men orkar inte genomföra mer än en, max två uppgifter per tillfälle. Varje gång vill hon 

att jag läser uppgifterna, vilket jag gör i de flesta fall. Hon försöker räkna ut talen i huvudet, 

vilket ändå går bra i flera uppgifter. Mitt krav är att hon själv ska skriva matematiskt uttryck 

för hur hon har tänkt. Hon vill att jag ska skriva svar. Det gör jag, dock bara efter hennes 

diktamen.  

Maja behöver vid varje tillfälle på nytt knyta social kontakt, för att alls hitta fokus. Efter några 

tillfällen är det viktigt för Maja att komma, att följa schemat, få arbeta i en-en undervisning 

med mig och är djupt besviken då ett tillfälle försvinner. Vid IP 4 när jag ska hämta henne, 
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sitter hon i ett mörkt grupprum och lutar huvudet mot väggen. Hon har fått tvåans tabell på 

papper att fylla i (36 uppgifter/sida med multiplikation resp. division). Hon har gjort 

multiplikationsuppgifterna fram till de 6 sista uppgifterna, vilka är öppna uppgifter. Jag sätter 

mig jämte henne. Hon tycker att jag ska gå, för hon tänker inte följ med mig ändå, eftersom 

om hon inte gör färdigt pappret så blir det hemläxa har klassföreståndare sagt. Jag säger att 

jag fyller i, om hon säger svaret.  

- Hur många gånger ska du ta 8 för att få 16, säger jag om uppgift __ · 8 =16. 

- Vad sa du? 

Jag upprepar frågan. 

- 2 muttrar Maja 

- Rätt säger jag och skriver.  

Jag fortsätter likadant med resterande öppna uppgifter. Uppgifterna är liknande de hon sedan 

ska göra i interventionsprogrammet, vilket skapar förförståelse både för öppna uppgifter, 

dubbelt/hälften samt skapar relation. Hon visar att hon kan räkna ut talen i huvudet. Dock 

vänder hon sig mot väggen igen när jag vänder på pappret och det är 36 divisionsuppgifter. 

Även här inser jag att jag måste använda språket för att få henne att förstå hur hon ska 

tänka/räkna, att säga t.ex. ”Tjugo delat med två” fungerar inte om 
20

2
. Jag ställer istället frågan 

”Hur mycket har du i varje hög om du har tjugo och delar upp dem i två högar?” Detta 

språkliga uttryckssätt visar hon förståelse för, räknar i huvudet, svarar muntligt och jag 

skriver. Genom samma förfaringssätt genomför vi tillsammans hela sidan med 

divisionsuppgifter. Hon tar sedan pappret, går in klassrummet och slänger fram pappret till 

läraren. Hon vänder sig mot mig och säger ”Ska vi gå nu?”  

När höstlovet börjar har Maja hunnit till uppgifter med problemlösning i fler steg, och med 

hjälp av pengar kan Maja de flesta uppgifter, speciellt de hon kan känna igen sig i. En sådan 

är uppgift 27 om barnens ålder och begreppen äldre, yngre. Hon har själv två syskon och efter 

att tagit henne själv som exempel, löser hon problemuppgifterna. Hon använder alltid 

strategin att räkna upp, även vid subtraktion. Jag visar henne hur hon kan räkna med x 

(algebra), vilket övriga klassen börjat med. Hon blir väldigt nöjd när hon inser att hon kan 

hålla kvar sin strategi - och göra som de andra i klassen!  
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Det hon dock visar svårigheter för är bland annat uppgift 21 samt 22, där begreppet mer 

behandlas. Uppg. 21: (Sara har sparat 75 kr. Mira har sparat 15 kr mer. Hur mycket har hon 

sparat?) Uppgift 22: (Familjen Andersson handlar ägg. En stor kartong ägg kostar 37 kr. En 

liten kartong ägg kostar 13 kr. Hur mycket mer får de betala för en stor kartong ägg än för en 

liten kartong?). När uppgiften ska genomföras går hon sin väg, lägger sig på scenen innanför 

draperiet. Jag sätter mig jämte. Hon får en muntlig uppgift inom talområde 0-10 med 

begreppet mer i. Hon funderar en kort stund och ger rätt 

svar. Jag bekräftar för henne att det är vad mer betyder. 

Genom kroppsspråket kan jag se att hon skäms lite när 

hon inser att jag förstod var som orsakade att hon bara 

gick sin väg, att det var ordet ”mer” som var vållande till 

flykten. 

Bild 6. Majas uträkningar på uppgift 19, 20, 21. Dels visar hon 

hur hon nu använder strategien att räkna upp, genom att skriva 

som öppen uppgift, vilket är en typ av prealgebra (Uppg.19 

och 21). Dels visas också spänningen att få jobba med algebra 

och använda X i uppgift 20, som klasskompisarna. 

 

Veckorna efter höstlovet jobbar Maja vidare, ”upptäcker” pengarna och exalteras av stora 

summor. Hon vill använda pengar vid varje uppgift. Hon förhandlar fram att vi avslutar varje 

tillfälle genom att ”leka affär”, vilket gör att hon inte behöver känna prestationskrav. Hon 

prissätter olika saker som jag ska köpa, t.ex. mina nycklar. Sakerna hon prissätter kostar från 

flera hundra kronor och upp till 40 000, vilket blir summor upp mot 100 000. Det blir många 

tusenlappar och hon fascineras över hur många sedlar det faktiskt är. V. 49 har hon kommit 

fram till uppgift 41, att konstruera egen uppgift. Även här använder hon pengar i höga tal (0-

100 000). Hon ber nu ofta att få komma och arbeta hos mig, inte bara i matematik. 

Förmodligen kommer hon inte att hinna genomföra Självständiga uppgifter innan terminen 

och interventionsprogrammet är slut. 

5.2.6 Sammanfattande av analys – Begrepp, Strategier och Emotioner 

I tabellen nedan sammanfattas de tre teman; Begrepp, Strategier och Emotioner, vilka i sig 

innehåller ett antal begrepp här kallade kategorier. + betecknar den kunskap som visades från 

början medan – betecknar den svårighet/osäkerhet som fanns i början för varje kategori. För 

att markera utveckling/ökad säkerhet vid interventionsprogrammets slut, fetmarkeras 
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kategorien. Är den också kursiverad har tydlig utveckling eller visad säkerhet skett. 

Utveckling/ökad säkerhet som skett (de fetmarkerade samt kursiverade förmågorna) 

sammanfattas i tabellen nedan. I tabellen används förkortningar för Additionsalgoritm (AA), 

Subtraktionsalgoritm (SA), Multiplikationsalgoritm (Ma), Divisionsalgoritm (Da) 

Additionsuppgift (AU), Subtraktionsuppgift (SU), Multiplikationsuppgift (MU), 

Divisionsuppgift (DU), Uppgift med flera räknesätt (U.FL) samt Egen uppgift (EU). För 

beskrivning av Begrepp och Strategier har Hudson & Miller (2006) använts och för 

beskrivning av Emotioner har Hwang och Nilsson (2019) legat till grund. 

Tabell 3. Sammanfattning av elevernas utveckling i de tre kategorierna Begrepp, Strategier, Emotioner 

som påverkat eleverna i interventionsprogrammet.  

     Tema 

Namn 

Begrepp Strategier Emotioner 

Millie - SA med växling 

- AA med 

minnessiffra 

- välja räknesätt 

- teckna uttryck 

- skiljer 

- multiplikation 

- SA med växling 

- AA med minnessiffra 

- välja räknesätt 

- teckna uttryck 

 

Efterhand mer öppen och visad 

glädje. Visade spänning/iver 

inför konstruktion av EU i högt 

talområde. 

Gloria - division 

- uppgift med flera 

räknesätt  

- skiljer 

- hälften 

+ konkret material 

+ representationer 

- beräkning av additionsuttryck i 

talområde 20-100 

- addition och subtraktion via tio  

- teckna uttryck för multiplikation och 

division 

- SU med växling 

Visar ökad säkerhet efterhand. 

Knaff - multiplikation 

- teckna uttryck 

- öppna utsagor 

 

- hundraruta 

- SA med växling 

- teckna uttryck för 

multiplikation/division 

- konkret material 

- representationer 

- AA med minnessiffra 

- SA utan växling 

Förstår efterhand hur SU kan 

lösas och ritar då neutrala 

munnar. Bakning är stort 

fritidsintresse, vilket blir till hög 

motivationsfaktor och känsla av 

behärskning. 

  

- multiplikation 

 

- AA med minnessiffra 

 

Vid genomförande av EU visas 
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Nofel - division 

- öppna utsagor 

- subtraktion 

- färre, mindre, 

kortare 

- skillnad 

- teckna uttryck 

 

- SU med växling 

- SU utan växling 

- konkret material vid SU 

- representation vid SU 

- teckna uttryck för SU 

- använda lämplig strategi för SU 

förvåning över att få lov att 

använda sitt fritidsintresse 

innebandy och dessutom kunna 

framställa en lång berättelse, 

vilket blev till glädje. Detta blev 

till förväntning inför nästa 

lektion. 

Maja - skillnad 

- mer 

 

- representationer 

- AA med minnessiffra 

- AA utan minnessiffra 

Visat ökad tillit allteftersom. 

Har vågat försöka genomföra 

uppgift efter demonstration 

samt efterhand som tillit ökat 

velat ta emot hjälp. Visad 

spänning över arbete med höga 

tal och förvåning av hur många 

sedlar som behövs. 

 

Sammanfattningsvis har utveckling i matematisk problemlösning skett för alla elever även om 

det inte för alla elever syntes i eftertestet, och olika mycket för de tre kategorierna. För Millie 

har störst utveckling skett genom ökad Begreppskunskap, och på eftertestet klarade hon den 

ena av problemlösningsuppgifterna. För Maja är det däremot genom Emotioner den största 

utvecklingen syns och det är också hon som gjort störst framsteg poängmässigt sett. För 

Gloria, Knaff och Noel har utveckling skett men inte lika tydligt för endast en kategori utan 

här har utveckling skett i alla tre kategorierna Begrepp, Strategi och Emotioner, även om det 

för Knaff är något mer tydlig utveckling för Strategier. För dessa tre elever skedde heller 

ingen förbättring av poängen för problemlösningsuppgifterna i eftertestet. 

 

6 Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att alla elever har påverkats av interventionen och i varierande grad har ökat 

sin förståelse för problemlösning. Men resultatet kan också tolkas som att intervention i 

problemlösning inte är effektivt om man ser till att eleverna inte ökade poängmässigt i 

eftertest jämfört med förtest, även om detta inte var huvudsyftet med studien då den var av 

kvalitativ art. Dock är de problemlösningsuppgifter som ingick i studien, spridda inom olika 

matematikområden med både beräkning inom alla de fyra räknesätten samt tid. Detta kan ha 



41 
 

gjort det onödigt svårt för elever inom RtI nivå 3, då många av dem har stort behov av stöd 

inom flera matematikområden. Slutsatser man kan dra av detta är att intervention i 

problemlösning är en möjlig väg för elevers matematikutveckling men att varje intervention 

bör ha väl avgränsat och individanpassat matematikinnehåll, för bästa effekt. 

Problemlösningsuppgifter är till sin art komplexa nog ändå genom att man både behöver 

förstå vad som efterfrågas, identifiera nödvändig information, därefter välja lösningsstrategi 

och utföra beräkning (Hudson & Miller, 2006). Å andra sidan, för elever som uppnått åk 6, 

har det varit motiverande med varierande uppgifter då de fått känna att de inte är alltför olika 

sina jämnåriga, exempelvis genom att också visa algebraiska lösningar. Dock behöver 

undervisningen vara explicit och strukturerad, så som har skett under interventionen, vilket i 

allra högsta grad gagnar elever med kognitiva svårigheter genom att avlasta till exempel 

arbetsminnet (Woolfolk & Karlberg, 2015). Detta har också varit en av vinsterna med 

interventionsprogrammet, bidragit till att få eleverna att öka tilltro till den egna förmågan och 

känna tillit till specialundervisning och mig som speciallärare.  

Forskning visar också att alla elever gagnas av explicit och strukturerad undervisning, redan 

på nivå 1 (Doabler & Fien, 2013). Genom att alla elever får ta del av undervisningsmetoden 

kan den därför sägas vara förebyggande för matematiksvårigheter. Sveriges system med extra 

anpassningar och särskilt stöd (Skolverket, 2014) har stora likheter med Finlands form av RtI 

(Björn et. al, 2105), speciellt sedan man också från höstterminen 2019 scannar alla elever i 

svenska och matematik (Skolverket, 2019). Detta visar att man tagit till sig av denna 

forskning. Dock skulle svensk undervisning behöva anamma explicit och strukturerad metod 

för att gagna alla elever oavsett RtI-nivå och därmed expandera sin målsättning om 

undervisning som vilar på vetenskaplig grund (Skolverket, 2011). 

Enligt Powell & Fuchs (2014) hade elever med svårigheter med 

text/problemlösningsuppgifter (WP, word problem) samt elever med svårigheter för både 

beräknings- och text/problemlösning (C+WP, calculation+word problem) också större 

utmaning när det gällde att lösa ekvationer än elever med beräkningssvårigheter (CD, 

calculation difficulties) eller normalpresterande (TYP, typcial). Under rubriken Urval (s. 25) 

lyfts tre kvoter fram med inspiration av Powell & Fuchs (2014) studie; 1) läs- och 

skrivsvårigheter, 2) Specifika beräkningssvårigheter samt 3) Generella svårigheter i 

matematik. I resultatanalysen framstod tre kategorier; Begrepp, Strategi och Emotion. Genom 

att jämföra de olika kvoterna med den utveckling för olika kategorier som skett under 

interventionsprogrammet kan vissa likheter skönjas. Resultatet visar samvariation mellan de 
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tre kvoterna och de tre kategorierna, där kvot 1) Läs- och skrivsvårigheter, samvarierar med 

kategori Emotioner, kvot 2) Specifika beräkningssvårigheter, samvarierar med kategori 

Begrepp. Kvot 3) Generella svårigheter i matematik, samvarierar med alla tre kategorierna 

Begrepp, Strategi, Emotion men med en liten övervikt mot Strategi. 

Dock kan det vara vanskligt att dra sådana slutsatser med så litet underlag i varje kvot. Elev 

med läs- och skrivsvårigheter kan ha andra bakomliggande svårigheter som gjort att inte läs- 

och skrivförmåga utvecklats åldersadekvat, där den bakomliggande orsaken kan vara den som 

samvarierar med Emotioner. Forskning visar att Specifika beräkningssvårigheter inte kan 

relateras till lässvårigheter eller allmänna kognitiva förmågor (Powell & Fuchs, 2014). Därför 

kan elever med Specifika beräkningssvårigheter mycket väl ha lätt att utveckla förståelse för 

olika begrepp men där hindret för matematisk begreppsutveckling varit svårighet med siffror 

och beräkning av dessa. För både elever med läs- och skrivsvårigheter och specifika 

matematiksvårigheter skulle explicit undervisning med modellgenomförande kunna vara en 

av de viktigaste orsakerna till den matematikutveckling och individpåverkan som skett genom 

interventionsprogrammet. Vid strukturerad undervisning (Hudson & Miller, 2006) hålls fokus 

lättare, speciellt också genom att använda kommunikativa stöttor (Woolfolk & Karlberg, 

2015). Detta är speciellt viktigt för elever med kognitiva svårigheter.  

Svårigheter med text/problemlösning kopplas däremot till både kognitiva svårigheter, läsning 

och matematisk förmåga (Powell & Fuchs, 2014). Resultatet här visar att elever i kvot 3); 

Generella svårigheter i matematik, var den grupp som påverkades mer lika i de tre olika 

kategorierna Begrepp, Strategi och Emotioner men där ingen poängmässig förbättring skedde 

för problemlösningsuppgifterna. Detta skulle kunna förklaras med kognitiva svårigheter och 

låg matematisk förmåga för denna grupp elever, men inte med läsförmåga som i Powell och 

Fuchs studie (ibid). För denna elevgrupp har det varit till stort gagn att få göra egna uppgifter, 

för att därigenom förstå hur olika räknesätt och olika begrepp är uppbyggda. Studiens resultat 

visar att genom att konstruera egna uppgifter kan matematiken göras till ens egen (Malmer, 

2002), vilket gagnade elever i alla de tre kvoterna/kategorierna men framför allt elever i kvot 

3) Generella svårigheter i matematik. Fler egenkonstruerade uppgifter skulle också kunna öka 

elevens motivation till matematik (Fuchs & Fuchs, 2001; Hudson & Miller, 2006). 

6.2 Metoddiskussion 

För att kunna göra statistiskt säkerställd signifikans behövs forskning med större population i 

en kvantitativ studie. Ambitionen var från början att också genomföra en kvantitativ del och 
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jämföra data på före- och eftertest i en inompersonsdesign. Dock genomfördes inte 

uppgifterna i den takt som var tänkt då ingen av eleverna var klar med de planerade 

uppgifterna v. 43 då interventionen var tänkt att avslutas. Därmed kunde inte heller eftertestet 

räknas som pålitligt då det genomfördes v. 45, direkt efter höstlovet. Det hade möjligen varit 

användbart om eftertestet skett individuellt efter att alla uppgifter genomförts, vilket nu inte 

var fallet. Därav används kvalitativa kriterier, vilket gör att studien mäts bl. a. genom 

överförbarhet och pålitlighet och studien visar vilken påverkan interventionen har haft på 

eleverna. Det kan dock vara svårt att avgöra att det enbart är pga. av interventionsprogrammet 

framstegen gjorts, då också eleverna haft ordinarie undervisning och särskilt stöd i matematik.  

Eleverna i studien bedömdes ligga på RtI nivå 3 eftersom de tidigare haft Åtgärdsprogram och 

fått insatser i form av särskilt stöd. Med endast två tillfällen per vecka kan denna intervention 

egentligen motsvaras av RtI, nivå 2 (Fuchs & Fuchs, 2001), vilket inte varit tillräckligt för att 

eleverna ska kunna återgå till en lägre nivå av RtI. Dock har inte heller tidigare insatser skett i 

tillräcklig omfattning för RtI nivå 2. Därmed skulle resultatet kunna blivit ett annat om så 

varit fallet. Om dessutom tillräcklig tid getts i innevarande intervention, alltså 20-30 min varje 

dag som är tänkt för RtI nivå 3 (Fuchs & Fuchs, 2001), hade nog resultatet varit tydligare. 

Hade interventionen dessutom begränsat sig till ett specifikt matematiskt innehåll, inriktat på 

det matematikområde som varje elev behöver träna på, så som multiplikation för tabell 1-5 

eller addition-subtraktion i talområde 0-20, med både ren aritmetikträning och 

problemlösning, hade troligen tydligare effekt också synts men påverkan av elevernas 

kunskaper i begrepp och strategival samt emotionspåverkan ändå bestått.  

Den arbetsgång som Hudson & Miller (2006) föreslår, där konstruktion av egna problem 

kommer på högsta nivå, beaktades vid framtagande av problemlösningsuppgifterna inför 

interventionsprogrammet. Därför finns dessa uppgifter sist av alla delar av 

problemlösningsuppgifterna, men före självständigt arbete där de sedan återkommer en gång 

till. Intentionen var att få med så många begrepp som möjligt på begränsad tid. Detta är för få 

tillfällen för att vara överensstämmande med arbetsgången från Hudson & Miller (2006), och 

konstruktion av egna uppgifter borde därför genomförts efter varje del av 

problemslösningsuppgifter.  

Interventionsprogrammets uppgifter har varit lika för alla de fem eleverna oavsett vilken typ 

av matematiksvårigheter eleven har/hade, dels för att kunna jämföra resultat av för- och 

eftertest och dels för att minska arbetstiden att ta fram individuella uppgifter. Tanken var att 
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istället variera hur mycket hjälp eleven behövde. Dock arbetar eleverna väldigt olika snabbt, 

vilket tidsmässigt ställde till bekymmer, vilket hade inte förutsetts i planeringsstadiet. Detta 

insåg jag dock redan efter första genomförandetillfället, vilket gjorde att jag gjorde om 

schemat till att omfatta 25-30 min, olika för olika elever och veckodag, istället för 20 

min/elev. Detta för att i någon mån jämna ut antal uppgifter som hunnits med, vilket också 

medförde att de demonstrationsuppgifter som planerats att hållas vid ett visst tillfälle, 

fallerade. Istället fick demonstrationsuppgiften följa elevuppgiften och helt individanpassas. 

Genom att också utöka antalet demonstrationsuppgifter med anpassad svårighetsgrad har 

guidning varit individuell. 

Interventionsprogrammet var tänkt att avslutas v. 43, före höstlovet. Två elever arbetade med 

sista häftet, Självständigt arbete, se bilaga 4, medan tre elever då inte hunnit längre än till 

häftet med problemlösning 5, se bilaga 3. Härmed uppstod flera etiska dilemman; Ska 

interventionsprogrammet avslutas bara för att jag har satt tiden till v.43? Eller ska antal 

genomförda uppgifter som planerats för interventionsprogrammet vara det som styr? 

Dessutom har eleverna fått en rutin med inplanerad tid i sitt schema och för eleverna är det av 

stor vikt att hålla schemat för att de ska känna kontroll över sin tillvaro. Därtill är det av vikt 

att upprätthålla strategi för allt skolarbete att tilldelade uppgifter ska genomföras, för att 

eleverna ska känna att de lyckas med sitt skolarbete. Som deras ordinarie speciallärare kände 

jag därför att det var klokt att det som fick styra var att genomföra uppgifterna i 

interventionsprogrammet färdigt. Eftersom ingen av de fem eleverna var färdig med 

interventionsprogrammet erbjöds de att fortsätta även efter lovet, och tiden förlängdes därmed 

individuellt.  

Ett annat dilemma som uppstod var då elever visar att de inte behärskar grundläggande 

strategier för de fyra räknesätten. För att genomföra problemlösningsuppgifter och speciellt då 

talområdet ökar, finns mer eller mindre fungerande strategier. Dilemmat som behövdes ta 

ställning till var hur mycket tid som skulle läggas vid interventionstillfället för att ändra 

elevens strategi till en mer fungerande sådan. Vid några tillfällen har jag stannat upp och t ex. 

vid flera tillfällen fått påminna om vad multiplikation och division faktiskt innebär. Detta är 

inte bara strategier för genomförande utan också begreppsförståelse (Hudson & Miller, 2006), 

vilket var en del av interventionsprogrammet. Dock har då inte bara problemlösning varit i 

fokus, utan det har fått expandera till att omfatta även vidare träning av begrepp och 

fungerande strategier i en något större omfattning än vad som var planerat för. För att ändå 

hålla interventionsprogrammet till genomförande av problemlösningsuppgifter, har vissa 
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begrepp tagits upp när eleverna arbetat med mig i liten grupp vid ett längre tillfälle/vecka i 

den ordinarie specialundervisningen. 

Ytterligare implikation för att som ordinarie speciallärare genomföra interventionsprogram för 

studie som denna, är den interaktion som uppstår. Flera av eleverna har specialundervisning 

inte bara i matematik, utan också i sv/SO/NO och engelska. Detta gör att jag träffar några av 

eleverna vid flera tillfällen/vecka och lärt känna eleven väl. Detta är en fördel för att verkligen 

individanpassa undervisning, men det gör också att jag i rollen som forskare inte kan hålla 

mig relationellt objektiv. Dock är detta inget som inkräktar på analys av resultatet, då 

skillnaden i rollerna som forskare kontra speciallärare är minimal, då elevprestation ska 

bedömas. Som speciallärare bedöms elevs kunnande kontinuerligt för att kunna 

individanpassa uppgifter, precis som Hudson & Miller (2006) förespråkar.  

 

7 Egna reflektioner och förslag på vidare forskning 
Engström (2015) efterfrågar i sin rapport svensk forskningsöversikt av interventionsprogram 

för elever som har låga prestationer i matematik. Denna studie är långt ifrån en 

forskningsöversikt men skulle kanske kunna utgöra ett litet bidrag till en sådan. Här kvarstår 

behovet av mer forskning. Mycket forskning för interventionsprogram finns i till exempel 

USA. Dock är svensk specialundervisning uppbyggd på annat sätt än i det amerikanska 

skolsystemet (jmf. Björn et.al., 2015). Den här studien ger ändå förslag på hur 

interventionsprogram kan genomföras inom svensk kontext för elev i behov av särskilt stöd i 

matematik.  

Det vore intressant att få ta del av vidare forskning kring undervisning av elever med 

svårigheter i problemlösning och huruvida olika ingående förutsättningar (kvoter) genererar 

olika typ av påverkan (kategorier). Detta för att ytterligare kunna individanpassa 

undervisning. Varje möjlig återgång till en lägre nivå av RtI är en vinst, speciellt för eleven 

själv - kunskapsmässigt och känslomässigt - både i ett kortsiktigt perspektiv men också i 

dennes framtida liv. 

Den metodologisk brist jag själv upplever att studien har, är att IP genomförts endast vid 2 

tillfällen/vecka, istället för att undervisning varje dag, som RtI (Fuchs & Fuchs, 2001) 

förespråkar. Detta skulle kunna utgöra ett hinder för elevernas kunskapande och därmed deras 

möjlighet att få lägga kunskap i långtidsminnet (Woolfolk & Karlberg, 2015). Dessutom har 
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det krävts mer av kommunikativa stöttor, alltså att jag som lärare hjälpt eleverna att knyta ny 

kunskap till tidigare erfarenheter. Det har också fodrats mer ”warm up” (Hudson & Miller, 

2006) vid varje tillfälle för att eleven ska kunna fokusera på uppgiften, då det gått flera dagar 

emellan undervisningstillfällena. Troligen hade en tydligare kunskapsutveckling skett för 

genomförande av problemlösningsuppgifter om också undervisningsmängden ökat, vilket 

alltså bara kan sias om. Det har dock inte varit möjligt av tidsskäl i denna studie men vore 

önskvärt att studera framöver. Det är dock kunskap jag tar med mig som speciallärare, att 

intervention som genomförs med hög frekvens under en period, helst varje dag, borde genera 

ökad kunskap snabbare, eftersom både tid för ”warm up” kan läggas på det som behöver 

tränas och att själva undervisningstiden utökas. Ytterligare implikation för mig som 

speciallärare har insikten att det för undervisning av elever på RtI nivå 3, kanske ändå inte 

poängmässigt märks stor skillnad, utan framgång istället får mätas genom ökad interaktion 

och andra kvalitativa kriterier. 
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Bilaga 1 Information till vårdnadshavare 

Information angående extra matematikträning för elever i behov av särskilt stöd 

Hej.  

Vi vet idag att matematisk problemlösning är en av grundstenarna för mer avancerad 

matematik och forskning pågår kontinuerligt om olika inlärningsmetoder. Under höstterminen 

kommer jag att fortsätta mina studier vid Linköpings universitet till speciallärare och skriva 

examensarbete, vilket jag har kvar innan jag är färdig speciallärare i matematik. Som en del 

av examensarbetet, genomförs ett stegvis träningsprogram i matematik i problemlösning för 

elever i behov av särskilt stöd. Eftersom ert barn tidigare upplevt svårigheter i matematik, 

erbjuds ert barn att delta. Träningsprogrammet kommer att genomföras enskilt med mig under 

12 tillfällen, oftast vid två tillfällen/vecka, ca 20 min/tillfälle. Planen är att starta v. 36 och 

avsluta v. 43. Dessa lärtillfällen går utöver den ordinarie specialundervisningen. Resultatet 

kommer sedan att användas som forskningsunderlag i mitt examensarbete kring lärande i 

matematik. Alla deltagare anonymiseras och kommer att kallas ”elev 1”, ”elev 2” etc. 

alternativt ges fingerade namn. 

För att få möjlighet till denna extra träning måste dock både ert barn och ni ge ert 

godkännande för medverkan. Därför behöver jag er underskrift på bifogad talong, alternativ 

att ni mailar mig era och ert barns namn och skriver att ni godkänner medverkan. Ni kan när 

som helst avbryta deltagandet under pågående träningsprogram. Har ni frågor är det lättast att 

ställa dem via mail eller ringa mig på skolan. Jag träffas lättast tisdagar, torsdagar och 

fredagar. 

Mvh Marina Öhman-Danforth, lärare i slöjd och specialundervisning för åk 5 och 6 (läsåret 

19/20), Ekebackenskolan 

Mailadress: marina.danforth@skola.ljungby.se 

Ja, vi godkänner att vårt barn (namn)______________________ i klass __________ får vara 

med i träningsprogram i matematik som sedan används i examensarbete för Linköpings 

universitet. 

Underskrift vårdnadshavare:____________________________________________________ 

Underskrift vårdnadshavare:____________________________________________________ 

mailto:marina.danforth@skola.ljungby.se


52 
 

Bilaga 2 Exempel på modellgenomförande/demonstrationsuppgift 

IP 1: Att välja räknesätt. Demonstrationsuppgift 1-3; Tillsammans, 

Sammanlagt, Hur mycket finns kvar? Konkret material. 
 

Inför guidad genomförande Skriftlig uppgift 1-3. Räkna ut och rita bild. 

 

Demonstrationsuppift 1, begrepp tillsammans:  

Sara har 12 kronor och Pia har 14 kr. Hur mycket har de tillsammans?  

Material: Pengar, papper, penna, sudd 

- Jag läser först hela uppgiften. 

- Sara har 12 kronor. Jag tar fram en tia och två enkronor. 

- Pia har 14 kronor. Jag tar fram en tia och fyra enkronor. 

- För att räkna ut hur mycket de har tillsammans använder jag addition, plus, jag 

räknar alla pengarna.  

- Tillsammans har de två tior och sex enkronor. Två tior är lika mycket som tjugo. 

Tjugo plus sex är lika mycket som tjugosex. 

- Tillsammans har de 26 kr. 

 

Jag ritar två tior och sex enkronor.  

Jag skriver: 12+14=26 

Skriva svar: Tillsammans har de 26 kr. 

 

- Säg efter mig: ”För att räkna ut hur mycket de har tillsammans använder jag 

addition, plus.” 

- Fråga eleven: Vilket räknesätt används när du ska räkna ut hur mycket de har 

tillsammans? 
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Bilaga 3 Enkel problemlösning 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Enkel problemlösning  1 – Att välja räknesätt (Sammanlagt, tillsammans, 

finns kvar) 

 

Räkna ut och rita en bild till uppgiften. Kryssa i vilket räknesätt som du använt.  

1. Stina har 23 kronor och Peter har 46 kronor. Hur mycket pengar har de 

tillsammans? 

○ Addition ○ Subtraktion 

2. I olika skålar finns frukt. Där finns 13 äpplen, 12 päron och 4 

bananer. Hur många frukter finns där sammanlagt?  

 

○ Addition ○ Subtraktion 

3. I ett stort akvarium simmar 23 fiskar. Emma vill flytta över 8 fiskar till ett mindre 

akvarium. Hur många fiska finns kvar i det stora akvariet?  

 

○ Addition ○ Subtraktion 

4. Helen kommer hem från skolan och är hungrig. Hon brer sig 3 smörgåsar. I brödpåsen 

fanns 21 skivor bröd. Hur många skivor finns kvar när Helen har ätit?  

○ Addition ○ Subtraktion 

5. Linda är i affären och köper pennor. En blå penna kostar 22 kr. Pennor med 

guld- och silverfärg kostar 25 kr st.  Linda köper en penna av varje. Hur 

mycket får hon betala sammanlagt? 

○ Addition ○ Subtraktion 
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6. Leo spelar kula mot sin kompis Klara. Han förlorar 11 av dem till 

Klara. Leo hade 32 kulor från början. Hur många kulor har han kvar 

efter spelet?  

○ Addition ○ Subtraktion 

Enkel problemlösning  2 – Att välja räknesätt ( Öppen utsaga) 
Räkna ut. Skriv svar. Vilket räknesätt använde du? 

7. Det är höst och fåglarna är på väg att flytta söderut. 43 fåglar flyger 

tillsammans när 15 av dem väljer att landa på en äng för att pausa. Hur 

många fåglar flyger vidare?  

○ Addition ○ Subtraktion 

8. I klass 5 a på Rosenskolan går 22 elever. 10 av eleverna är flickor. Hur många pojkar 

finns det i klassen?  

○ Addition ○ Subtraktion 

9. Anton läser en bok som har 98 sidor. Han har hunnit till sidan 27. Hur många sidor har 

han kvar att läsa? 

○ Addition  ○ Subtraktion 

Enkel problemlösning  3 (dubbelt-hälften, längre-kortare, fler-färre) 
Lös uppgiften. Rita om du behöver. Vilket räknesätt använde du? 

10. Fia har 30 kronor. Mia har dubbelt så mycket. Hur många kronor har 

Mia?  

 

 

○ Addition ○ Subtraktion ○ Multiplikation ○ Division 
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11. Per fyller 12 år i år. Hans storasyster Sara är dubbelt så 

gammal som Per. Hur gammal är Sara?  

○ Addition ○ Subtraktion ○ Multiplikation ○ Division 

 

12. Alexandra springer en dag 12 km. Nästa dag springer hon hälften. Hur 

många km springer hon dag två?  

○ Addition ○ Subtraktion ○ Multiplikation ○ Division 

 

13. Stina har köpt 42 tuschpennor. Sara köpte ett annat paket som innehöll 

hälften så många pennor. Hur många tuschpennor köpte Sara? 

 

○ Addition ○ Subtraktion ○ Multiplikation ○ Division 

14. Vägen till Erikas mormor är 4 km. Till Andreas mormor är det 2 

km längre. Hur långt har Andreas till sin mormor?  

 

○ Addition ○ Subtraktion ○ Multiplikation ○ Division 

15. Simon och Tilda tävlar om vem som hoppar längst. 

Simon hoppar 1m och 15 cm. Tilda hoppar 5 cm kortare. Hur långt 

hoppar Tilda?  

 

○ Addition ○ Subtraktion ○ Multiplikation ○ Division 
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16. Hilda går ut i trädgården för att plocka bär. På en buske finns 65 

vita vinbär. På busken med röda vinbär finns 40 fler. Hur många 

röda vinbär finns det?   

 

○ Addition ○ Subtraktion ○ Multiplikation ○ Division 

17. Erik har 2 km till skolan. Erika har 5 km till skolan. Hur 

mycket längre har Erika till skolan?  

 

○ Addition ○ Subtraktion ○ Multiplikation ○ Division 

18. Hilda har bakat två plåtar med muffins. På varje plåt fanns 20 muffins. Hilda har ätit 

från den ena plåten och där finns nu 4 färre. Hur många muffins finns 

på den plåten?  

○ Addition ○ Subtraktion ○ Multiplikation ○ Division 

19. Pia jämför två robotgräsklippare. Den ena kan gå 50 minuter utan 

att laddas medan den andra kan gå 60 min. Hur många fler minuter 

kan den andra gå?  

○ Addition ○ Subtraktion ○ Multiplikation ○ Division 

 

20. Didrik hoppar 63 gånger och Edna 55 gånger på en trampolin. Hur 

många hopp skiljer det mellan Didrik och Edna?  

○ Addition ○ Subtraktion ○ Multiplikation ○ Division 
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21. Hugo läser sin läsläxa i 30 minuter varje vecka. Hilma behöver läsa 

sin läxa i 45 minuter. Hur mycket mer tid behöver Hilma för att göra 

sin läxa?  

○ Addition ○ Subtraktion ○ Multiplikation ○ Division 

 

22. I två olika recept anges hur mycket bacon man ska ha. I ett recept ska man ha 150 

gram och i ett annat 125 gram. Hur många gram bacon skiljer det mellan recepten?  

 

○ Addition ○ Subtraktion ○ Multiplikation ○ Division 

 

23. Sara har sparat 75 kr. Mira har sparat 15 kr mer. Hur mycket har Mira sparat?  

 

○ Addition ○ Subtraktion ○ Multiplikation ○ Division 

Problemlösning 4 – problemlösning i två steg 
 

Använd konkret material t ex multibas, knappar, pengar. Skriv på mattespråk och visa hur du 

tänker. Skriv svar med hel mening. 

24. Emma har fått 8 äpplen för att göra äppelkaka. Hon använder 6 av dessa i äppelkakan. 

De två kvarvarande äpplena lägger hon i kylen där det redan ligger 3 

äpplen. Hur många äpplen ligger där sedan i kylskåpet?  
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25. På lördagskvällen går Fia och Stina till affären för att köpa godis. 

Fia har 3 kr och Stina har 6 kr. Det godiset de vill ha kostar 10 kr. 

Hur mycket pengar fattas?  

 

26. Lisa är 6 år. Carolina är 2 år yngre än Lisa. Kalle är 5 år äldre än 

Carolina. Hur gammal är Kalle? 

 

27. Använd informationen ovan. Hur mycket äldre är Kalle än Lisa? 

 

 

28. Ellen köpte bröd och smör i affären. Brödet kostade 22 kr och smör 

15 kr. Hon betalade med en hundralapp. Hur mycket fick hon 

tillbaka?  

29. Sigrid vill gå på teater. Hon har sparat 75 kr. Hon får 25 kr av sin 

mormor och 25 kr av sin farfar. Teatern kostar 150 kr. Hur 

mycket pengar fattas?  

 

30. Tina går till lekplatsen för att gunga. Hon måste vara hemma 

inom en timme innan hon ska lägga sig. Det tar 10 minuter att 

gå dit. Hon gungar i 20 minuter. Sedan går hon hem. Hur 

mycket tid har hon kvar innan hon ska gå och lägga sig?  

 

31. Tina och Maria säljer kakor. Tina säljer för 80 kr och Maria för 20 

kr på måndagen. Om de säljer för lika mycket under resterande av 

veckan, hur mycket har de då sålt för?  
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32. Tuva och hennes 9 kompisar ska spela fotboll och delar upp sig i två lag. Hur många 

blir de i varje lag?  

 

Problemlösning 5 – Enkel problemlösning multiplikation/division 
Bildkälla: pixabay 

 

33. Morötterna är billiga denna veckan och kostar endast 5 kr/kg. Du vill köpa tre 

kg. Hur mycket ska du betala?  

 

34.  Även gurkan är på extrapris och kostar endast 8 kr/st. Du köper fyra stycken. 

Hur mycket ska du betala? 

 

 

35.  I en glasburk finns 28 godisbitar. Du och dina sex kompisar ska dela så att ni får 

lika många. Hur många får ni var?  

 

36.  Fyra glasskålar kostar tillsammans 200 kr. Hur mycket kostar en skål? 

 

Problemlösn  ing 6 – problemlösning med flera räknesätt 
   
  

 

(bildkälla: Sanoma Utbildning, Matteborgen 5b, s. 8) 

https://pixabay.com/sv/photos/gurka-gr%C3%B6nsaker-sallad-%C3%A4ta-4314342/
https://pixabay.com/sv/photos/candy-s%C3%B6tsaker-godis-efterr%C3%A4tt-mat-1961536/
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Rita bilder, skriv på mattespråk och svara med hel mening. 

37.  Inför en övernattning med klasskompisarna handlar du 2 kortlekar och 5 

godisklubbor.  

a) Hur mycket ska du betala? 

b) Hur mycket får du tillbaka på en hundralapp? 

 

38.  Hur mycket skiljer det i pris mellan att köpa tre pennor och tre vykort än om du 

köper två kortlekar? 

 

39. a) Vilket kostar mest; tre godispåsar eller åtta lakritsremmar? 

 b) Hur mycket skiljer det i pris? 

 

40.  Gör en egen uppgift. Använd bilden om du vill. Gör en  

 a) additionsuppgift 

 b) subtraktionsuppgift 

 c) multiplikationsuppgift 

 d) divisionsuppgift 

 e) uppgift med flera räknesätt. 

 

 

 

 

 

 

https://pixabay.com/sv/photos/sallad-frukter-b%C3%A4r-friska-2756467/
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Bilaga 3 

Problemlösning – självständigt arbete  
 

1. I olika skålar finns frukt. Där finns 9 äpplen, 11 päron och 5 bananer. Hur många 

frukter finns där sammanlagt?  

 

○ Addition ○ Subtraktion 

2. Leo spelar kula mot sin kompis Klara. Han förlorar 9 av dem till Klara. Leo hade 32 

kulor från början. Hur många kulor har han kvar efter spelet?  

○ Addition ○ Subtraktion 

3. Det är höst och fåglarna är på väg att flytta söderut. 43 fåglar flyger 

tillsammans när 12 av dem väljer att landa på en äng för att pausa. Hur 

många fåglar flyger vidare?  

○ Addition ○ Subtraktion 

4. Anton läser en bok som har 98 sidor. Han har hunnit till sidan 37. Hur många sidor har 

han kvar att läsa? 

○ Addition  ○ Subtraktion  

5. I två olika recept anges hur mycket bacon man ska ha. I ett recept 

ska man ha 225 gram och i ett annat 175 gram. Hur många gram 

bacon skiljer det mellan recepten?  

○ Addition ○ Subtraktion ○ Multiplikation ○ Division 

6. Sara har sparat 135 kr. Mira har sparat 35 kr mer. Hur mycket har Mira sparat?  
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○ Addition ○ Subtraktion ○ Multiplikation ○ Division 

7. Tina och Maria säljer kakor. Tina säljer för 40 kr och Maria för 60 

kr på måndagen. Om de säljer för lika mycket under resterande av 

veckan, hur mycket har de då sålt för? 

8. Tuva och hennes 13 kompisar ska spela fotboll och delar upp sig i två lag. Hur många 

blir de i varje lag?  

 

9. Fyra glasskålar kostar tillsammans 600 kr. Hur mycket kostar en skål? 

 

10. Inför en övernattning med klasskompisarna handlar du 3 kortlekar och 6 

godisklubbor.  

c) Hur mycket ska du betala? 

d) Hur mycket får du tillbaka på tvåhundra kronor? 

 (Bildkälla: Sanoma Utbildning, Matteborgen 5b, s. 8) 

11. Gör en egen uppgift. Använd bilden om du vill. Gör en  

 a) additionsuppgift 

 b) subtraktionsuppgift 

 c) multiplikationsuppgift 

 d) divisionsuppgift 

 e) uppgift med flera räknesätt. 
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Bilaga 4 De två problemlösningsuppgifterna ur Bedömningsstöd för åk 1–3, Skriftliga 

uppgifter, vt åk 2 

 

 

 

8.  Salma har 1 000 kr.   Hon köper två av sakerna på bilden.  Då har hon 150 kr kvar. Vad 

kan hon ha köpt? 

9. Frida delar ett äpple i 3 delar.  Hur många tredjedelar blir det om hon delar  5 äpplen?   9. 

Sami, Anna, Filip och Leia ska dela på 12 äpplen. Hur många äpplen får varje 

barn?   

(Skolverket, 2019) 

 

 

 

 


