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Intervention studies 
And how proven teaching strategies can improve student performance 

 

Abstract 

This study intends to compile and present peer-reviewed articles dealing 

with intervention studies and the proven teaching strategies that benefit 

students improve their performance in mathematics. The result of the 

search made in the Web of Science showed that problem-solving, 

multiplication and word problems, are areas of mathematics that 

researchers interested in when they would explore mathematical difficulties 

by means of intervention studies. The result gives examples of proven 

teaching strategies that articles takes up and that benefit students' 

performance in those very areas. 

Keywords: mathematical difficulties, intervention, intervention studies, low achievers, 

learning disabilities, problem-solving, word problems, multiplication. 
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Sammanfattning 

 

Denna litteraturstudie avser att sammanställa och redovisa vetenskapligt 

granskade artiklar som behandlar interventionsstudier och vilka utprovade 

undervisningsstrategier som gynnar eleverna förbättra sin 

prestationsförmåga inom matematiken. Resultatet av sökningen som 

gjordes i Web of science visade att problemlösning, multiplikation och 

textuppgifter var de områdena inom matematiken som forskare intresserade 

sig för då dem skulle undersöka matematiksvårigheter med hjälp av 

interventionsstudier. I resultatet ges exempel på utprovade 

undervisningsstrategier som artiklarna tar upp och som gynnar elevernas 

prestationsförmåga inom just de områdena. 

Nyckelord: matematiksvårigheter, intervention, interventionsstudier, lågpresterande, 

inlärningssvårigheter, problemlösning, textuppgifter, multiplikation 
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1 Inledning 

Inledningen berör hur många barn i dagens samhälle som upplever ämnet 

matematik, som problematisk i skolan. Matematiken utgör en viktig del i 

vardagen och bör därför ses som ytterst nödvändig. 

 

”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 

tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” (Lgr 11, s.10) 

 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) belyser, 

genom citatet, elevernas rätt till utveckling inom verksamheten. Under 

tidigare Verksamhetsförlagda Utbildning (VFU), har 

matematikundervisningen framkommit som enformig och läroboksledd. 

Eleverna går därmed miste om den individanpassade undervisningen. Malmer 

(2002) menar att individanpassad undervisning kan vara svårt för lärare att 

tillämpa i praktiken. Bundenheten till läroböcker, är betydligt större i 

matematiken än andra ämnen (Malmer, 2002). Vad kännetecknar då en 

matematiklärare som är framgångsrik? Bergius, Emanuelsson, Ryding och 

Emanuelsson (2011) menar att en framgångsrik matematiklärare, måste vara 

säker på sina kunskaper. Vidare menar Bergius et al. (2011) att läraren vågar 

ställa varierande frågeställningar som utmanar elevernas tänkande och olika 

resonemang, om denne är trygg i sin kunskap. 

Skolverket (2003) lyfter matematikundervisningen som en viktig aspekt, som 

lägger grunden för fortsatta studier, yrkesliv samt ett livslångt lärande. Det 

betonas även att vi behöver kunskap om matematik och inte bara kunskap i 

matematik för att undervisningen i skolan ska ge ett livslångt lärande. 

Läraren spelar en viktig roll gällande varje elevs individanpassning för att nå 

sina mål i matematiken (Grevholm, 2012). Tidigare nämnde Bergius et al. 
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(2011) att en lärare ska vara säker på sin kunskap och om säkerheten hos 

lärarna finns, blir det lättare att utmana eleverna. 

Studiens ämne berör interventionsstudier, valet av ämne uppkom då de finns 

intresse för matematiksvårigheter. Matematiksvårigheter är ett brett begrepp 

och interventionsstudiernas utprovade undervisningsstrategier inom studien 

används för att hjälpa elever i matematiksvårigheter förbättra deras 

prestationsförmåga. Eftersom tiden är begränsad och interventioner gjorts 

inom många olika ämnen, kommer endast interventionsstudier inom 

matematiken som berör matematiksvårigheter att beröras i studien. 

Interventionsstudie är en undersökning, där deltagare blir slumpmässigt 

utvalda till en interventionsgrupp eller en kontrollgrupp. Interventionsgruppen 

får forskarnas utprovade undervisningsstrategi medan kontrollgruppen får den 

allmänna standardiserade undervisningen. Interventionsgruppen blir 

försökspersoner för att mäta effekten av den utprovade undervisningsstrategin. 

Effekten jämförs sedan med kontrollgruppen, genom att använda en 

kontrollgrupp med standardiserad undervisning går det att uppskatta 

interventionsgruppens effektivitet.  
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2 Syfte 

Syftet med studien är att utifrån sökningen i Web of science, bilda en 

uppfattning om vilka matematikområden som forskare intresserar sig för i 

sina interventionsstudier då de undersöker matematiksvårigheter. Vidare är 

syftet att granska om forskares utprovade undervisningsmetoder som används 

inom interventionsprogrammen gynnar elevernas prestationsförmåga. 

Frågeställningar 

 Vilka matematikområden intresserar sig forskare för då de undersöker 

matematiksvårigheter genom att göra interventionsstudier? 

 

 Vilka utprovade undervisningsmetoder som forskare använder inom 

interventionsprogrammen gynnar eleverna prestationsförmåga? 

3 Disposition 

Dispositionen ger en kort förklararing av studiens uppbyggnad och dess 

kapitel. 

Studiens teoretiska bakgrund behandlar och förklarar de studiegrundande 

begreppen interventionsstudier och matematiksvårigheter. Kapitlet nämner 

även individanpassad undervisning. Metoden beskriver tillvägagångssättet 

som drivit studien framåt, val av den slutliga sökningsraden och 

studiegrundande artiklar. Resultatkapitlet behandlar de teman som beskrivs 

utifrån artiklarna. Artiklarnas är uppdelade i två övergripande teman: dator-

ledda och lärar-och forskningsledda interventioner. I Resultatet fördjupas 

förståelsen med ett fåtal artiklar som behandlar, forskarnas intresseområden 

inom matematiken, då matematiksvårigheter undersöks genom 

interventionsstudier. Kapitlet analyserar även figuren och tabellen från 

resultatet. Avslutningsvis diskuteras nio representativa artiklar och utprovade 

undervisningsstrategier inom matematiken, som gynnar elevernas 

prestationsförmåga.  
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4 Teoretisk bakgrund 

Nedan följer förklaringen av de studiegrundande begreppen 

matematiksvårigheter och interventionsstudier.  

4.1 Interventionsstudie 

Intervention betyder ingripande eller behandling. En intervention är en insats 

som görs för att hjälpa människor i deras psykiska och fysiska hälsa.  

Interventionsstudie är en undersökning, där några deltagare blir utsatta för en 

intervention. Interventionsstudier är en behandling eller en förbyggande 

åtgärd. Deltagarna som deltar i interventionsstudien är delaktiga i när åtgärder 

prövas (Socialstyrelsen). 

Denna typ av studie är inte så vanliga men har fördelen att ge starka 

indikationer på om en given strategi i praktiken fungerar eller inte. 

En särskiljande egenskap i en interventionsstudie är att insatsen som testas, då 

forskaren utsätter en grupp med två eller flera individer för en intervention. 

Individerna blir försökspersoner för att mäta effekten av insatsen. Effekten 

jämförs sedan med en kontrollgrupp, en grupp som får standardiserad 

behandling. Genom att jämföra med en kontrollgrupp går det att uppskatta 

insatsens effektivitet (Health knowledge, 2011). 

Interventionsstudier är slumpmässiga kontrollstudier, för att säkerställa att 

interventionsgrupperna är likartade, används slumpmässiga fördelningar. 

Deltagarna som är slumpmässigt utvalda är indelade i två grupper:  

 

 Experimentell grupp – Grupp som utsätts insatsen som testas 

 Kontrollgrupp – En grupp som får standardiserad behandling 

 

Grupperna följs sedan upp för att bedöma effektiviteten av insatsen som 

prövats i den experimentella gruppen jämfört med kontrollgruppen. På så vis 
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synliggörs hur effektiv insatsen som prövats mellan de två grupperna är 

(Health knowledge, 2011). 

Allmän beskrivning av en interventionsstudie (se figur 1). 

 

 

 

Figur 1 – Allmän beskrivning av en interventionsstudie (Health knowledge, 2011). 



Sofie Österberg 

 

 7   

 

4.2 Exempel från verkligheten 

För att tydligare redogöra för en interventionsstudies upplägg valdes en artikel 

utifrån sökningen som gjordes. Tanken tydliggöra hur en interventionsstudie 

går till i verkligenheten, för att lättare förstå sig på interventionsstudier som 

kommer beröras under studien. 

Den valda artikeln: Word problem-solving instruction in inclusive third-grade 

mathematics classrooms av (Cynthia C. Griffin & Asha K. Jitendra, 2009) 

Griffin et al. (2009)  beskriver vilken undervisningsstrategi som användes 

inom interventionsstudien, av allmänna lärare i ett klassrum där elevernas 

förmågor var varierande. Författarna gjorde en jämförelse av följande ämnen 

inom matematiken. 

 Beräkningsfärdigheter 

 Textuppgifter 

Griffin et al. (2009) förklarar hur eleverna var indelade i två 

interventionsgrupper: schemabaserad undervisning och allmän undervisning. 

Schemabaserad undervisning innebar att eleverna fick tillgång till all 

information om uppgiften. Vidare menar Griffin et al. (2009) att den 

schemabaserade undervisningen är den experimentella gruppen och den 

allmänna undervisningsgruppen är kontrollgruppen. Genom att jämföra 

insatsen med en kontrollgrupp, går det uppskatta insatsens effektivitet (Health 

knowledge, 2011). Griffin et al. (2009) beskriver 60 stycken, slumpmässigt 

utvalda, tredjeklasselever, som deltog i studien. Health knowledge (2011) 

beskriver interventionsstudier som slumpmässiga kontrollstudier. Den 

slumpmässiga fördelningen används för att säkerställa interventionsgrupperna 

som likartade (Health knowledge, 2011).  Deltagarna testades före och efter 

interventionsstudien. Resultaten jämfördes och visade om interventionen gav 

positiv, negativ eller ingen effekt alls (Griffin & Jitendra, 2009). 
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4.3 Individanpassning 

En väsentlig del i lärandet, är att eleverna ska se sina möjligheter till 

utveckling. Malmer et al. (2002) beskriver att elevernas möjligheter till 

utveckling synliggörs när de får arbeta med lämpligt stoff, som är anpassad 

till elevernas prestationsförmåga. Enligt Malmer et al. (2002) är undervisning 

som är anpassad till elevernas individuella prestationsförmåga motiverande 

för eleverna och matematiken får då en meningsfullhet. Vidare menar Malmer 

att hänsyn måste visas till elevernas olika förutsättningar gällande prestation, 

samt behovet av mer avancerade och stimulerande uppgifter som minskar 

motivationsbristen (Malmer, 2002).       

4.4 Matematiksvårigheter 

Matematiksvårigheter, ett begrepp som är beroende av de förväntningar och 

krav som ställs på eleverna (Malmer, 2002). 

Vad gör att en del elever lyckas i matematik och andra inte? Vart sjunde 

skolbarn upplever matematiken som ett problem i skolan vilket kan kopplas 

till en mängd olika faktorer: motivation, intresse, begåvning, bra 

lärare/föräldrar (Magne, 1998). Vanligt förkommande åsikter om 

misslyckanden i matematiken är att eleverna inte engagerar sig tillräckligt 

eller att läraren misslyckas med sin roll. För de elever som har svårigheter i 

matematiken bör inlärningen göras meningsfull. Det handlar om att inte fastna 

i ett monotont och traditionellt undervisningssätt, utan uppmuntra eleverna till 

ett aktivt upptäckande (Magne, 1998). Det traditionella lektionsmönstret, då 

läraren har en gemensam genomgång av ett kapitel och eleverna får arbeta 

enskilt med uppgifter i boken ser Ahlberg (1995) som ett problem. Eleverna 

varken får reflektera eller diskutera över vad de gör, vilket leder till att den 

matematiska förståelsen i undervisningen försummas, istället för att betonas 

(Ahlberg, 1995). Att anknyta innehållet i uppgifterna till elevernas 
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vardagsvärld, tycker både Ahlberg(1995) och Magne (1998) är meningsfullt 

och viktigt för elever med matematiksvårigheter.  

Matematik finns runtomkring oss i vardagen och alla elever ska få 

möjligheten att lära sig matematik. Elever utan matematiksvårigheter ser 

ämnet som en stimulerande utmaning medan elever som är i 

matematiksvårigheter ser det som svår utmaning (Skolverket, 2003). 

5 Metod 

Avsnittet behandlar metodens genomförande och uppbyggnad, sökstrategier, 

sökord och urval. Vidare kommer studiens validitet, reliabilitet och etiska 

överväganden att redogöras för. 

5.1 Litteraturstudiens upplägg 

Studien är en systematisk litteraturstudie. För att kunna göra en systematisk 

litteraturstudie menar Eriksson, Barajas, Forsberg & Wengström (2013) att 

det ska finnas tillräckligt med vetenskaplig forskning som underlag för de 

bedömningar och slutsatser som görs. Denna systematiska litteraturstudie 

grundar sig på vetenskapliga artiklar som berör olika interventioner som 

tillämpas för elever som är lågpresterande eller är i matematiksvårigheter. 

Eriksson et al. (2013) tar upp olika steg för att göra en systematisk 

litteraturstudie. Studien grundar sig på stegen som följer: 

 Motivera varför studien görs 

 Formulera frågor som går att besvara 

 Formulera en plan för litteraturstudien 

 Bestäm sökord och sökstrategi 

 Identifiera och välj litteratur i form av vetenskapliga artiklar eller 

rapporter 

 Kritiskt värdera, kvalitetsbedöm och välj den litteratur som ska ingå 

 Analysera och diskutera resultatet 

 Sammanställ och dra slutsatser 
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5.2 Sökord och sökstrategi  

Studien grundar sig på vetenskapliga artiklar. Web of science är databasen där 

sökningarna till studien har gjorts. Studien inleddes med anteckningar av 

olika sökord, där artiklarna som framkom användes för att läsa abstract och 

keywords. Där framkom förslag till ytterligare sökord som kunde tillämpas i 

studien. I Web of science är alla artiklar vetenskapligt granskade vilket var ett 

krav under sökningen. Databasen hade även en funktion där sökningsorden 

blev gulmarkerade vilket underlättade när relevanta artiklar för studien utsågs. 

I sökningsbasen gjordes en avancerad sökning av de sökord som ansågs 

relevanta för ämnet och ofta förekom i abstract och keywords. Sökningsraden 

som användes till studien var följande: 

TS=(math* AND intervent* AND stud* AND teach* AND ("learning disab*" 

OR diffic*)) 

Sökningen gav 213 träffar, (se tabell 1).  
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Datum/Databas 

Tidsintervall 

Sökord Avgränsningar Träffar 

 

2015-05-06 

Web of science 

Alla år 

TS=(math* AND 

intervent* AND 

stud* AND teach* 

AND ("learning 

disab*" OR 

diffic*)) 

 

 

 

213 

 TS=(math* AND 

intervent* AND 

stud* AND teach* 

AND ("learning 

disab*" OR 

diffic*)) 

 

 

Research areas 

Education 

educational 

research 

 

134 

 TS=(math* AND 

intervent* AND 

stud* AND teach* 

AND ("learning 

disab*" OR 

diffic*)) 

 

 

Document types 

Article 

 

119 

 TS=(math* AND 

intervent* AND 

stud* AND teach* 

AND ("learning 

disab*" OR 

diffic*)) 

 

 

Language English 

 

103 

     

Tabell 1 – Sökning i databasen ”Web of Science” 
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Nedan följer en motivering till sökorden som valdes i studien: 

 Math*: Ett ord som är övergripande i studien och som även tillhörde 

sökkriterierna för studien. Ordet ”math” var därför högst relevant att ta 

med. 

 Intervent*: Eftersom studien bygger på interventionsstudier var även 

”intervent” ett övergripande ord som var tvungen att finnas med i 

sökningen för att finna relevanta artiklar.  

 Stud*: Användes i sökorden för att smalna av och med 

interventionsstudier som berör eleverna. 

 Teach*: Ansågs vara en relevant koppling, då utlärningen av de 

utprovade undervisningsstrategierna fanns i intresse. 

 Learning disab* OR diffic*: Togs med I sökningen för att både omfatta 

elever i inlärningssvårigheter (learning disab*) och elever med 

matematiksvårigheter (diffic*). Elever som får interventionsstudier 

befinner sig i någon form av svårighetsområde inom matematiken. 

Därför ansågs inlärningssvårigheter och matematiksvårigheter lämpligt 

att ta med. 

Asterisk(*) användes för att bredda sökningen. Asterisk söker på olika 

variationer av ordet med olika ändelser. I sökningen användes asterisk på 

orden math*, intervent*, teach*, disab* och diffic*. Alla artiklar med ord som 

börjar på t.ex. intervent kommer då fram i sökningen. I sökningen användes 

också de booleska operatorerna (Eriksson, Forsberg & Wengström, 2013) 

som togs upp i tidigare kapitel. I studiens sökning användes AND för smalna 

av sökningen till färre antal artiklar och OR breddade sökningen till både 

inlärningssvårigheter och matematiksvårigheter. 

För att finna ett rimligt antal artiklar som skulle granskas manuellt gjordes 

vissa avgränsningar. Inga avgränsningar på årtal gjordes då utbudet av artiklar 

minskades betydligt. Det ansågs även vara intressant och se ifall det skett 
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någon utveckling av interventionsstudierna över tid. För att få artiklar som 

berör elevernas utbildning valdes education educational research som första 

avgränsning. Antalet artiklar sjönk då till 134. Studien var från början tänkt 

att endast beröra artiklar, och efter avgränsningen sjönk antalet artiklar till 

119. Detta kändes som ett rimligt antal artiklar att göra manuellt urval på. 

Eftersom engelska och svenska är de enda språk som behärskas, men ingen 

forskning på svenska, inom Web of science, finns tillgänglig valdes en sista 

avgränsning och artiklar sjönk då till 103 stycken. 

5.3 Urval  

Det manuella urvalet genomfördes genom att läsa de 103 artiklarnas abstract. 

Det manuella urvalet underlättades genom en av Web of science 

sökfunktioner, där sökorden gulmarkeras i abstract och keywords. Tidigare 

avgränsningar som gjorts: Research areas education educational research, 

article och language. Ytterligare avgränsningar som valdes till det manuella 

urvalet var följande:  

 Endast beröra barn i matematiksvårigheter och inga andra 

funktionshinder 

 Det berörda ämnet är matematik 

De två avgränsningarna ansågs lämpliga för det manuella urvalet. Det dök 

upp många artiklar som berörde barn med funktionshinder t.ex. ADHD. Det 

framkom även artiklar gällande andra ämnen än matematik. Eftersom studien 

behandlar interventionsstudier inom matematiken ansågs inga andra ämnen 

vara relevanta för studien. Det gjorde att ytterligare artiklar som inte kunde 

kopplas till att besvara syftet och frågeställningen uteslöts. Det manuella 

urvalet lämnade 40 artiklar för att besvara frågeställningen. Efter en 

genomgång av de 40 artiklarna var det 24 stycken som ansågs relevanta för 

sista urvalet. Om för många avgränsningar hade gjorts finns det stor risk att 

artiklarna skulle smalnas av ytterligare. De avgränsningarna som valdes var 
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relevanta för att besvara frågeställningen samt att det ger en bred bild över 

forskningsfältet.  

5.4 Urval av artiklar som representerar fältet 

De granskade artiklarna analyserades med avseende på vilket 

matematikområde som forskare utifrån studien sökning forskat mest frekvent 

inom. De matematiska områdena är: problemlösning, multiplikation och 

textuppgifter.  Inom dessa matematiska områden valdes sedan tre artiklar från 

multiplikation, tre artiklar från problemlösning och ytterligare tre från 

textuppgifter. Artiklarna ger en övergripande kartläggning av fältet, där de nio 

artiklarna som valts ut representerar forskningsfältet och redogör för vilka 

utprovade undervisningsstrategier som gynnar elevernas prestationsförmåga. 

Syftet är att de utvalda artiklarna ska kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar. 

Artiklarna ska omfatta följande kriterier: 

 Beröra multiplikation, problemlösning eller textuppgifter för att 

besvara syftet och frågeställningen om vilka matematiska områden 

inom interventionsstudier som forskarna intresserar sig för då dem 

undersöker matematiksvårigheter. Studien visade att 15 artiklar av 24 

artiklar berörde antingen multiplikation, problemlösning eller 

textuppgifter. De övriga matematikområdena var spretiga i sina 

riktningar och kunde inte användas för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. 

 Ge exempel på vilka utprovade undervisningsstrategier som forskare 

använder inom interventionsstudier, som bidrar med förbättrad 

prestationsförmåga för eleverna. 
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5.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet: I den mån mätningarnas resultat blir desamma vid upprepade 

tillfällen utav mätningar. Om en studie uppvisar låg reliabilitet uppfattas 

studierna inte som trovärdiga (Eriksson, Forsberg & Wengström, 2013). 

Reliabiliteten är i den mån hög då studien har en tydligt utförd metod samt en 

tabell som visar utformningen av sökningen (se tabell 1, sid 8). Studiens 

reliabilitet är begränsad för den som vill bemöta studien, sökningen gjordes på 

Örebro Universitet. Den som vill göra om studien bör då ha tillgång att 

använda den databasen. 

Validitet: Det som mäts och i vilken mån det som mäts stämmer överens med 

verkligheten (Eriksson, Forsberg & Wengström, 2013).  

Vidare menar Eriksson et al. (2013) att tolkningen som görs ska ha tydligt 

stöd i den verklighet som studerats, i detta fall de vetenskapliga artiklar 

studien presenterar. Validiteten i denna studie är rimlig då forskningsfrågan 

går att besvara med hjälp av den verkligenhet som studeras, i detta fall 

artiklarna som studien berör. 

5.6 Etiska överväganden 

Etiska överväganden är en grundläggande faktor i litteraturstudier. Det är 

viktigt att tänka på etiska överväganden gällande presentation och urval. Alla 

artiklar som inkluderas i litteraturstudien bör framgå. De resultat som 

framkommer i studierna ska presenteras, det är oetiskt att endast använda sig 

av material som endast stödjer forskarens åsikt. Litteraturtolkningen skall ske 

med stor noggrannhet annars kan det tolkas som ohederlighet, uppgifter blir 

förvrängda och misstolkningar sker. (Eriksson, Forsberg & Wengström, 2013). 

Alla artiklar inkluderade i litteraturstudien har presenterats och 

förhållningssättet är av god etik då resultatet presenteras oavsett om det stöder 

forskarens åsikt eller inte. 
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6 Resultat  

Under följande rubrik presenteras den övergripande kartläggningen av 

forskningsfältet. Den övergripande kartläggningen inleds med en text som 

följs av en förklarande bild. Vidare illustreras även de utvalda artiklarna som 

ska representera forskningsfältet i tabellform. 

6.1 Övergripande kartläggning 

En övergripande kartläggning av forskningsfältet presenteras i bilden nedan 

(se figur 2). Bilden utgår från de 24 artiklar som i urvalet fick representera 

forskningsfältet. De 24 artiklarna delades upp i två kategorier dator-ledda 

interventionsstudier samt lärar-och forskningsledda interventionsstudier. De 

dator-ledda interventionsstudierna innefattar sex artiklar och noggrannare 

redovisning av artiklarna finns redovisade som bilaga i tabell 2. Vidare 

innefattar de lärar-och forskningsledda interventionsstudierna 18 artiklar, 

bilaga i tabell 3. Forskarnas intresseområde som figur 2 beskriver, står för de 

matematikområden som forskare intresserar sig för då matematiksvårigheter 

ska undersökas med hjälp av interventionsstudier. Kartläggningen påvisade 

att 15 artiklar berör tre olika innehållskategorier multiplikation, textuppgifter 

och problemlösning som många forskare funnit intresse att forska inom. De 

övriga artiklarna var spretiga i sina områden och berörde inte samma 

matematikområde. I och med spridningen av områdena kunde ingen koppling, 

för att besvara syftet och frågeställningarna mellan dessa artiklar, göras. 
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Figur 2 – Figuren illustrerar den övergripande kartläggningen  

6.2 Resultat av artiklar till fördjupningsdelen 

Tabell 4 redovisar artiklarna som berörs och fördjupas i analysdelen. I 

tabellen redogörs vilket land artiklarna är ifrån, typ av studie, område inom 

matematiken (multiplikation, problemlösning och textuppgifter) och 

artikel/årtal. 

Artiklarna i studien är kvantitativa forskningsstudier och behandlar den 

experimentella designen. För att en studie ska vara experimentell krävs tre 

kriterier 

 En grupp ska få en intervention. 

 Minst en grupp som inte får intervention, en så kallad kontrollgrupp 

Forskningsfältet  

Antal artiklar - 24 stycken 

 

Två olika interventionsstudier 

Lärar-och 

forskningsledd 

18 artiklar 6 artiklar 

Datorledd 

Forskarnas intresseområde 

innehållskategorier 

Multiplikation Problemlösning Textuppgifter 

15 artiklar 
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 Slumpmässig fördelning, deltagarna slumpas till respektive grupp 

(Barajas et al. (2013). 

 

Artikel & årtal  Matematiskt 

område 

Typ av studie Land 

 

Ann Kajamies, Marja Vauras & Riitta Kinnunen, 

2010 

 

Textuppgifter 

 

Kvantitativ studie 

 

England 

 

Nicola Gonsalves & Jennifer Krawec, 2014 

 

Textuppgifter 

 

Kvantitativ studie 

 

USA 

 

Kathleen Hughes Pfannenstiel, Diane Pedrotty 

Bryant, Brian R. Bryant, and Jennifer A. Porterfield, 

2015 

 

Textuppgifter 

 

Kvantitativ studie 

 

USA 

 

Wilson, Majsterek & Simmons, 1996 

 

Multiplikation 

 

Kvantitativ studie 

 

USA 

 

Kroesbergen, EH, van Luit, JEH, 2002 

 

Multiplikation 

 

Kvantitativ studie 

 

Nederländerna 

 

John Woodward, 2006 

 

Multiplikation 

 

 

Kvantitativ studie 

 

USA 

Marjorie Montague, Craig Enders & Samantha Dietz, 

2011 

 

 

Problemlösning 

 

 

Kvantitativ studie 

 

USA 

Dake Zhang , Yan Ping Xin,  Karleah Harris and Yi 

Ding, 2014 

 

 

Problemlösning 

 

 

Kvantitativ studie 

 

USA 

G. Fessakis, E. Gouli, E. Mavroudi, 2013 

 

 

Problemlösning 

 

 

Kvantitativ studie 

 

Grekland 

Tabell 4 – nio artiklar som valts ut till fördjupningsdelen 
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7 Analys och illustration 

Utifrån kartläggningen har nio artiklar valts ut att fördjupas i. Nio artiklar 

inom de matematiska områden som forskare funnit intresse att forska i. Områdena 

som berörs är: multiplikation, problemlösning och textuppgifter. Tre artiklar från 

multiplikation, tre artiklar från problemlösning och slutligen tre artiklar från 

textuppgifter granskas. De tre matematiska områdena delas upp och beskrivs för 

sig samt ger en syntes om varje matematiskt område. Vidare kommer forskarnas 

utprovade undervisningsstrategier granskas närmare för att ta reda på om de 

gynnar elever i matematiksvårigheter att förbättra sin prestationsförmåga. 

7.1 Presentation av artiklar inom multiplikation 

Den första artikeln skriven av Kroesbergen, EH, van Luit, JEH, (2002) berör 

strukturerad och guidad undervisning, två undervisningsstrategier som 

behandlas under samma interventionsstudie. Den andra artikeln är skriven av 

Wilson, Majsterek & Simmons, (1996) och är en jämförelse mellan två 

undervisningsstrategier lärarledd (TDI: Teacher-directed instruction) och 

Datorledd (Computer-assisted instruction). Den tredje artikeln beskriver 

ytterligare två undervisningsstrategier Integreted group (IG-strategin) och 

Timed practice only group (TPOG-strategin) som jämfördes inom samma 

interventionsstudie. 

7.1.1 Artikel ett: Strukturerad och guidad undervisning 

Först presenteras den strukturerade undervisningsstrategin för att sedan 

komma in på den guidade undervisningsstrategin. Efter genomgången av de 

två strategierna följer en kort sammanfattning. De två utprovade 

undervisningsstrategierna jämfördes för att se vilken som var mest effektiv för 

elever i matematiksvårigheter. 

7.1.2 Strukturerad undervisningsstrategi för multiplikation 

Kroesbergen, EH, van Luit, JEH, (2002) beskriver att den strukturerade 

undervisningsstrategin inleds med en repetition av föregående lektion och 

följs av att läraren introducerar ämnet för kommande lektion. Läraren 



Sofie Österberg 

 

 21   

 

förklarar för eleverna hur uppgiften ska lösas och vid behov används även 

material som stöd t.ex. tallinjer. Kroesbergen et al. (2002) beskriver hur 

eleverna får öva på olika uppgifter tillsammans i grupp. Läraren har en 

guidande roll genom lektionen och ger feedback till eleverna samt ställer 

frågor. Eleverna får sedan öva självständigt på uppgifterna men läraren finns 

som hjälp vid behov, efter att testen är genomfört diskuteras de. Kroesbergen 

et al. (2002) menar att när en ny strategi ska tillämpas är det läraren som talar 

om för eleven när och hur den ska genomföras. Kroesbergen et al. (2002) 

beskriver även elevernas tillgång till arbetsblad med frågor som ger eleverna 

möjlighet att reflektera över uppgiften. Arbetsbladet ska hjälpa eleverna att 

använda olika strategier. Kroesbergen et al. (2002) beskriver en tydlig 

skillnad mellan den strukturerade och guidade undervisningen. I den 

strukturerade undervisningen finns ingen plats för bidrag från eleverna, då det 

inte är i linje med som läraren lär ut. Om elever nämner en strategi som inte 

lärs ut, men som går att tillämpa, påpekar läraren att den strategin fungerar. 

Eleverna uppmanas ändå att lösa uppgiften med den strategin som redan lärs 

ut. Vidare menar Kroesbergen et al. (2002) att eleverna bidrar till lektioner 

genom att tillämpa de strategier som lärs ut av läraren och svara på frågor. 

7.1.3 Guidad undervisningsstrategi för multiplikation 

Kroesbergen, et al. (2002) beskriver hur den guidade undervisningen inleds på 

samma sätt som den strukturerade, med en genomgång av vad som behandlats 

under tidigare lektion. Vidare menar Kroesbergen et al. (2002) att de som tas 

upp i början av lektionen blir startpunkten för kommande lektion. Den 

guidade, innehåller liksom den strukturerade undervisningen, en inledande fas 

följt av gruppövning och individuell övning. Skillnaden som Kroesbergen et 

al. (2002) tog upp under den strukturerade undervisningen är att den guidade 

undervisningsformen istället främjar diskussion av möjliga lösningar och 

strategier samt ger elever mer inflytande i undervisningen. Huvudidén är att 
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läraren presterar ett problem och eleverna tar fram en lämplig lösning på 

problemet. Kroesbergen et al. (2002) beskriver hur eleverna ges möjlighet till 

inflytande och får demonstrera sina egna strategier. För att uppmuntra 

eleverna till upptäckten av nya strategier, ger läraren dem ytterligare uppgifter 

eller svårare problem. För att stödja eleverna i inlärningsprocessen får de 

frågor och uppmuntras till diskussion. Till följd av att läraren inte 

demonstrerar en viss strategi menar Kroesbergen et al. (2002) att strategier 

som inte tas upp av eleverna inte heller blir diskuterade i gruppen. Läraren 

strukturerar elevernas diskussion, där eleverna får ställa frågor om 

strategiernas användbarhet (Kroesbergen, EH, van Luit, JEH, 2002). 

7.1.4 Sammanfattning av strukturerad och guidad undervisning  

De två undervisningsstrategierna, strukturerad och guidad, som Kroesbergen, 

EH, van Luit, JEH, (2002) presenterat ovan skiljde sig avsevärt från varandra 

i ”ability-test”. Den guidade strategin gav bättre resultat och överträffade även 

eleverna i den strukturerade gällande ”transfer testet”. Kroesbergen et al. 

(2002) konstaterar att ”ability-testet” kräver att eleverna använder många 

olika strategier. Vidare menar Kroesbergen et al. (2002) att eleverna i den 

guidade undervisningsstrategin hade lärt sig att aktivt diskutera om 

strategierna, det var därför förväntat att just dessa elever skulle prestera bra 

under testet. Eleverna i den strukturerade hade eleverna lärt sig att tillämpa de 

strategier som läraren undervisade. Vilket resulterade i mindre flexibilitet då 

strategier skulle användas på testet.  

Kroesbergen et al. (2002) betonar däremot att ”automaticity-testet” som 

gjordes visar en annan bild. I den vanliga allmänna undervisningen visade den 

guidade bäst resultat och inom specialundervisningen visade den 

strukturerade bäst resultat. Kroesbergen et al. (2002) understryker att den 

guidade undervisningen verkar vara anpassad för elever i den allmänna 

undervisningen medan den strukturerade anpassad för elever som får special 
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undervisning. Slutsatser som Kroesbergen et al. (2002) påvisar är att både den 

guidade och den strukturerade undervisningarna var mer effektiva än den 

allmänna undervisningen för elever som är lågpresterande inom matematiken. 

Elever i den allmänna undervisningen föredrog den guidade medan elever 

som fick specialundervisning föredrog den strukturerade. Eleverna fick 

undervisning som var på samma svårighetsnivå i de två 

interventionsgrupperna, det gjorde att läraren kunde övervaka elevernas 

förståelse. När lågpresterande elever får undervisning i det allmänna 

klassrummet, kan undervisningsnivån vara för hög för de eleverna. Vilket 

leder till att eleverna inte kan följa upp lektionen. I praktiken får eleverna ofta 

stöd i matematikundervisningen, ofta i form av den strukturerade 

undervisningen (Kroesbergen, EH, van Luit, JEH, 2002). 

7.1.5 Artikel två: Teacher-directed och computer-assisted instruction 

Två utprovade undervisningsstrategierna jämförs mellan varandra i artikel två 

för att avgöra vilken av undervisningsstrategierna som var effektivast.  Först 

presenteras den lärarledda ”teacher-directed instruction” (TDI) sedan den 

dator-ledda ”computer-assisted instruction” (CAI). Efter följer en kort 

sammanfattning av båda strategierna. 

7.1.6 TDI-undervisningsstrategi för multiplikation 

Wilson, Majsterek & Simmons, (1996) beskriver hur läraren under TDI 

undervisningsstrategin använder sig av ”flashcard”. Läraren började med att 

säga ett tal och svaret högt för eleverna, sedan sa eleverna talet och svaret 

högt tillsammans medan läraren höll upp ett flashcard ex. ”3 x 3 = 9”. 

Slutligen läste eleverna problemet och svarade själva. Vid fel svar, rättades 

det genom att proceduren upprepades med att läraren själv sa talet, läraren 

och eleven sa talet tillsammans och eleven sa talet själv. När eleverna svarade 

rätt fick de beröm och när eleverna rättade sig själva eller svarade rätt efter 

lång betänketid, gav läraren uppmuntrande feedback. Wilson et al. (1996) 
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menar att den första undervisningsstrategin lärde eleverna att svara snabbt och 

korrekt. Eleverna fick se kort med ett tal, på kortets andra sida fanns både 

talet och svaret. När läraren inte fick något svar från eleverna sas det rätta 

svaret efter fem sekunder. Den sista övningen gick ut på att eleverna skrev 

svaren på så många problem som möjligt under en minut. Eleverna fick på så 

vis tävla om att slå sina tidigare resultat och förbättra sig. De tal som togs upp 

var sådana som eleverna haft under tidigare lektioner (Wilson, Majsterek & 

Simmons, 1996). 

7.1.7 CAI-undervisningsstrategi för multiplikation 

CAI använde datorprogrammet Math Blaster (MB). Wilson, Majsterek & 

Simmons, (1996) beskriver hur läraren bestämmer över kunskapen som 

förmedlas till eleverna i datorprogrammet. Vidare beskriver Wilson et al. 

(1996) hur eleverna i programmet MB använde sig av ”Look & learn” då de 

övade multiplikation: 

5 

__x7__ 

35 

Eleven instruerades att uttala olika tal med svar, som visades på skärmen. 

Påbyggnaden hette ”Build Your Skill” och visade talen utan svar. Eleven hade 

3-10 sekunder på att svara. Den längre tiden fick eleverna i början av testet. 

Vid korrekt svar fick eleverna beröm från datorprogrammet och vid fel svar 

ombads eleverna att försöka igen. Om elevernas andra försök fortfarande var 

fel rättade MB svaret och bad eleverna att repetera talet högt. I slutet av 

”Build Your Skill” fick eleverna sina resultat och testet gjordes om tills 100 % 

rätt svar, var uppnått. 

Den sista komponenten som Wilson et al. (1996) beskriver i programmet MB 

var ett ”Arcade-Style Game” som behandlade det eleverna lärt sig under 

tidigare lektioner. Läraren bestämde hur lång beräkningstid eleverna fick, 2-6 
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sekunder. Vid rätt svar fick de poäng och vid fel svar tog MB fram rätt svar 

till eleverna (Wilson, Majsterek & Simmons, 1996). 

7.1.8 Sammanfattning av TDI och CAI undervisning 

Wilson, Majsterek & Simmons, (1996) betonar att lärarna möter alltfler elever 

som är i behov av speciellt stöd. Lärarna möter elevernas behov och utformar 

metoder för att optimera elevernas lärande. Vidare menar Wilson et al. (1996) 

att resultatet tyder på att båda undervisningsstrategierna främjar förbättring 

inom multiplikation för elever med inlärningssvårigheter. Dock anses den 

lärarriktade strategin vara lämpligare för elever med inlärningssvårigheter. 

Trots fördelen med lärarriktad undervisning påvisar Wilson et al. (1996) att 

det finns begränsningar av lärarnas tid och genomförande av individualiserade 

undervisningar tar tid att genomföra. Wilson et al. (1996) skriver hur resultat 

från tidigare observationsstudier indikerar att eleverna tillbringar majoriteten 

av sin tid åt självständigt arbete som inte är individualiserat. Elevernas 

möjlighet till att utöva inflytande var bättre inom den lärarriktade 

undervisningen. I studierna som granskas här förfaller det att lärarna kunde ge 

snabb feedback till eleverna och deras fel korrigerades snabbare (Wilson, 

Majsterek & Simmons, 1996). 

7.1.9 Artikel tre: Integrated group  och Timed practice only group 

Två utprovade undervisningsstrategierna jämförs mellan varandra i artikel tre 

för att avgöra vilken av undervisningsstrategierna som var effektivast att 

förbättra elevernas prestationsförmåga.  Först presenteras ”integrated group” 

IG-strategin, sedan presenteras “Timed practice only group” TPOG-strategin. 

Efter genomgången av de två interventionerna följer en kort sammanfattning. 

7.1.10  IG-undervisningsstrategi för multiplikation 

Woodward et al. (2006) beskriver hur eleverna inom IG-strategin fick lära sig 

strategier som de lärt sig tidigare, sådant material var basen för dagliga 

genomgångar. Ett tal som (6 x 4) lärdes ut genom att först räkna ut (6 x 2 = 12 
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och sedan ta 12 x 2 = 24). För att underlätta för eleverna att förstå uppgifterna 

användes t.ex. tallinjer på en overhead. Uppgifterna blev då synliggjorda för 

eleverna. Woodward et al. (2006)  förklarar hur ny fakta gavs till eleverna i 

små uppsättningar och elevernas arbetsblad var organiserade att beröra en viss 

strategi. Arbetsbladen innehöll 40 olika uppgifter hälften av uppgifterna var 

sådana som eleverna redan berört och den andra hälften var nya uppgifter. 

Andra material användes för att lära eleverna förstå sambandet mellan 

ensiffrig multiplikation och förlängd multiplikation t.ex. (3 x 2 förlängs till 30 

x 2 och 300 x 2). Uppgifterna på arbetsbladen var tänka att hjälpa eleverna 

med att generalisera sin kunskap, overheaden med tallinje och andra visuella 

hjälpmedel använde läraren som hjälp för att förklara den förlängda 

multiplikationen se bild 1 (John Woodward, 2006).  

 

Bild 1 – Arbetsblad med förlängd multiplikation. 
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Interventionsgruppen följde tre olika faser: 

Fas 1 – Antingen lärde sig eleverna nya strategier eller hade en genomgång 

av strategier som tidigare lärts ut. När eleverna lärde sig nya strategier la 

läraren ner extra mycket tid på de lektioner och illustrerade uppgifterna med 

hjälp av t.ex. tallinjer. Läraren uppmuntrade även eleverna att diskutera kring 

de olika strategierna.  

Fas 2 – eleverna fick göra övningar på tid (två minuter), läraren läste sedan 

upp svaren och eleverna fick rätta sitt eget arbetsblad. Eleverna gjorde en 

cirkel runt uppgifterna som var fel och skrev sedan det rätta svaret efter att 

läraren läst upp svaren. Läraren samlade in elevernas arbetsblad för att 

kontrollera gruppens prestationer, när 70 % av eleverna uppnådde 90 % av 

korrekta svar bytte läraren introducerade läraren nästa strategi. 

Fas 3 – fas tre varierade lite, ibland fick eleverna lära sig förhållandet mellan 

de vanliga ensiffriga uppgifterna och de förlängda uppgifterna. Läraren tog 

hjälp av som tidigare nämnt visuella hjälpmedel. Ibland fick eleverna använda 

sig av algoritmer för att läsa uppgiften.  

Tallinjer har legat till grund för eleverna för att hjälpa eleverna att visualisera 

avrundningsprocessen. Tillslut kunde läraren tillämpa textuppgifter som fick 

bli ämnet och diskussionen i klassrummet. Uppgifterna som nämnts hjälpte 

eleverna förstå uppskattningar, vanliga beräkningar samt mentala beräkningar 

inom multiplikation (John Woodward, 2006) 

7.1.11  TPOG-undervisningsstrategi för multiplikation 

Metoderna för eleverna i jämförelsegruppen var baserade på det kontrollerade 

tillvägagångssättet. Det använde sig av direkta instruktioner och traditionella 

algoritmer för att lära ut multiplikation. Ny fakta lärdes ut i rätt ordningsföljd 

och de som eleverna tidigare lärt sig kontrollerades med övningar. 

Arbetsbladen behandlade uppgifter som var flersiffriga och framhävde 
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algoritmer. Materialet skulle ge eleverna en systematisk genomgång av 

tidigare problem och sedan hjälpa eleverna från lättare till svårare uppgifter se 

bild 2 (John Woodward, 2006). 

 

Bild 2 – Algoritm. 

Jämförelse gruppen följde också tre faser: 

Fas ett – Var som tidigare nämnts i interventionsgruppen, antingen en 

introduktion av nya strategier eller genomgång av redan tillämpade. När 

eleverna fick lära sig nya uppgifter sa läraren först uppgiften och svaret (ex. 7 

x 3=21) för att sedan låta eleverna säga (ex. Vad är 7 x 3 =?). Den delen 

tillhörde den direkta undervisningen som eleverna fick.  

Fas två – Den skiljdes inget från fast två i interventionsgruppen där eleverna 

fick göra övningar på tid och rätta sina egna test.  

Fas tre – Eleverna fick arbetsblad där dem fick uppgifter där algoritmer skulle 

användas. Läraren illustrerade för eleverna hur nya uppgifter skulle lösas. 

Uppgifterna var begränsade till de eleverna hade lärt sig sedan tidigare. När 

eleverna hade genomfört uppgifterna läste läraren upp svaret och eleverna 

rättade eventuella fel (John Woodward, 2006). 
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7.1.12  Sammanfattning av IG och TPOG undervisningsstrategierna 

I artikeln jämfördes två olika undervisningsmetoder där eleverna med 

inlärningssvårigheter skulle lära sig inom området multiplikation i 

matematiken. Det visade sig att båda metoderna var effektiva för att höja den 

genomsnittliga prestationsförmågan. Båda grupperna förbättrade deras 

kunskap gällande mer avancerade uppgifter i multiplikation. När eftertestet 

gjordes efter interventionen så var eleverna nästintill identiska i sina resultat 

och eleverna i båda grupperna tenderade till att ha en positiv attityd till 

interventionen och matematiken.  

7.2 Presentation av artiklar inom problemlösning 

Nedan granskas tre olika utprovade undervisningsstrategier för elever i 

matematiksvårigheter. Inom dessa utprovade undervisningsstrategier är fokus 

på det matematiska området problemlösning. Undervisningsstrategierna som 

granskas närmare är undervisning för strategisk undervisning skriven av 

(Dake Zhang , Yan Ping Xin,  Karleah Harris and Yi Ding, 2014), datorspel 

som undervisningsstrategi skriven av (G.Fessakis, E. Gouli, E. Mavroudi, 

2013) och en strukturerad undervisningsstrategi vid namn ”Solve it” skriven 

av (Marjorie Montague, Craig Enders & Samantha Dietz, 2011). 

7.2.1 Artikel fyra: Strategisk undervisningsstrategi för problemlösning 

En beskrivning av en strategisk undervisningsstrategi som beskriver fyra 

komponenter, som ska tydliggöra undervisningen för eleverna (Dake Zhang, 

Yan Ping Xin, Karleah Harris and Yi Ding, 2014).  

7.2.2 Strategisk undervisningsstrategi 

Zhang et al. (2014) beskriver hur den strategiska undervisningsstrategin berör 

fyra komponenter som syftar till att tydliggöra undervisningen och hjälpa 
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elever i matematiksvårigheter att förbättra sina prestationer inom 

problemlösning.  

 Framstegs övervakning och lämpligt val av uppgift 

Zhang et al. (2014) beskriver även att efter en bedömning av elevernas 

utvecklingsnivå, utförs särskilt utformade uppgifter för eleverna. Vidare 

betonar Zhang et al. (2014) att återkommande kontroller av elevernas 

framsteg hjälper läraren att upptäcka elevernas utvecklingsnivåer. Lämpligt 

utvalda uppgifter har visat sig vara effektiva för att göra eleverna medvetna 

om skillnaden av att använda sig av befintliga strategier och nya strategier. De 

hjälper eleverna att nå mål strategierna.  

 Uppmuntra eleverna att använda sig av egna strategier 

Zhang et al. (2014) poängterar att tidigare studier har visat att elever som får 

välja strategier lärs sig bättre. 

 Ge återkoppling till eleven och be om elevens egen förklaring 

Feedback är en viktig komponent som Zhang et al. (2014)  menar främjar 

elevernas lärande. 

 Tydliga instruktioner av avancerade strategier med fokus på ny strategi 

Tydliga instruktioner menar Zhang et al. (2014)  har visat sig vara effektiv för 

elever med inlärningssvårigheter. Vidare menar Zhang et al. (2014)  att direkt 

demonstration av ny strategi är lämpligt då eleverna har svårt att undersöka 

den nya strategin på egen hand.  

Eleverna startade interventionen på olika utvecklingsnivåer, tanken var att se 

ifall de tre eleverna i matematiksvårigheter som deltog i studien utvecklade 

sin problemlösningsförmåga genom att systematisk uppgradera sina 

utvecklingsnivåer. Zhang et al. (2014)  poängterar att alla tre eleverna ökade 

deras noggrannhet under efterkommande tester som gjordes. Så 
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interventionsprogrammet som utfördes på eleverna förbättrade elevernas 

prestationer i problemlösning genom att ändra elevernas strategier. 

Tidigare forskning har visat att kontroll av elevernas prestationer som en 

viktig del i utvecklingen. Den här interventionen antyder att det är elevernas 

strategiska val som bör kontrolleras. Om läraren förstår elevernas strategiska 

val har de lättare att förklara då de kan få en uppfattning av elevernas 

nuvarande tänk. Resultat visade även att lämpligt utvalda uppgifter är 

effektivt för elever med matematiksvårigheter. Uppgifter som ligger på en 

lämplig nivå ger eleverna möjlighet till att reflektera. Inom interventionen 

föreslogs vikten av tydliga instruktioner och elevernas självutforskande (Dake 

Zhang, Yan Ping Xin, Karleah Harris and Yi Ding, 2014).  

7.2.3 Artikel fem: Datorspel som undervisningsstrategi för problemlösning 

Eleverna och läraren samverkar med varandra tillsammans i grupp och 

diskuterar olika strategier som är möjliga för att lösa 

problemlösningsuppgifter (G.Fessakis, E. Gouli, E. Mavroudi, 2013).  

7.2.4 Datorspel som undervisningsstrategi 

Deltagande: 10 elever i åldrarna 5-6 år, använde sig av ett datorprogram för 

att öva på problemlösningar i samverkan med klasskamrater och lärare. Det 

var sju aktiviteter sammanlagt, sex problem var så kallade väg problem då 

eleverna skulle gå rätt väg med nyckelpigan. Den sista aktiviteten var en 

labyrint. Eleverna fick börja med att spela ett spel för att bekanta sig med 

logiken och symbolerna i datorprogrammet. Materialet nedan användes till 

spelet (G.Fessakis, E. Gouli, E. Mavroudi, 2013):  

 En matta med stora färgade cirklar 

 Plastkort med symboler som liknande de symbolerna i datorprogrammet.  

 En nyckelpiga  
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Eleverna skulle sedan välja rätt väg, från startpunkt till slutdestination. 

Nyckelpigans väg skulle väljas utifrån rätt kommandon från korthögarna som 

sedan skulle sättas i rätt ordning. Efter spelet presenterade läraren 

problemlösnings datorprogram som var likt förberedelsespelet. Varje problem 

motsvarade en personlig inlärning som tilldelats ett specifikt barn. Läraren 

uppmuntrade eleverna att komma på alternativa lösningar, så eleverna kom 

med försök på ytterligare lösningar till tidigare lösta problem. Om en elev 

fann det svårt att lösa problemet fanns det möjlighet till hjälp, läraren 

uppmuntrade dock eleven att fullfölja uppgiften trots att lösningen gavs av ett 

annat barn (G.Fessakis, E. Gouli,E. Mavroudi, 2013). 

Fem av tio elever klarade alla aktiviteter utan att behöva hjälp och visade en 

god förmåga av att hantera datorprogram. Tre av tio barn genomförde 

aktiviteter efter minst en antydan av andra elever eller läraren. Två barn 

kunde inte genomföra problemlösningarna trots förslag från andra. Att 

använda datorprogram som inlärningsaktivitet underlättar utvecklingen av 

algoritmiska resonemang och kapaciteten för problemlösning i allmänhet. 

Eleverna motiverades och fick möjlighet att utveckla matematiska begrepp, 

problemlösning och sociala färdigheter (G. Fessakis, E. Gouli, E. Mavroudi, 

2013). 

7.2.5 Artikel sex: ”Solve it” Strukturerad undervisningsstrategi för 

problemlösning 

”Solve it” en undervisningsstrategi som har ett strukturerat upplägg, som ska 

ge eleverna tydliga instruktioner. ”Solve it” infölivar kogntitiva processser 

som ska vara effektiva då problemlösningsuppgifter ska lösas (Marjorie 

Montague, Craig Enders & Samantha Dietz, 2011). 

7.2.6 Strukturerad undervisningsstrategi  

Marjorie Montague, Craig Enders & Samantha Dietz, (2011) beskriver ”Solve 

it!” som omfattar en strukturerad undervisningsstrategi. De förberedda 
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lektionerna skulle ge eleverna tydliga instruktioner för att hjälpa deras 

strategier och färdigheter inom problemlösning. Montague et al. (2011) 

beskriver att interventionen bestod av intensiv undervisning och följdes upp 

med övningslektioner i problemlösning. Lärarna fick utskrivna kopior och 

elektroniska filer av problemlösningsövningarna. Eleverna i kontrollgruppen 

fick vanlig klassrumsundervisning medan interventionsgruppen fick ”Solve 

it!”, en kognitiv undervisningsstrategi som lär eleverna kognitiva och 

metakognitiva strategier, för att förbättra prestationsförmågan och bidra med 

högre resultat. Montague et al. (2011) betonar att kognitiva strategier har 

visats vara effektiva för elever med inlärningssvårigheter. Vidare menar 

Montague et al. (2011) att elever med inlärningssvårigheter har svårt att se 

vilka strategier som lämpar sig till uppgiften. ”Solve it!” införlivar kognitiva 

processer som hjälper eleverna att lösa problemlösningsuppgifter. ”Solve it!” 

betonar särskilt att undervisa elever om de strategier som är nödvändiga för 

elever då problemlöningsuppgifter ska tillämpas. Inom ”Solve it!” får 

eleverna lära sig skriva om problem med hjälp av egna ord. Montague et al. 

(2011) antyder att eleverna skapar en överskådlig bild av problemet som kan 

visualiseras. Elever vars förmåga inom problemlösning blir framgångsrik kan 

sedan kontrollera sin egen utveckling, då de lärt sig göra en egen 

framställning av problemet. Metakognition och självreglering är två viktiga 

aspekter för en god problemlösningsförmåga. ”Solve it!” strategin hjälper 

eleverna med att ifrågasätta sig själva och sitt lärande, arbeta självständigt och 

kontrollera sina egna prestationer (Marjorie Montague, Craig Enders & 

Samantha Dietz, 2011). 

”Solve it!” är en omfattande strategi och kan sammanfattas med sju kognitiva 

processer.  

1. Läsa problemet 

2. Skriva om problemet 
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3. Visualisera problemet 

4. Göra en hypotes 

5. Göra en uppskattning 

6. Beräkna problemet 

7. Kontrollera lösningen 

Montague et al. (2011) menar att målet med strategin är att användandet av de 

kognitiva processerna ska ske automatiskt under problemlösning. Tydlig 

undervisning poängterar Montague et al. (2011) är grunden för att eleverna 

ska tillämpa ”Solve it!” strategin. Tillvägagångssättet för strategin 

kännetecknas av strukturerade lektioner, lämpliga ledtrådar/uppmaningar, 

guidad undervisning och direkt feedback.  

Montague et al. (2011) beskriver hur kontrollen, som gjordes av elevernas 

framsteg, visade att eleverna som fick interventionen presterade betydligt 

bättre i problemlösning än de som fick vanlig klassrumsundervisning. Vidare 

menar Montague et al. (2011) att de positiva resultaten stöder effektiviteten 

av ”Solve it!” som en effektiv strategi för problemlösning. 

Interventionsgruppen visade sig ha samma inverkan, då förbättringarna över 

tid skedde i samma takt. Eleverna med inlärningssvårigheter i 

interventionsgruppen överträffade eleverna med och utan 

inlärningssvårigheter i kontrollgruppen. Dessa resultat är viktiga menar 

Montague et al. (2011) då skolans utvecklingsriktning vill inkludera elever 

med inlärningssvårigheter i de allmänna klassrumsundervisningarna. Målet 

med artikelns studie, att förbättra problemlösningsförmågan för elever med 

inlärningssvårigheter, är fortfarande är ett grundläggande behov i dagens 

verksamhet. Förbättring av elevernas problemlösningsförmåga bör leda till 

bättre prestationer överlag i matematiken (Montague, Enders & Dietz, 2011). 
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7.3 Presentation av artiklar inom textuppgifter 

Nedan granskas tre olika strategier inom textuppgifter som leder till bättre 

prestationsförmåga för eleverna. Strategierna är följande: Tallinje som 

illustreras som hjälp för eleverna att förstå sig på textuppgifter inom 

matematiken (Nicola Gonsalves & Jennifer Krawec, 2014), vidare berörs ett 

datorspel i form av äventyrsspel som motiverar eleverna till engagemang och 

förståelse kring textuppgifter (Kajamies, Vauras & Kinninen, 2010) och sedan 

berörs den kognitiva undervisningsstrategin Math Scene Investigator (MSI) 

som med hjälp av guidade arbetsblad illustrerar strategier för hur textuppgifter 

kan lösas (Kathleen Hughes Pfannenstiel, Diane Pedrotty Bryant, Brian R. 

Bryant and Jennifer A. Porterfield, 2015). 

7.3.1 Artikel sju: Tallinje som undervisningsstrategi för textuppgifter 

En beskrivning av hur tallinjen kan fungera som en undervisningsstrategi då 

textuppgifter ska lösas. Tallinjen är ett effektivt sätt att synliggöra uppgiften 

(Nicola Gonsalves & Jennifer Krawec, 2014). 

7.3.2 Tallinje som undervisningsstrategi 

Tallinjer är en modell som är vanligt förkommande och trots att de använts i 

skolan i många år, är användningen av tallinjer som stöd i textuppgifter ytterst 

begränsad både i praktiken och inom forskning (Nicola Gonsalves & Jennifer 

Krawec, 2014). 

Steg 1 – Tolka problemet 

Innan en textuppgift kan lösas måste eleven förstå vad som är viktig 

information i textuppgiften. För att göra en tallinje av en textuppgift finns det 

tre viktiga komponenter att ta hänsyn till för att eleverna ska kunna lösa 

uppgiften. 

1. Relevant information från textuppgiften 

2. Sambandet i informationen 
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3. Frågan i förhållande till informationen 

Eleverna börjar med att kontrollera vad uppgiften vill ha reda på, sedan 

uppmärksammas vilken information som redan finns i uppgiften. En hjälp kan 

vara att stryka under viktig information, likväl den oviktiga för att lösa 

problemet. Onödig information kan leda till att det blir en felaktig 

framställning av problemet, att eleven svarar fel eller att det blir distraherande. 

Den viktigaste delen är då eleverna ska konstruera tallinjen med de samband 

som finns i uppgiften. Delen upplevs som svårast för elever med 

inlärningssvårigheter. Eleverna får tillgång till ”kontrollkort” som är till för 

att kontrollera sig själva och se om de utfört alla steg korrekt (Nicola 

Gonsalves & Jennifer Krawec, 2014). 

Steg 2 – Tolka tallinjen  

Efter steg 1 ska eleverna tolka den konstruerade tallinjen och hitta en lämplig 

beräkningsmetod för att lösa problemet. Texten i bild 3 nedan presenterar ett 

matematiskt problem. Eleven har identifierat och strukit under relevant 

information samt konstruerat en tallinje med kända och okända variabler. 

Bilden hjälper eleven att utse subtraktion som lämplig räknemetod för att lösa 

problemet. 

 

The Kagan family is driving to the beach this weekend 

with their pets. The trip is 85 miles. If they have already 

driven 41 miles, how much farther do they need to drive?                         

 

Bild 3 – Matematiskt problem med tallinje som hjälp. 
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Gonsalves et al. (2014) menar att många elever med inlärningssvårigheter 

saknar begreppsmässig förståelse av det fyra räknesätten, en viktig 

förutsättning för att kunna utföra tallinjer. Tallinjer är en stödjande metod för 

att ge en bättre förståelse inom textuppgifter. När problemet illustreras med en 

tallinje får eleverna förståelse för problemet. Tallinjer är en lättillgänglig 

metod att använda när de ska lösa textuppgifter. När läraren ska ge 

instruktioner är strukturen i följande avsnitt ett effektivt sätt för eleverna att 

lära sig, speciellt elever med inlärningssvårigheter. Tallinjer inte alltid är en 

effektiv metod att tillämpa ex. vid division.  

När eleverna förstår och kan tolka tallinjer, utvecklas en allmän taluppfattning, 

begreppsförståelse och hjälper att lösa avancerade problem (Gonsalves & 

Krawec, 2014). 

7.3.3 Artikel åtta: datorspel som undervisningsstrategi för textuppgifter 

Eleverna fick arbete tillsammans i grupp och öva på textuppgifter genom 

användningen av ett datorspel. Eleverna hade även tillgång till en mall som 

skulle hjälpa eleverna lösa uppgifterna (Kajamies, Vauras & Kinninen, 2010). 

7.3.4 Datorspel som undervisningsstrategi  

Eleverna fick använda sig av ett äventyrsspel då de skulle lösa textuppgifter 

inom matematiken. Inom interventionsprogrammet löstes både enkla och 

komplexa textuppgifter. Eleverna fick välja mellan fyra olika svårighetsgrader. 

Högre svårighetsgrad innebär mer poäng i spelet. Klasskompisarna som sitter 

bredvid är också med och svarar på frågorna och får poäng vid korrekt svar. 

Vid fel svar har eleverna möjligheten att ändra sitt svar och få hälften av den 

ursprungliga poängen. Ann Kajamies, Marja Vauras och Riitta Kinnunen 

(2010) menar att det första framgångsrika steget för att utveckla färdigheter, 

kräver elevengagemang i de innovativa uppgifter som ges till studenterna. 

Vidare menar Kajamies et al. (2010) att tidigare uttalanden om datorstödda 

lärandemiljöer ger mer motivation samt att eleverna lär sig mer och under 
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kortare tid. Slutsatser är att datorer inte kan ersätta lärarens roll i klassrummet, 

men när lektionen kombineras med både lärare och datorer, kan datorer vara 

ett effektivt sätt undervisa lågpresterande elever. Bild 4 visar en mall som 

läraren använde sig av. Uppgiften var att engagera eleverna och använda 

mallen för att reflektera över uppgifterna i äventyrsspelet (Kajamies, Vauras 

& Kinninen, 2010). 

___________________________________________________ 

Step 1. Read the problem carefully from the beginning to the end. 

Step 2. Construct a representation of the problem. 

            - Think step by step what is happening in the task. 

            - Think carefully what is asked. 

            - Distinguish the relevant from the irrelevant, e.g., by underlining. 

            - Use your previous knowledge and experiences. 

            - Draw a picture of the important relationships. 

Step 3. Decide how to solve the problem. 

           - Think step by step what kind of calculation you need  

              (what is decreasing, increasing, happening many times, or being divided). 

Step 4. Execute the necessary calculations. 

            - Use aids, e.g., concrete materials and paper and pencil calculation, if needed. 

Step 5. Interpret the outcome and formulate the answer. 

            - Think whether you have answered the question. 

Step 6. Evaluate the solution. 

            - Read the task again. 

            - Think whether you have figured out the task correctly. 

            - Check all calculations. 

            - Check whether the answer is reasonable or not. 

_____________________________________________________________________________ 

Bild 4 – Hjälpmall som används för att lösa äventyrsspelets uppgifter. 

Läraren fanns alltid nära tillhands och erbjöd eleverna konkret och direkt 

feedback. När läraren såg att eleverna behärskade uppgiften utan guidad hjälp 

tonade läraren ner sin roll och uppmuntrade eleverna till eget ansvar. Läraren 
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gick runt till eleverna, för att få en förklaring till hur de hade kommit fram till 

sitt svar och bidra med tips. 

Eleverna involverade i interventionen, visade positiva framsteg vilket även 

stämmer överens med tidigare interventionsstudier som gjorts. Bristen på 

intensiv och systematisk coaching gör det svårt för lågpresterande elever att 

utvecklas. Kajamies et al.( 2010) påpekar att lågpresterande elever utvecklar 

sin prestationsförmåga vid rätt coaching. Deltagarna i interventionen med 

äventyrsspelet förbättrade sina resultat efter interventionen, avsevärt mer än 

andra elever. När eftertestet och uppföljningstestet gjordes var det ingen 

skillnad mellan interventions elever och de övriga eleverna. Innan 

interventionen använde eleverna ytliga strategier men efter interventionen 

kunde eleverna använda en hel lektion åt att skickligt läsa ett problem 

(Kajamies, Vauras & Kinninen, 2010).  

7.3.5 Artikel nio: ”MSI” en kognitiv undervisningsstrategi för textuppgifter 

Med hjälp av kontrollkort inom MSI-strategin kunde eleverna få förslag på 

hur en textuppgift löses på det effektivaste sättet. Eleverna memorerar 

strategin och har en effektiv strategi att tillämpa då textuppgifter ska lösas 

(Kathleen Hughes Pfannenstiel, Diane Pedrotty Bryant, Brian R. Bryant and 

Jennifer A. Porterfield, 2015). 

7.3.6 Kognitiv undervisning  

MSI (Math scene investigator) är en kognitiv strategi, anpassad för 

textuppgifter och tillämpas bra för textuppgifter som finns i 

matematikböckerna. MSI berör både verbala och visuella strategier som är 

effektiva att lära, elever med matematiksvårigheter, att lösa textuppgifter 

(Kathleen Hughes Pfannenstiel, Diane Pedrotty Bryant, Brian R. Bryant and 

Jennifer A. Porterfield, 2015). 

Sex komponenter som MSI-strategin behandlar: 
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1. Vad frågan söker och ta ut det viktigaste ur den 

2. Identifiera viktiga nummer 

3. Vad vill frågan få svar på? 

4. Välj de räknesätt som behövs för att lösa uppgiften 

5. Skapa en beräkningsstrategi 

6. Uteslut onödig information 

De sex komponenterna går i linje med de tre huvudstegen som MSI-strategin 

innefattar. Det första steget innebär att eleven ska: 

Inspektera problemet och hitta ledtrådar – eleverna läser textuppgiften och 

stryker under viktig information. Onödig information utesluts. 

Planera och lös problemet – Eleverna skriver en ekvation när de har tagit ut  

Den viktiga informationen och identifierar hur problemet ska lösas. 

Kontrollera uppgiften – I sista delen kontrollerar eleven uppgiften för att se 

om frågan har blivit besvarad (Hughes Pfannenstiel, Pedrotty Bryant m.fl. 

2015). 

Vidare menar Hughes et al. (2015) att studenter som lär sig MSI-strategin blir 

mer kompetenta inom området att lösa textuppgifter eftersom de får lära sig 

en kognitiv strategi. Strategin hjälper eleverna att förstå, analysera, 

representera, genomföra och utvärdera. Den direkta undervisningen och den 

kognitiva undervisningsstrategin är effektiva undervisningsmetoder för elever 

med inlärningssvårigheter.  

För elever i de yngre åldrarna är undervisning, som berör kognitiv strategi, en 

avgörande komponent för lärande. MSI-strategin kan tillämpas på elever med 

inlärningssvårigheter och matematiksvårigheter. Strategin är lämplig då den 

ger ett strukturerat sätt att hantera uppgiften som ofta visar sig bli 

problematisk. Tidigare forskning inom MSI-strategin visar att eleverna 

memorerade stegen som strategin behandlar och ledde till att de snabbt kunde 
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lösa textuppgifter till skillnad från tidigare år då strategin inte tillämpats. Bild 

5 och 6 visar kontrollkort och fungerar som en vägledning för elever (Hughes 

Pfannenstiel, Pedrotty Bryant m.fl. 2015). 

 

 

Bild 5 och 6 – Kontrollkort i MSI-strategin. 
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8 Diskussion 

Under denna del presenteras inledningsvis huvudresultaten som sedan följs 

av att studiens slutsatser diskuteras gentemot tidigare forskning. 

Metoddiskussionen berör eventuella fel och brister. Slutligen lyfts 

konsekvenser för undervisning och fortsatta studier fram.  

8.1 Huvudresultaten 

Det huvudsakliga resultatet presenteras med i tabell 5 nedan följt av en 

förklarande text. Med hjälp av tabellen och texten sammanfattas och besvaras 

slutresultatet av studien och därmed dess syfte och frågeställning. 

Syftet med studien är att utifrån sökningen i Web of science, bilda en uppfattning om vilka 

matematikområden som forskare intresserar sig för i sina interventionsstudier då de 

undersöker matematiksvårigheter. Vidare är syftet att granska om forskares utprovade 

undervisningsmetoder som används inom interventionsprogrammen gynnar elevernas 

prestationsförmåga. 

Frågeställningar 

 Vilka matematikområden intresserar sig forskare för då de undersöker 

matematiksvårigheter genom att göra interventionsstudier? 

 

 Vilka utprovade undervisningsstrategier som forskare använder inom 

interventionsprogrammen gynnar eleverna prestationsförmåga? 

Utifrån sökningens resultat visade forskarna framförallt intresse för tre 

matematikområden, då de undersöker matematiksvårigheter med hjälp av att 

göra interventionsstudier. De tre matematikområdena som berörs är: 

Textuppgifter, multiplikation och problemlösning. De var de tre områden som 

flest forskare använde sig av i sina interventionsstudier för sökningen inom 

denna studie. Som tidigare nämndes berörde 15 av 24 artiklar de tre 

matematikområdena. Resterande artiklar var spretiga i sina områden och 

kunde inte användas för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Åtta 

av nio artiklar är forskning som är utförd under 2000-talet med undantag från 

en artikel som är från 1996. Forskningsfältet berör olika länder men i sex av 
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nio fall kommer forskningen från USA (se tabell 5). En sammanfattning av de 

nio artiklarnas visar enligt tabell 5 två övergripande teman som de utprovade 

undervisningsstrategierna kan delas in i: dator-ledda och lärarledda 

interventionsstudier.  

 

Artikel Forskares 

intresseområden 

Utprovade undervisningsstrategier & två 

övergripande teman: lärarledd & 

datorstödd undervisning 

Land 

Ann Kajamies, Marja Vauras & 

Riitta Kinnunen, 2010 

Textuppgifter Datorstödd - Äventyrsspel England 

Nicola Gonsalves & Jennifer 

Krawec, 2014 

Textuppgifter Lärarledd – Strukturerad undervisning & tallinje som 

hjälp att visualisera uppgiften 

 

USA 

Kathleen Hughes Pfannenstiel, 

Diane Pedrotty Bryant, Brian R. 

Bryant, and Jennifer A. 

Porterfield, 2015 

Textuppgifter Lärarledd – MSI, Strukturerad undervisning med 

guidande arbetsblad som hjälp för eleverna 

 

USA 

Wilson, Majsterek & Simmons, 

1996 

 

Multiplikation Lärarledd – TDI, Strukturerad undervisningsstrategi 

Datorstödd – CAI, Självständigt arbete vid 

datorprogram 

 

USA 

Kroesbergen, EH, van Luit, 

JEH, 2002 

Multiplikation Lärarledd - strukturerad & guidad, två strukturerade 

undervisningsstrategier 

Nederländerna 

John Woodward, 2006 Multiplikation Lärarledd – Två undervisningsstrategier med 

strukturerande upplägg 

 

USA 

Marjorie Montague, Craig 

Enders & Samantha Dietz, 2011 

 

Problemlösning Lärarledd – Solve it, strukturerad 

undervisningsstrategi 

 

 

USA 

Dake Zhang , Yan Ping Xin,  

Karleah Harris and Yi Ding, 

2014 

Problemlösning Lärarledd – Strategisk träning, strukturerad 

undervisningsform 

 

USA 

G. Fessakis, E. Gouli, E. 

Mavroudi, 2013 

Problemlösning Lärarledd & datorstödd – Datorspel, strukturerad 

undervisningsstrategi & närvarande lärare 

 

 

Grekland 

Tabell 5 – Huvudresultat. 
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8.1.1 Sammanfattnings slutsatser av huvudresultatet  

Forskarnas intresseområde inom sökningen för studien visade sig vara 

multiplikation, textuppgifter och problemlösning och inom de tre 

matematikområdena framgick två övergripande teman, dator-ledda och 

lärarledda interventionsstudier. De utprovade undervisningsstrategierna som 

användes inom interventionsstudierna delades in i något av de två 

övergripande teman. Med hjälp av de två övergripande temana visar tabell 5 

hur de utprovade undervisningsstrategierna antingen är lärarledda eller dator-

ledda. Tabell 5 påvisar att lärarledd undervisningsstrategi förehåller sig mer 

till ett strukturerat förhållningssätt än de dator-ledda 

undervisningsstrategierna. Wilson, Majsterek & Simmons, (1996) framhåller 

lärarledda undervisningsstrategier som mest gynnsamma för elevernas 

prestationsförmåga. Något som enligt studiens forskningsfält och tabell 5 är 

de som influeras i åtta av nio artiklar varav dator-ledda återfinns i tre av 

artiklarna. Ett resultat som tyder på att forskarna ser vikten av de lärarledda 

undervisningsstrategierna och forskar om nya effektiva strategier som kan 

hjälpa elever i matematiksvårigheter.  

I tabellen framgår att de lärarledda interventionsstudierna innefattar 

strukturerade undervisningsstrategier, punkterna nedan är utprovade 

undervisningsmetoder som är gynnsamma för eleverna och ökar deras 

prestationsförmåga: 

 Visualisera textuppgifter med tallinje 

 Guidande arbetsblad MSI-strategin, tydliggör och påminner eleverna 

om hur textuppgifter löses lättast. 

 TDI-strategin, direkt feedback till eleverna och ständigt närvarande 

lärare. 

 Två undervisningsstrategier:  
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– Strukturerad undervisningsstrategi – Följer den strategi som läraren 

illustrerar 

– Guidad undervisningsstrategi – Flexibel undervisningsstrategi, 

tillämpar den strategi som passar den enskilda individen. 

 Integrated group (IG-strategin) & Timed practice only group (TPOG-

strategin) Strukturerade undervisningsstrategier med arbetsblad som 

hjälp.   

 Solve it, tydliga instruktioner som hjälper eleverna förstå vilken strategi 

som lämpar sig för att lösa uppgiften. 

 Strategisk träning, systematisk uppgradering av elevernas 

utvecklingsnivåer. 

 Datorspel som är lärarledd och datorstödd. Läraren använder sig av en 

strukturerad undervisningsstrategi och illustrerar för eleverna hur 

datorspel kan användas inom problemlösning. 

 

Inom de dator-ledda interventionsstudierna som tabell 5 påvisar, är de 

utprovade undervisningsstrategierna som gynnar eleverna angivna i punkterna 

nedan. 

 Datorspel som är lärarledd och datorstödd. Läraren använder sig av en 

strukturerad undervisningsstrategi och illustrerar för eleverna hur 

datorspel kan användas inom problemlösning. 

 CAI-strategin, datorprogram som eleverna fick jobba med självständigt. 

Ger feedback till eleverna om svaret är korrekt eller inkorrekt. 

 Äventyrsspel, eleverna arbetar i grupp med äventyrsspelet som bidrar 

med motivation till eleverna samt utvecklade elevernas noggrannhet av 

användandet av strategierna.  
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8.2 Resultatdiskusssion  

Nedan följer en diskussion kring de dator-ledda och lärarledda 

undervisningsstrategierna, som leder till ökad prestationsförmåga hos eleverna. 

Vidare följer en jämförelse mellan dator-ledda och lärarledda 

undervisningsstrategier. Studiens slutsatser redogörs i sammanfattningen. 

Slutligen berörs även metoddiskussionen, konsekvenser för undervisning och 

fortsatta studier. 

8.3 Dator-ledd undervisningsstrategi för ökad prestationsförmåga 

I urvalet av de nio artiklarna förkom dator-ledd undervisning i tre av 

artiklarna. Den dator-ledda undervisningen berörde följande tre 

matematikområden: textuppgifter, multiplikation och problemlösning. Enligt 

studiens artiklar finner forskarna intresse att undersöka de tre 

matematikområdena. 

Dator-ledd undervisning i form av äventyrsspel en effektiv strategi då 

textuppgifter skulle lösas. Kajamies et al. (2010) menar att det första 

framgångsrika steget för att utveckla elevernas färdigheter kräver att eleverna 

engagerar sig i uppgiften. Den datorstödda undervisningen och äventyrsspelet 

gav eleverna motivation till de matematiska textuppgifter som eleverna skulle 

lösa. Eleverna jobbade tillsammans i grupp och var alla aktiva gällande 

lösningen av textuppgiften, eleverna turades om att sitta vid datorn. En övning 

som berör textuppgifter samt att eleverna får öva på grupparbete (Kajamies, 

Vauras & Kinninen, 2010). Datorprogram användes även som strategi då 

eleverna skulle öva på multiplikation, eleverna satt självständigt och jobbade. 

Till en början visades uppgiften och svaret, eleven var då instruerad att säga 

talet högt för sig själv. Uppgiften följdes upp med att talet visades för eleven 

men att inte svaret framgick. Eleven hade då ca 3-10 sekunder på sig att lösa 

uppgiften. Eleverna fick feedback via datorprogrammet, beröm vid rätt svar 

och vid fel svar fick eleverna göra om talet (Wilson, Majsterek & Simmons, 

1996). Datorprogrammet tillät eleverna repetera problemet genom att använda 

olika sinnen, först se uppgiften, säga uppgiften och sedan räkna ut uppgiften. 
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Problemlösningar användes också genom datorstödd undervisning. 

Övningarna skedde i samverkan med klasskamrater och lärare. Läraren 

uppmuntrade eleverna att komma på alternativa lösningar, så eleverna kom 

med försök på ytterligare lösningar till tidigare lösta problem. Om en elev 

fann det svårt att lösa problemet fanns det möjlighet till hjälp, läraren 

uppmuntrade dock eleven att fullfölja uppgiften trots att lösningen gavs av ett 

annat barn (G. Fessakis, E. Gouli, E. Mavroudi, 2013). Resultatet av studiens 

artiklar tyder på att undervisningsstrategierna inom dator-ledd undervisning 

främjar förbättring av elevernas prestationsförmåga. Att använda 

datorprogram som inlärningsaktivitet underlättar utvecklingen av 

problemlösning i allmänhet. Eleverna motiverades och fick möjlighet att 

utveckla matematiska begrepp, problemlösning & sociala färdigheter (G. 

Fessakis, E. Gouli, E. Mavroudi, 2013). Innan interventionen använde sig 

eleverna av ytliga strategier för att lösa textuppgifter. Efter interventionen 

kunde eleverna sitta en hel lektion och göra en noggrann lösning av 

textuppgiften. Det är viktigt att anpassa undervisningen så lågpresterande 

elever får den coaching och strategier de behöver utvecklas (Kajamies, 

Vauras & Kinninen, 2010). 

Även Wilson et al. (1996) påpekar att lärarna måste kunna möta elevernas 

behov och utforma metoder för att optimera elevernas lärande. Datorstödd 

undervisning kan inte konkurrera ut lärarens position i klassrummet. Eleverna 

som fick lärarledd undervisning fick bättre möjlighet till inflytande samt att 

lärarna kunde även ge snabbare feedback till eleverna, vilket ledde till att 

elevernas fel korrigerades snabbare (Wilson, Majsterek & Simmons, 1996). 

En undervisning som kombineras med både lärare och datorer är en effektiv 

undervisningsstrategi för lågpresterande elever (Kajamies, Vauras & 

Kinninen, 2010). En sådan undervisning berördes i Fessakis et al.(2013) 

artikel då eleverna och lärarna samverkade under problemlösningslektionen. 
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8.4 Lärarledd undervisningsstrategi för ökad prestationsförmåga 

I de nio artiklarna förekom den lärarledda strategin i åtta artiklar. Forskarnas 

intresse riktades mot följande matematikområden inom studien: multiplikation, 

problemlösning och textuppgifter. Följande tre matematikområden diskuteras 

nedan. 

Wilson et al. (1996) beskriver att TDI-strategin gav positiva resultat av 

elevernas prestationsförmåga gällande multiplikation för elever med 

inlärningssvårigheter. Elevernas fick möjlighet att utöva inflytande och 

lärarna kunde även ge snabbare feedback till eleverna. Under denna strategi 

fick eleverna repetera uppgiften och läraren använde plastkort till hjälp för att 

synliggöra uppgiften. Wilson et al. (1996) menar att lärarens stöd och 

uppmuntran bidrar med positiv effekt för eleverna. Zhang et al. (2014) 

resultat visade att eleverna förbättrade sina prestationsförmågor inom 

problemlösning. Eleverna blev noggrannare i användningen av strategierna. 

Zhang et al. (2014) beskrev att uppgifter som är anpassade för elevernas 

prestationsförmåga gynnar elever i matematiksvårigheter. Inom 

interventionen som gjordes föreslogs även vikten av tydliga instruktioner och 

elevernas självutforskande. Det är därför av stor vikt att uppgifter som 

eleverna jobbar med ligger på en lämplig nivå. Om uppgifterna är rimliga för 

eleverna ger det också möjlighet till reflektion (Zhang, Ping Xin, Harris and 

Ding, 2014). 

Woodward et al. (2006) beskriver IG-strategin och TPOG-strategin som också 

visade positiv effekt då elever med inlärningssvårigheter skulle lära sig inom 

matematikområdet multiplikation. Båda metoderna var effektiva för att höja 

den genomsnittliga prestationsförmågan och båda grupperna förbättrade sin 

kunskap gällande avancerade uppgifter inom multiplikation. Eftertestet som 

gjordes visade att eleverna var nästintill identiska i sina resultat. Eleverna 

hade en positiv attityd till matematiken och interventionen (John Woodward, 
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2006). De strukturerade och guidande strategierna skiljde sig från varandra. 

Den strukturerade undervisningsstrategin som Kroesbergen et al. (2002) 

beskriver visade sig gynna elever i behov av specialundervisning då den gav 

tydliga instruktioner om vilka undervisningsstrategier som skulle läras ut. Den 

strukturerade undervisningsstrategin syftade till att eleverna endast skulle 

beröra den strategi som läraren lärde ut i klassrummet. Den guidade 

undervisningsstrategin tillät eleverna vara mer flexibla i val av strategi som 

skulle användas. Kroesbergen et al. (2002) menar att elever som är 

lågpresterande i matematik gynnas av tydliga instruktioner som är lärarledda 

men gynnas av att välja den undervisningsstrategi som passar eleverna som 

enskild individ. I dagens skolor beskriver Kroesbergen et al. (2002) att 

eleverna oftast får använda den strategi som läraren undervisar och därmed 

använda sig av ett mer strukturerad förhållningssätt istället för den guidade 

som enligt studien gav bäst resultat. En viktig aspekt i matematik 

undervisningen är att inte fastna i en strategi utan våga låta eleverna använda 

den undervisningsstrategi som är lämplig för just den eleven.  

Kognitiva strategier har visats vara effektiva för elever med 

inlärningssvårigheter Montague et al. (2011) och Hughes et al. (2015) 

förespråkar för att kognitiva strategier är effektiva undervisningsmetoder då 

elever med inlärningssvårigheter ska undervisas. 

”Solve it!” införlivar kognitiva processer som hjälper eleverna att lösa 

problemlösningsuppgifter. Elever med inlärningssvårigheter kan ha svårt att 

se vilka strategier som lämpar sig till uppgiften. Metakognition och 

självreglering är två viktiga aspekter för en god problemlösningsförmåga. 

Hughes et al. (2015) hävdar att elever som får lära sig den kognitiva strategin 

MSI blir mer kompetenta inom området att lösa textuppgifter. Denna 

kognitiva strategi hjälper eleverna att förstå, analysera, representera, 

genomföra och utvärdera Målet med båda strategierna är att eleverna ska 
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memorera metoden så processen kan se automatiskt under problemlösning 

(Marjorie Montague, Craig Enders & Samantha Dietz, 2011). MSI-strategin 

är en metod som lärare kan tillämpa till elever med inlärningssvårigheter och 

matematiksvårigheter, den strategin är lämplig för eleverna då det ger ett 

strukturerat sätt att hantera uppgiften som ofta visar sig bli problematisk för 

eleverna (Hughes Pfannenstiel, Pedrotty Bryant, 2015). Vidare beskriver 

Montague et al. (2011) ”Solve it” som en effektiv strategi för problemlösning. 

Gonsalves et al. (2014) förespråkar ytterligare en strategi gällande 

textuppgifter. Syftet med tallinjen, eleverna ska finna en bra strategi för att 

behärska textuppgifter. Gonsalves et al. (2014) menar att tallinjen hjälper 

eleverna att ta ut viktigt information som nämns i uppgiften. När eleverna ritat 

upp en tallinje med den information som är relevant för att lösa uppgiften får 

eleverna uppgiften och de nödvändiga talen synliggjorda framför sig 

(Gonsalves & Krawec, 2014).  

Trots att lärarledd undervisningsstrategi tenderar att bidra med positiva 

effekter visar resultat från tidigare observationer att eleverna till stor del 

spenderar tiden i klassrummet åt självständigt arbete. Wilson et al. (1996)  

menar att lärarnas begränsade tid, då individualiserade undervisningar tar tid 

att genomföra. Tidigare forskning har även visat, kontroller av elevernas 

prestationer är en viktig del av deras utveckling. Zhang et al. (2014) antyder 

att elevernas strategiska val är minst lika viktigt och bör kontrolleras. Om 

läraren förstår elevernas strategiska val har de lättare att förklara för eleverna 

då det kan få en uppfattning av elevernas nuvarande tänk (Zhang, Ping Xin, 

Harris and Ding, 2014). Om elevernas prestationer inte kontrolleras, blir det 

svårt för läraren att uppmärksamma elevernas förståelse. När samma 

lågpresterande elever får undervisning i det allmänna klassrummet, kan 

undervisningsnivån vara för hög för de eleverna vilket leder till att eleverna 

inte kan följa upp lektionen (Kroesbergen, EH, van Luit, JEH, 2002). Lärarna 
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möter alltfler elever som är i behov av speciellt stöd. Lärarna måste kunna 

möta elevernas behov och utforma metoder för optimera elevernas lärande 

(Wilson, Majsterek & Simmons, 1996). 

8.5 Jämförelse mellan dator-och lärarledda undervisningsstrategier 

I resultatet framgår några gemensam aspekter mellan de lärarledda 

undervisningsstrategierna. De lärarledda undervisningsstrategierna influeras 

av ett strukturerat förhållningssätt. Läraren följer en undervisningsstrategi 

som genererar i tydliga instruktioner för eleverna. Gonsalves et al. (2014)  

beskriver hur en strukturerad undervisningsstrategi kan bidra med tydligare 

instruktioner med hjälp av visuella hjälpmedel. Gonsalves et al. (2014) 

förklarar vidare om hur tallinjen som visuellt hjälpmedel hjälper eleverna att 

få ökad förståelse för textuppgifter. Detta sker då eleverna följer de 

strukturerade upplägget som beskrivs av Gonsalves et al. (2014). Kroesbergen 

et al. (2002) beskriver i sin artikel som berör multiplikation hur en 

strukturerad undervisningsstrategi gynnar elever som är i behov av 

specialundervisning. Vidare menar Kroesbergen et al. (2002) att 

undervisningsstrategier som förhåller sig mer flexibla i sitt förhållningssätt är 

gynnsamma för elever i de allmänna klassrummen. Montague et al. (2011) 

beskriver också den strukturerade undervisningsstrategin ”solve it” fast inom 

de matematiska området problemlösning och hur den leder till förbättring av 

elevernas prestationsförmåga. En viktig aspekt menar Montague et al. (2011) 

då elever i inlärningssvårigheter ska inkluderas i de allmänna klassrummen.  

Inom de lärarledda undervisningsstrategierna kan även lärarens tillgänglighet 

beskrivas närmare. Inom de lärarledda undervisningsstrategierna framkommer 

läraren som delaktig i elevernas undervisning. Då läraren ger undervisning till 

eleverna i grupp som Wilson et al. (1996) beskriver, läraren är en nyckelroll i 

undervisningsstrategin TDI som berör multiplikation, som ständigt 

närvarande, vilket bidrar med motivation för eleverna. Wilson et al. (1996) 
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påvisar även den direkta feedbacken som läraren får möjlighet att ge till 

eleverna. Feedback kan ges till eleverna i form av datorprogram Wilson 

beskriver även CAI strategin inom multiplikation där eleverna får direkt 

feedback. De är dock viktigt att se fördelen med lärarledd 

undervisningsstrategi. Zhang et al. (2014) beskriver hur läraren som var 

närvarande då eleverna löste problemlösningsuppgifter hade möjlighet att ge 

feedback och uppmana eleverna till användning av nya och egna strategier. 

Något som inte hade varit möjligt om undervisningen varit dator-ledd. Trots 

fördelarna som forskningsfältet berör i de lärarledda 

undervisningsstrategierna hävdar Wilson et al. (1996) att majoriteten av tiden 

i klassrummet tillbringar eleverna självständigt arbete. Något som leder till att 

den direkta feedbacken och uppmaningarna gås miste om. Wilson et al. 

(1996) beskriver vidare hur lärares begränsade tid blir orsaken till 

undervisningens utformning. Då den individualiserade undervisningen tar tid 

och sådan tid menar Wilson et al. (1996) att lärare oftast inte har.  Fessakis et 

al. (2013) betonar kombinationen mellan lärarledd och dator-ledd 

undervisning som en effektiv undervisningsstrategi som leder till ökad 

prestationsförmåga för eleverna. 

8.6 Sammanfattning 

Denna studie har gett mer kunskaper inom området interventionsstudier och 

hur de utprovade undervisningsstrategierna som finns med och har granskats i 

sökningen för studien. Interventionsstudiernas utprovade 

undervisningsstrategier leder till förbättrad prestationsförmåga för eleverna. 

Jämförelsen mellan de två övergripande temana dator-ledda och lärarledda 

interventionsstudier, tyder på att de artiklar som granskats inom studien, ser 

de lärarledda interventionsstudierna som gynnsam för elevernas förbättrade 

prestationsförmåga. Vad som även framgår är att kombinationen mellan dator 

och lärarledd undervisning är gynnsam för elevernas prestationsförmåga.  
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I studiens sökning framgår även att de matematikområden som forskarna 

intresserar sig för då de undersöker matematiksvårigheter genom att göra 

interventionsstudier, är följande: textuppgifter, multiplikation och 

problemlösning. Interventionsstudierna som studien berör påvisar positiva 

effekter av undervisning för elever i matematiksvårigheter, där eleverna 

förbättrar sin prestationsförmåga gentemot tidigare. Studien visar att 

forskningen inom interventionsstudier till stor del kommer från USA. Det är 

angeläget att poängtera interventionsstudiernas positiva inverkan och 

strategierna som påvisat positivt resultat bör ingå i undervisningen för att 

hjälpa elever förbättra sin prestationsförmåga.  

8.7 Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie berör endast artiklar från databasen Web of science. En 

systematisk litteraturstudie bör innefatta olika delar av forskningsfältet 

eftersom studien endast berör en databas missas många relevanta artiklar och 

forskningsfältet blir mindre. Användningen av en databas gav ändå en bred 

bild av fältet, då många artiklar kändes relevanta för studien. Något som kan 

tas hänsyn till i framtida undersökningar. Barajas et al. (2013) menar att för 

att göra en systematisk litteraturstudie, måste det finns tillräckligt antal studier 

av fältet och med god kvalitet. 

Under studien har originalspråket av artiklarna tolkats och översatts till 

svenska. När tolkningar från ett annat språk görs kan det lätt ske feltolkningar 

av ord från originalspråket som inte använts i samma sammanhang som de 

översatts till. Tolkningarna inom denna studie har förhoppningsvis lätt till en 

korrekt tolkning av artiklarna. 

Söksträngen innefattar orden teach* och stud*, de orden kan vara 

problematiska att använda i söksträngen. Ordet Stud* bidrar t.ex. till att 

artiklar som berör ordet ”pupil” försvinner ur sökningen. Något som bör 
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tänkas på i framtida studier för att inte minska bredden av forskningsfältet och 

missa relevanta artiklar. 

En bra formulerad frågeställning tidigt i arbetsprocessen gör det möjligt att gå 

tillbaka till frågeställningen för att se om arbetet följer en röd tråd. Under 

arbetsprocessen för denna studie har frågeställningen ändrats under några 

tillfällen. Anledningen till ändringarna grundar sig på, tidigare formuleringar 

kändes inte relevanta för det som var mest intressant i studien. En tydlig 

frågeställning är en betydande faktor för en effektiv arbetsprocess, som bör 

tas hänsyn till i kommande arbete. Ännu en brist som framkom under 

processen var bortfallet av artiklar, efter urvalet av artiklar var det artiklar 

som inte gick att öppna eller visade fel kriterier när texterna lästes mer 

noggrant. En brist som är svår att undvika men bra att ha i åtanke till 

kommande arbeten. 

8.8 Konsekvenser för undervisning 

Studien har bidragit med djupare kompetens inom ämnet interventionsstudier. 

Som framgått i artiklar samt övrig litteratur befinner sig många i 

matematiksvårigheter. Något som även uppmärksammats på tidigare VFU-

perioder. Matematiken är något som ständigt finns runtomkring oss i 

vardagen och Skolverket lyfter matematikundervisningen som en viktig 

aspekt som lägger grunden för fortsatta studier, yrkesliv och ett livslångt 

lärande (Skolverket, 2003). Det handlar om att inte fastna i det traditionella 

undervisningssättet utan uppmuntrade eleverna till nya strategier och nytt 

upptäckande (Magne Olof, 1998). Även (Ahlberg Ann, 1995) anser att den 

traditionella undervisningen som vanligt förkommande i skolorna. Ahlberg 

ser den typen av undervisning som ett problem, då eleverna varken får 

reflektera eller diskutera över sitt arbetssätt. Interventionsstudier använder 

många olika strategier och framförallt sådana som inte endast följer den 

traditionella undervisningen. Av resultatet som framgått i studien visade sig 
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vara positiva effekter kring dessa interventionsstudier. Ett resultat som tyder 

på dess effektivitet.  

Denna litteraturstudie har gett mig en tydligare bild om hur viktig roll 

undervisningen har i klassrummet. Hur viktigt det är att anpassa 

undervisningen så elever med olika matematiksvårigheter kan inkluderas i de 

allmänna klassrummen.  

”Läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov,  

förutsättningar, erfarenheter och tänkande”, Lgr (s. 14). 

 

Interventionsstudierna i denna litteraturstudie har visat att det är möjligt. I 

alltför många fall exkluderas elever med olika matematiksvårigheter från de 

allmänna klassrummen, vilket bidrar med positiva och negativa effekter. 

Genom att ha gjort denna litteraturstudie har jag fördjupat mig i 

interventionsstudier och därmed fått kunskap som jag tidigare inte behärskat. 

Den kunskapen anser jag som betydelsefull för mitt framtida yrke som lärare. 

För att kunna ta tillvara på de kunskaper om interventionsstudier som 

litteraturstudien bidragit med kommer det krävas ytterligare undersökningar 

om ämnet och dess strategier för att på ett professionellt sätt kunna tillämpa 

det i verksamheten och hjälpa elever i olika matematiksvårigheter. 

8.9 Fortsatta studier 

Interventionsstudier är som tidigare nämnt mestadels tillämpat i USA. Vilket 

gör att det saknas uppfattning om ämnet i många andra länder. Detta trots 

ämnets effektivitet. Mycket forskning finns inom området med vad resultatet 

för studien visade gällde det framförallt USA. Fortsatt forskning och 

spridning om interventionsstudier bör tillämpas mer aktivt i fler länder med 

tanke på dess effektivitet för elever i matematiksvårigheter. 
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Efter denna litteraturstudie som grund vore det intressant att utföra en 

interventionsstudie i verksamheten eller tillämpa olika strategier som anses 

förbättra prestationsförmågan för elever i matematiksvårigheter. Många elever 

idag befinner sig dessvärre i olika matematiksvårigheter. Strategier för att 

motverka detta är därför minst sagt ett relevant och viktigt område. 

Det kan bidra med nyttiga erfarenheter inför framtida yrke. Strategier som 

anses lämpliga för barn i matematiksvårigheter bör tillämpas i undervisningen. 

I denna studie har individanpassade undervisningar, tydliga instruktioner, 

datorprogram, visuella hjälpmedel bland annat berörts. Skolor måste bli bättre 

på att komma ifrån den traditionella undervisningsmetoden och istället 

använda sig av strategier som passar för varje enskild individ. 
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