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Bakgrund 

Ett forskningsbaserat projekt initierades i syfte att utveckla 

klassundervisning och specialundervisning i matematik i två 

F-6 skolor och två högstadieskolor med start hösten 2009 och  

våren 2010. 

 

Evaluation of the making good progress pilot: interim report. 

Department for children, schools and families (DCSF) (2008). 

 

Responsiveness to intervention (RTI) Bryant & Bryant, 2005; 

Fuchs et al., 2007; Fuchs et al., 2008). 



Responsiveness to intervention (RTI)  

Bryant et al., 2014; Clarke et al., 2014;  Dennis et al., 2015; Fuchs et al., 2012;  

Fuchs et al., 2013; Hunt & Little, 2014).  

 



 

1.   Evidensbaserad klassundervisning och inget specialpedagogiskt  

      stöd.  
 

2.   Evidensbaserad klassundervisning kombinerat  med 

      specialpedagogiskt stöd i liten grupp, 3 ggr/vecka, 16 veckor. 
 

3. Ordinarie klassundervisning kombinerat med specialpedagogiskt 

      stöd i liten grupp. 
 

4. Ordinarie klassundervisning.  

            (Fuchs et al., 2008) 

Responsiveness to intervention (RTI) 



 

Exempel årskurs 1- 2: Talfakta, räknestrategier, tals storlek, 

samband mellan tal, verbala ordproblem (Gersten, Jordan & 

Flojo, 2005). 
 

Exempel årskurs 2 - 12: Ordproblem, talfakta, aritmetiska 

beräkningar, räknar på fingrarna, omgruppering av tal,  (Bryant, 

Bryant & Hammill, 2000) innebörden i symboler såsom x, =, % 

(Bryant et al., 2008). Algebra (Foegen, 2008). 
 

Skillnader i taluppfattning mellan lågpresterande elever och 

jämnåriga kamrater vid 9 års ålder kvarstod vid 13 års ålder 

(Andersson, 2008). 
 

Mönster och strukturer (Mulligan, 2011; Mulligan et al., 2013). 

 

Matematiksvårigheter 



Matematiksvårigheter 
 
    Uppgiftsorientering 

   Uppmärksamhet 
 

   Koncentration  
 

   Motivation 



 

* Undervisningen ges av en kvalificerad matematiklärare  

  under 10 veckor, 4 tillfällen à 20 – 40 minuter per vecka. 
 

* Ett nära samarbete mellan klasslärare och intensivlärare. 
 

* Elevens engagemang och arbetsinsatser betonas. 
 

* Undervisningen utgår från återkommande analyser 

   av elevens kunskaper och färdigheter.  
 

* Undervisningen bygger på forskning, styrdokument och 

   beprövad erfarenhet. 
 

* Ett nära samarbete med hemmen. 

En modell för intensivundervisning 



 

             Studiecirkel Förstå och använda tal (McIntosh, 2008) 

 

Lärares kunnande 



Underlag för kartläggning och analys av 
elevers matematikkunskaper 
 
McIntosh (2008). Förstå och använda tal. Test, intervjuunderlag, 

 

Skolverket, 2013. Diamant. 

 

Underlag som finns i skolans läromedel. 

 

Lärares kunskaper om elevers kunskaper, arbetssätt, motivation mm. 

 



Rektors roll och delaktighet 

Stötta och entusiasmera lärarna. 

 

Garantera långsiktig hållbarhet och utveckling. 

 

Underlätta lärararbetet genom att anpassa organisationen. 

 

Följa elevernas utveckling på ett initierat sätt och till- 

sammans med lärarna göra bedömningar om vilka 

elever som är i behov av intensivundervisning. 

  

Tillsammans med lärarna bedöma praktiska, organisa- 

toriska förutsättningar för intensivundervisningen. 

 



Exempel på lärarschema 



         Effektiva undervisningsmetoder 
 

* Systematisk och explicit undervisning med förklaringar och 

   stöd av laborativt material och visuella representationer. 
 

* Eleverna tänker högt medan de arbetar med problem och 

   uppgifter.  
 

* Eleverna undersöker och prövar olika strategier tillsammans med 

   läraren och diskutera deras för- och nackdelar. 
 

* Läraren planerar för väl genomtänka lektionsserier med  

   omsorgsfullt valda uppgifter och problem (Gersten et al., 2009). 
 

 



50%               

• 
0,5 7/14 

Tal är abstraktioner, idéer (Kilpatrick et al., 2001). 
 

Att lära sig matematik är att undan för undan addera fler  

representationer i sin begreppsapparat, att flexibelt röra sig 

mellan olika representationer och att integrera dem med 

varandra (Devlin, 2000).  
 

 Matematik är konsten att ge saker som ser helt olika ut 

samma  namn (Poincaré, 1914). 

 

Representationer 



 

•   Den laborativa muntliga fasen    

 

 

•   Den representativa fasen 

 

 

•   Den abstrakta fasen 

 

 

•   En fas för att befästa, återkoppla 

      och skapa samband som grund för 

      fortsatt lärande 

Strukturerad, explicit undervisning 

Clarek et al., 2011; Gersten, 2009; Minskoff & Allsopp, 2006;  

Lundberg & Sterner, 2006; McIntosh, 2008; Clarke, Doabler & Strand, 2014). 



    Den laborativa fasen 

Vilka kombinationer är möjliga? Hur många kombinationer är det? 

Hur kan du beskriva det aktuella mönstret? Kommutativa lagen för 
addition. Reversa sambandet addition och subtraktion. 

Undervisning i fyra faser 



Den representativa fasen 



Talfamiljer 
3+4=7     4+3=7 
7-3=4      7-4=3 

Den abstrakta fasen 



Färdighetsträning 



 

Talfakta inom de tio första talen 
 

 Uppskatta antal över 20 
 

 Huvudräkning med addition 

 och subtraktion inom talområdet 

 0 -10 
 

 Stegräkning 2-, 5- och 10-steg 
 

 Likhetstecknets innebörd 
 

 Räknehändelser/Ordproblem 
 

 Språklig uttrycksförmåga 
 

- Jag kan inte. Det är svårt. 
 

 

Elevexempel åk 2 



  Kan följa och skapa talmönster 
 

  Utföra huvudräkning i addition och 

  subtraktion med tiotalsövergångar 

  upp till 100 
 

  Uppåt- och nedåträkning med  

  bl a 2-, 5- och 10-steg i talområdet 

  0-1000  
 

  Kan grundläggande talkamrater 

  och hundrakamrater 
 

  Kan bedöma tals relativa storlek inom 

  talområdet 0-1000 
 

  Kan lösa räknehändelser och välja  

  effektiva räknemetoder 
 

  Räknar uppgifter med addition och  

  subtraktion med tal upp till 1000 och 

  med 10- och 100-tals övergångar. 



510-6 =  

Jaha, jag fattar varför det är bra att kunna tiokamrater. 

Då är det ju 504. 
 

130 – 50 = 

– Det är 80. Jag tar bort 50 från 100, det är 50, 50 och 50 

   är ju hundrakamrater. Sedan lägger jag till 30. 

   Alltså är det 80. 
 

 3 + 8 + 7 = 

– Jaha, vad lätt. Jag tar 3+7, för de är tiokamrater och  

   sedan lägger jag till 8 och då är det 18. 

 

 

Metakognitiva förmågor 



”Den ena plussar 

man och den andra 

gångrar man.”  

”Jag har ärligt talat 

ingen aning”. 

Hur ”plussar” 

man när det 

gäller en burk? 

Hur ”gångrar” 

man? 

Area och omkrets 

Pilebro, 2011 



Area och omkrets, samband? 

         Representativa fasen 
 

 

Eleven löser uppgifter med stöd 

av laborativt material och 

muntliga förklaringar  och visar  

senare i bild sina tankar och 

kunskaper om area och omkrets.  

 

Här undersöker eleven genom 

uppskattning  och beräkning i 

bilder samband mellan area och 

omkrets hos olika typer av  

geometriska figurer. 

 

Given omkrets, area? 

Given area, omkrets? 

Är det alltid så? 

Hur blir det om…? 

 

Hur ser den figur ut som ger 

störst respektive minst area 

till en given omkrets? 

Pilebro, 2011 



                             Abstrakta fasen  
 

 

Först nu kommer 

formler! 

O = π  d 

A = π  r2 

Mäter, räknar och… 

Räknar, mäter och… 

När förståelsen för 

formlerna finns är 

eleven redo att 

möta 

standarduppgifter 

för att 

färdighetsträna! 

 

Mot fas 4… 

Pilebro, 2011 



                 Några resultat  
          Ima-elevernas resultat mellan testtillfälle  

             1 och 2 förbättrades med drygt 30 %. 

Förbättring mellan test 1 och 2 i procent  
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Resultat åk 9 
 Samtliga elever som fått intensivundervisning har utvecklat 

större förståelse och bättre strategier inom matematiken. 
 

 Samtliga elever har fått större tilltro till sin egen förmåga. 
 

 Samtliga elever har fått tilltro till att matematiken är 

   begriplig. 
 

 Måluppfyllelse hos de elever som fått intensivundervisning 

Vt 2011 

Av 7 elever fick 6 betyg de med stor sannolikhet inte skulle haft 

i annat fall. 
 

Läsåret 2011/2012 

Av 8 elever med avslutade I-ma-perioder har 6 säkert betyg, två 

var på god väg men behövde ytterligare insatser. 

Pilebro, 2011 



Intensivlärarnas erfarenheter 

Effektiv ”time-on-task” 

 

Undervisningen kan göras mer personlig och anpassas efter  

enskilda elevens behov 

 

Möjligheten att få vrida och vända och resonera om begrepp  

vidgar och fördjupar förståelsen och stärker arbetsminnet 

 

Stärkt kunskapsutveckling     stärkt självkänsla      ökad motivation  

 

Den nära, personliga kontakten med föräldrar ger positiva 

effekter 



Elevers kommentarer 
Jag koncentrerar mig bättre för här finns bara matematik. 
 

Du gör matematiken rolig! 
 

Det är roligt att spela spel med pappa för jag vinner  

nästan jämnt. 
 

Om ni inte vetat att jag kan hade jag inte kunnat, 

men nu vet jag också att jag kan och då kan jag. 
 

 

Jobba med mig. Det här är jag bra på! 
 

Jag behöver ingen rast, vi kan fortsätta lite till om du vill. 
 

Jag tänker mer nu och vet oftast vad jag ska göra. 
 

Jag förstod inte allt, men jag förstod en del och i  

morgon lär jag mig lite mer. 

 


