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Learning disabilities in mathematics – a systematic literature study about teaching 

methods that are successful in the educational practice for students who are believed to 

possess learning disabilities in mathematics. 

  

Abstract 

Difficulties in mathematics is a well debated topic in the Swedish society. 

Students in mathematical difficulties can be viewed as divergent from the norm 

and the school´s ability to meet the needs of these student´s decreases. The rate 

of students receiving a medical diagnosis increases when this ability decreases. 

There are uncertainties surrounding the diagnosis of learning disabilities (LD) in 

mathematics. The instruction should be adapted to meet the needs of every 

student, which means that students with learning disabilities in mathematics 

should receive the support that is necessary to progress in mathematics.   

Thus, the purpose of the study is to, through a systematic literature study, 

examine the availability of teaching methods that can provide aid for students 

who are believed to have LD in mathematics. The database that was used to 

collect articles was Web of Science. Two general themes were discovered: Aid 

through interaction and Aid through materials. Several teaching methods that 

are successful in the educational practice of students who are believed to possess 

LD in mathematics was discovered.    
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Sammanfattning 

Matematiksvårigheter är ett omdebatterat ämne i det svenska samhället. Elever 

som är i matematiksvårigheter kan ses som avvikande från normen och skolans 

förmåga att möta dessa elever minskar. När denna förmåga minskar används 

medicinska diagnoser i större utsträckning. Inlärningssvårigheter i matematik är 

en diagnos som det råder oenighet kring. Undervisningen ska anpassas till varje 

elevs behov vilket innebär att elever med inlärningssvårigheter i matematik ska 

få det stöd som behövs för att kunna utvecklas i matematikämnet. Därför är 

syftet att, genom en systematisk litteraturstudie, undersöka vilka 

undervisningsmetoder det finns som kan underlätta för elever som anses ha 

inlärningssvårigheter i matematik. Databasen som använts för insamling av 

artiklar var Web of Science. Två övergripande teman framkom från resultatet: 

Stöttning genom interaktion och Stöttning genom material. Utifrån dessa teman 

framkom flera undervisningsmetoder som fungerar i arbetet med elever som 

anses ha inlärningssvårigheter i matematik.  

 

Nyckelord: inlärningssvårigheter, undervisningsmetoder, matematik, didaktik, stöd  
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1. Inledning 

Matematiksvårigheter är ett mycket omdebatterat ämne i det svenska samhället 

(Sjöberg, 2006; Svenska dagbladet, 2008, 25 juni). Det kanske inte är så konstigt 

med tanke på att många elever (9 % av eleverna i årskurs 9 och ca 8 % av 

eleverna i årskurs 6 2015, se statistik från skolverket.se) går ut skolan utan 

godkända betyg i matematik. Även om alla dessa elever inte nödvändigtvis 

måste lida av matematiksvårigheter kvarstår ändå frågor om varför så många 

elever inte uppnår kunskapskraven för betyget E i matematik. En viss procent 

skulle exempelvis kunna röra sig om elever i matematiksvårigheter. Elever i 

matematiksvårigheter kan ses som avvikande från normen (elever utan 

svårigheter) (Engström, 2015). Engström menar att skolans förmåga att möta 

avvikande elever minskar. När den förmågan minskar ökar också särskiljande 

lösningar på problemet som t.ex. diagnoser. Diagnoser kan å ena sidan vara en 

lättnad för eleven eftersom de kan få en förklaring till sina svårigheter men det 

kan å andra sidan också bli en begränsning och stigmatisering kan uppstå – 

eleven blir sin diagnos. En funktionsnedsättning är inlärningssvårigheter 

(Fletcher, Lyon, Fuchs & Barnes, 2006). Inlärningssvårigheter är ett brett 

område som täcker in såväl språk som matematik. Den mest kända 

inlärningssvårigheten inom språk är dyslexi. Inlärningssvårigheter i matematik 

är mer svårdefinierat och där någon direkt konsensus inte finns (Fletcher et al., 

2006). Det brukar talas om att 5-6 % av elever i skolan har inlärningssvårigheter 

i matematik (Ibid.). I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Skolverket, 2011) fastställs att undervisningen ska anpassas till 

varje elevs förutsättningar och behov. Det innebär således att om en elev får 

diagnosen inlärningssvårigheter i matematik ska denne få det stöd som behövs 

för att eleven ska utvecklas i matematikämnet. Därför är det viktigt att 

undersöka vad det finns för undervisningsmetoder som kan fungera för elever i 

sådana svårigheter och hur dessa kan implementeras i det dagliga arbetet som 

lärare. Denna studie blir således framför allt intressant för lärarnas arbete men 

kan också vara av intresse för elever som är i liknande svårigheter.  

 

1.1. Syfte och frågeställningar  

Eftersom alla elever har rätt till det stöd de behöver (Skolverket, 2011) syftar 

forskningsöversikten till att undersöka vilka undervisningsmetoder det finns som 

kan underlätta för elever som anses ha inlärningssvårigheter i matematik. Syftet 

är också att undersöka hur metoderna är utformade och hur de kan användas i 

det praktiska arbetet som lärare för att tillmötesgå dessa elever.  
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Frågeställningar som ämnas besvaras är: 

 Vilka undervisningsmetoder visar forskning fungerar i arbetet med elever 

som anses ha inlärningssvårigheter i matematik?  

 

1.2. Disposition 

Arbetet fortsätter med en teoretisk bakgrund där centrala begrepp presenteras på 

ett nyanserat vis. Först beskrivs medicinska diagnoser och dess betydelse för 

elev, vårdnadshavare och skolpersonal. Därefter diskuteras och definieras 

matematiksvårigheter och följs av en diskussion och definition av learning 

disabilities. Den teoretiska bakgrunden avslutas med en definition av 

undervisningsmetoder. Metodavsnittet som efterföljer behandlar sökstrategi och 

olika metodval. Det beskrivs också hur resultatet har analyserats. Under rubriken 

resultat och analys presenteras först en översikt om forskningsfältet som sedan 

fördjupas. Arbetet fortsätter med ett diskussionsavsnitt där resultat och metod 

diskuteras. Avslutningsvis diskuteras konsekvenser för undervisning och vidare 

forskning. 

2. Teoretisk bakgrund 

I det här kapitlet kommer fyra delar att presenteras. Under första rubriken, 

diagnoser, fastställs vad begreppet diagnoser innebär samt förs en diskussion om 

diagnosers betydelse i skolan. Det kommer också kort redogöras för ett 

kategoriskt och ett relationellt perspektiv. Det efterföljs av ett delkapitel om 

matematiksvårigheter som paraplybegrepp. Där kommer läsaren få svar på 

frågor som vad matematiksvårigheter innebär och skillnader mellan allmänna 

och specifika svårigheter kommer presenteras. En fördjupning om 

inlärningssvårigheter i matematik presenteras sedan. Kapitlet avslutas med en 

kort redogörelse för vad som menas med undervisningsmetoder i den här texten. 

 

2.1 Diagnoser 

Det finns ingen entydighet kring medicinska diagnoser som begrepp (Jakobsson, 

2002). Dels ska en diagnos beskriva tillståndet som råder, symptombeskrivning, 

och dels ska orsakerna till diagnosen fastställas, orsaksbeskrivning. Det finns 

alltså två utgångspunkter för diagnoser som tjänar olika syften (Jakobsson & 

Nilsson, 2011). En symptombeskrivande diagnos syftar till att beskriva 

symptomen som uppvisas för att kunna användas som grund för t.ex. 

pedagogiska stödåtgärder. Den andra utgångspunkten, orsaksbeskrivande 

diagnos, syftar till att beskriva orsakerna till individens funktionsnedsättning. 
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Engström (2015) och Jakobsson (2002) hävdar att användandet av diagnoser 

ökar i skolan. Orsaken till ökningen skulle kunna bero på skolans oförmåga att 

möta elever som skiljs från normen. Skolan använder särskiljande lösningar 

(Engström, 2015). Det finns en risk, menar Engström, att skolan istället för en 

pedagogisk plats, blir mer likt ett annex till sjukhuset i och med ökningarna av 

diagnoser. Sjöberg (2006) beskriver också kritik mot den stora plats medicinsk 

forskning tar inom det specialpedagogiska fältet. Det kan ses som att en strid 

förs mellan de två forskningsfälten.  

 

2.1.1 Diagnosers betydelse i skolan 

Att få en diagnos har olika betydelse för olika människor. För barnet som får 

diagnosen kan den dels fungera som en stämpel eller en stigmatisering, vilket 

kan vara identitetsskapande – barnet blir sin diagnos (Jakobsson, 2002; 

Engström, 2015). Diagnosen kan således verka som en begränsning för barnet. 

Den kan också kännas som en lättnad för barnet eftersom den också kan bidra 

till ökad förståelse (Jakobsson, 2002). För vårdnadshavaren till barnet i 

svårigheter kan diagnosen ge en förklaring till varför barnet uppvisar 

svårigheterna. Diagnosen har också en inverkan på barnets situation i skolan. 

Barn i svårigheter i skolan har rätt till stöd vare sig den har en diagnos eller inte 

(Skolverket, 2011). Dock verkar det som att en diagnos ofta behövs för att 

barnet ska få det stöd denne har rätt till (Jakobsson, 2002; Jakobsson & Nilsson, 

2011; Engström, 2015). Diagnosen kan verka som påtryckningsmedel. 

Skolpersonalens förhållningssätt till diagnoser kan vara tudelad. På ett sätt 

förenklar diagnosen upprätthållandet av ett professionellt förhållningssätt 

gentemot eleverna eftersom diagnosen ger en förklaring till svårigheterna som 

eleven är i. Läraren får mer kunskap om hur eleven kan bemötas. Rädslan för att 

göra fel i förhållande till diagnosen och föräldrarnas önskemål skapar en oro och 

osäkerhet hos skolpersonalen. Detta kan resultera i pedagogiska konsekvenser 

eftersom oron kan leda till särbehandling av eleven, t.ex. eleven behöver inte 

genomföra uppgifter fastän eleven egentligen skulle kunna genomföra 

uppgifterna (Jakobsson, 2002).  

 

2.1.2 Olika perspektiv på svårigheter 

Det brukar talas om två fält inom specialpedagogiken. Det kategoriska och det 

relationella perspektivet. Dessa kan ses som motpoler. Inom det kategoriska 

perspektivet används diagnostiseringar och förenklat uttrycks det ofta elever 

med svårigheter (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). Det relationella 
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perspektivet fokuserar mer på omständigheterna runt omkring eleven; det talas 

förenklat om elever i svårigheter. Det finns dock kritik rörande såväl både det 

kategoriska som det relationella perspektivet, menar Emanuelsson et al. En 

växande kritik över hur företrädarna för de olika perspektiven isoleras från 

varandra genom att ställa sig i olika läger framkommer också.  

 

2.1.3 Begreppet diagnos i denna studie 

Diagnoser för den här studien har betydelse eftersom inlärningssvårigheter är en 

typ av diagnos. Därför skulle det kunna sägas att det kategoriska perspektivet är 

i centrum. Dock kan det hävdas att det finns en överlappning till det relationella 

perspektivet eftersom det söks efter undervisningsmetoder som fungerar i 

arbetet med elever som har inlärningssvårigheter. Alltså är det faktorer i miljön 

som ska hjälpa eleverna i svårigheter.  

 

2.2 Matematiksvårigheter 

Att definiera begreppet matematiksvårigheter är inte helt enkelt. Kort och 

koncist kan det sägas handla om elever som underpresterar i matematikämnet. 

Lunde (2011) menar att matematiksvårigheter, i jämförelse med läs- och 

skrivsvårigheter, är ett outforskat område. Det har dock enligt Gersten, Chard, 

Jayanthi, Baker, Morphy och Flojo (2009) skett en stor förbättring på detta 

område där skillnaden i forskning mellan matematiksvårigheter och läs- och 

skrivsvårigheter har minskat. Det bör dock poängteras att forskningen ännu inte 

är helt entydig (Lunde, 2011). Mycket oenigheter råder kring vilket begrepp som 

bör användas för att definiera matematiksvårigheter. Vissa forskare talar hellre 

om dyskalkyli medan andra talar om räknesvårigheter (se exempelvis 

Butterworth, 2003 och Engström, 2015).  

 

Matematiksvårigheter brukar delas upp i allmänna matematiksvårigheter och 

specifika matematiksvårigheter (Ahlberg i Jakobsson & Nilsson, 2011). 

Allmänna matematiksvårigheter, mathematical difficulties, används när lärandet 

sker i ett långsammare tempo. Sådana svårigheter brukar också visa sig i andra 

ämnen (Jakobsson & Nilsson, 2011; Adler, 2007). Specifika 

matematiksvårigheter, mathematical disabilities, brukar anses ha kognitiva och 

biologiska orsaker. Svårigheterna kännetecknas ofta av ojämna prestationer och 

bristande planerings- eller logisk förmåga.  

 



9 

 

2.3 Learning disabilities  

Learning disabilities, eller inlärningssvårigheter på svenska, är en heterogen 

grupp svårigheter som kan beröra språk såväl som matematik (Fletcher et al., 

2006). Den kanske vanligaste inlärningssvårigheten är dyslexi (svårigheter med 

att läsa och skriva). Eftersom inlärningssvårigheter kan beröra många områden 

är det också svårt att enkelt definiera. Många definitioner har gjorts och fått 

kritik. T.ex. National Joint Committee on Learning disabilities definition som 

beskriver inlärningssvårigheter på följande vis:  
 

“Learning disabilities is a general term that refers to a heterogeneous group of 

disorders manifested by significant difficulty in the acquisition and use of listening, 

speaking, reading, writing, reasoning, or mathematical abilities. These disorders are 

intrinsic to the individual, presumed to be due to central nervous system dysfunction, 

and may occur across the life span. Problems in self-regulatory behavior, social 

perception, and social interaction may exist with learning disabilities but do not by 

themselves constitute a learning disability. Although learning disabilities may occur 

concomitantly with other handicapping conditions (for example, sensory impairment, 

mental retardation, social and emotional disturbance) or with extrinsic influences 

(such as cultural differences, insufficient or inappropriate instruction), they are not the 

result of these conditions or influences.” (NJCLD i Fletcher et al. s. 21) 
 

Problemet med definitionen ovan är att den beskriver en vag och tudelad 

definition av inlärningssvårigheter (Fletcher et al., 2006). Fletcher et al. menar 

att alla undergrupper till inlärningssvårigheter måste definieras för att en bredare 

definition ska kunna göras. Andra orsaker till att inlärningssvårigheter är 

svårdefinierat är dels att det inte finns en fast skala med en avgörande gräns, 

t.ex. som vid synfel, utan gränsen är mer flytande som vid t.ex. depression och 

ADHD. Dels att inlärningssvårigheter är dimensionellt vilket innebär att varje 

persons inlärningssvårigheter kan uttryckas olika.   

 

När det undersöks om ett barn (eller en vuxen) har inlärningssvårigheter kan 

detta göras på olika sätt, de kanske vanligaste sätten är diskrepansmetoden och 

RTI (response to intervention) (Fletcher et al., 2006; Lundberg & Sterner, 2009; 

Lunde, 2011). Diskrepansmetoden görs genom att göra ett IQ-test och ett 

färdighetstest. Om IQ-testet visar på normal eller högre än normal intelligens 

och färdighetstestet visar låga resultat finns där en diskrepans och det skulle 

kunna antyda att det rör sig om inlärningssvårigheter. Det finns dock mycket 

kritik mot diskrepansmetoden eftersom det finns många olika IQ-tester och vad 

som ska mätas i färdighetstestet är mycket oklart (Lundberg & Sterner, 2009). 

Beroende på typ av test och tillvägagångsätt vid genomförande kan 

slutresultaten komma att se olika ut. Den andra metoden som skulle kunna 
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användas istället för diskrepansmetoden är RTI. Det innebär att en god och 

allmänt accepterad pedagogisk insats sätts in. Skulle det vara så att en elev 

förbättrar sina kunskaper inom ämnet efter att interventionen satts in och en elev 

med samma svårigheter inte förbättrar sina kunskaper vilket skulle kunna 

indikera att den andra eleven har inlärningssvårigheter. Även denna metod har 

fått kritik eftersom det är svårt att finna en allmänt accepterad 

undervisningsmetod. Dessutom kan andra faktorer spela in som lärar-

elevrelationen (Lundberg & Sterner, 2009). För att säkerställa diagnosen 

inlärningssvårigheter rekommenderas att det görs flera olika tester (Fletcher et 

al., 2006).  

 

2.3.1 Inlärningssvårigheter i matematik  

En undergrupp till inlärningssvårigheter är inlärningssvårigheter i matematik 

(Fletcher et al., 2006). Det finns inte heller här någon gemensam definition 

bland forskare om vad inlärningssvårigheter i matematik ska innebära. Det finns 

en rad olika benämningar som behandlar matematiska svårigheter på olika vis. 

Vissa behandlar beräkning medan andra fokuserar på problemlösning. Det finns 

en viss problematik med att begränsa inlärningssvårigheter i matematik till 

enbart svårigheter med att göra beräkningar och återhämta fakta, som 

exempelvis dyskalkyli ofta relateras till. Det eftersom matematikämnet 

behandlar mycket mer (Ibid.). Matematiska färdigheter representerar olika 

kunskapsområden som är byggt på antingen kognitiva eller neuropsykologiska 

system (språksystemet, visual-spatialsystemet och centrat för beslutsfattande). 

Språksystemet är nödvändigt för att kunna konstruera tal högre än fyra (Lunde, 

2011). Det visual-spatiala systemet innebär att mentala bilder kan göras (Ibid.), 

t.ex. att kunna göra en mental bild av hur det ser ut i hemmet. För att kunna fatta 

beslut krävs en koncentrationsförmåga och en förmåga att kunna sålla bort 

irrelevant information (Fletcher et al., 2006). Problematiken kan komma från en 

eller flera av dessa system och kan leda till olika svårigheter i matematiken 

(Ibid.). Därför är det inte förvånande att elever med inlärningssvårigheter i 

matematik ofta har svårigheter med både beräkning, begrepp och 

problemlösning i matematik. Lunde (2011) hävdar även att elever med 

inlärningssvårigheter i matematik har svårt att hämta information från minnet 

och använder krångliga strategier för att lösa uppgifter. Hur många som har 

inlärningssvårigheter i matematik är svårt att besvara. Siffran varierar från allt 

mellan 2 % till 9 %, men det som brukar vara allmänt vedertaget är att 5-6 % har 

inlärningssvårigheter i matematik (Fletcher et al., 2006; Lunde, 2011). 
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2.4 Definition av inlärningssvårigheter i matematik för den här studien 

För den här studien kommer benämningen inlärningssvårigheter i matematik 

användas och då ingår såväl aritmetiska svårigheter såsom 

problemlösningssvårigheter med koppling till kognitiva och biologiska orsaker. 

Det finns en viss problematik med att översätta learning disabilities till 

inlärningssvårigheter eftersom även difficulties översätts till svårigheter på 

svenska (Lunde, 2011). I den här studien har begreppet ändå översatts till 

inlärningssvårigheter men ska förstås som en funktionsnedsättning. Learning 

disabilities är enligt Fletcher et al. (2006) en övergripande diagnos. 

Inlärningssvårigheter i matematik ska således tolkas som en diagnos i den här 

studien.  

  

2.5 Undervisningsmetoder  

Undervisningsmetoder kan innebära flera aspekter, t.ex. undervisningsmaterial, 

placering i klassrummet eller aktiviteter. I det här arbetet definieras 

undervisningsmetoder på följande vis; allt som har koppling till skolans 

undervisningsmiljö och elevernas lärande. Det kan innebära saker som placering 

i klassrummet, inkludering, utomhusundervisning, resursfördelning etc. Det kan 

också vara mer konkreta metoder som undervisningsmaterial och planering av 

undervisning. Interventioner som forskats om tidigare och som verkar vara 

effektfulla för elever med inlärningssvårigheter är explicit undervisning där 

tydliggörande av begrepp och procedurer är viktiga (Fletcher et al., 2006).  

3. Metod 

Den här forskningsöversikten är utformad som en systematisk litteraturstudie. 

Det innebär i korthet att litteratur sökts fram på ett systematiskt vis där sökord 

valts utifrån problemområdet (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013); 

undervisningsmetoder för elever som anses ha inlärningssvårigheter i 

matematik. Litteraturen som insamlats granskas sedan kritiskt för att sedan 

sammanställas.  

 

I det här kapitlet kommer metodvalet av en systematisk litteraturstudie kort 

diskuteras. Metoden för datainsamling kommer därefter redovisas för att sedan 

avsluta med hur metoden för analys av det insamlade materialet gått till.  
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3.1 Varför systematisk litteraturstudie?  

Eriksson Barajas et al. (2013) diskuterar fördelarna med systematiska 

litteraturstudier i utbildningsvetenskaplig forskning. Det är framför allt två 

aspekter som diskuteras mer ingående. Den ena aspekten berör den ökande 

mängd forskning som publicerats inom det utbildningsvetenskapliga fältet. 

Forskningen, menar de, behöver värderas, sammanställas och analyseras, vilket 

kan göras i en systematisk litteraturstudie. Den andra aspekten berör skolans 

verksamhet. Eftersom skolan är en evidensbaserad praktik som ska bygga på 

vetenskap och beprövad erfarenhet behöver forskningsläget finnas tillgängligt 

för bl.a. lärare och rektorer. Där skulle studier som sammanställer forskning på 

ett systematiskt sätt underlätta för verksamheten.  

 

3.2 Etiska riktlinjer 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra etiska krav som bör följas vid studier. 

Kraven är: samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och 

informationskravet. Eftersom det här är en litteraturstudie och eftersom 

litteraturen är vetenskapligt granskad får det antas att alla fyra kraven är 

uppfyllda. Eriksson Barajas et al. (2013) hävdar att det är viktigt att presentera 

allt material som hittas och inte bara de som stöder tesen. Inget material har 

valts bort på grund av motsägande av tes. Detta kan kontrolleras eftersom både 

söksträng och inkluderings- och exkluderingskriterier presenteras.  

 

3.3 Metod för datainsamling 

Den här studien har utgått från att söka artiklar i databasen Web of Science 

(WoS) som är en databas med hög kvalitet eftersom alla artiklar är vetenskapligt 

granskade. Sökningen har utgått från en fritextsökning där orden 

sammankopplats med de booleska operatorerna AND eller OR. Trunkeringar har 

använts med hjälp av asterisker för att få ett bredare resultat. T.ex. method* 

hittar även ord som method, methods, methodology etc. Eftersom intresset från 

början av studien enbart behandlade dyskalkyli och undervisningsmetoder 

användes också dessa sökord tillsammans med booleska operatorn AND. Även 

matematik ingick i första sökningen (math* AND dyscal* AND teaching 

method*). Användadet av AND gjordes för att träffarna skulle behandla både 

matematik, dyskalkyli och undervisningsmetoder. Eriksson Barajas et al. (2013) 

beskriver AND som ett begränsande ord för att få fram ett smalare resultat. 

Resultatet av den sökningen blev till och med för smalt. Sökningen breddades 

istället till att inkludera både specifika inlärningssvårigheter (specific learn* 
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disabilit*) och inlärningssvårigheter (learn* disabilit*) sammankopplade med 

OR. OR används för att få ett bredare sökresultat (Ibid.). Även synonymer för 

undervisningsmetoder användes som learn* method* och educat* method*. 

Söksträngen blev då (math* AND (specific learn* disabilit* OR learn* disabilit* 

OR dyscal*) AND ((teach* OR learn* OR educat*) AND method). Eftersom det 

under läsning av abstracts framkom att ordet instruction ofta används för 

undervisning lades även det ordet till i söksträngen. Frassökning var också något 

som användes på “specific learn* disabilit*” och “learn* disabilit*” för att få ner 

antalet träffar. Den slutgiltiga söksträngen blev: math* AND (“specific learn* 

disablitit*” OR “learn* disabilit*” OR dyscal*) AND ((teach* OR learn* OR 

educat*) AND method* OR instruct*). Andra kombinationer av sökord har 

testats och förkastats (t.ex. specific math* disabilit*) då de inte tillförde 

någonting nytt till sökningen. Efter att ha avgränsat sökningen till enbart artiklar 

med engelska som språk blev resultatet 473 träffar.  

 

3.3.1 Manuellt urval 

När databassökningen hade gjorts som beskrivits ovan påbörjade en manuell 

urvalsprocess ta form utifrån utskrivna inkluderingskriterier: 

 

Beståndsdel Inkluderingskriterier 

Publikation Vetenskapligt granskade artiklar. Ingen tidsbegränsning. Ska finnas på 

engelska. 

Deltagare Deltagarna ska enbart ha learning disabilities (LD), mathematical 

disabilities (MD), learning disabilities in mathematics (MLD), specific 

learning disabilities, specific mathematical disabilities och/eller 

dyscalculia.  

 

Deltagarna ska undervisas i sitt modersmål. 

Exkludering: Andraspråkselever 

 

Ingen åldersbegränsning.  

Ämne Matematikdidaktik 

Applicerbarhet Undervisningsmetoderna ska kunna appliceras i olika nationer. 

Metoder Ingen begränsning  
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Valet att inte ha någon tidsbegränsning gjordes eftersom matematiksvårigheter 

är ett relativt nytt forskningsområde (i jämförelse med exempelvis läs- och 

skrivsvårigheter) (Lunde, 2011). Därför torde inte sökresultatet bli utdaterat. 

Undervisningsmetoderna torde också gå att applicera på elever i olika åldrar, 

därför valdes inte heller åldersbegränsning gällande elever i sökningen. 

Eftersom det är matematik som är huvudämne för den här studien valdes också 

andraspråkselever bort för att inte få studier som behandlar den rent språkliga 

barriären.  

 

Eftersom resultatet av databassökningen hade gett ett stort antal artiklar lästes 

först rubriker för att exkludera de artiklar som inte berörde problemområdet. 

Därefter lästes alla artiklars abstracts och då exkluderades ytterligare några 

artiklar. Om det vid läsning av abstracts fortfarande rådde osäkerhet, om 

artiklarna berörde problemområdet, lästes det även i artiklarna för att få en 

tydligare bild av innehållet. Inkluderingskriteriet gällande deltagare innebar att 

just de orden (t.ex. Learning disabilities) skulle stå i antingen rubrik eller i 

abstract för att artiklarna skulle inkluderas. Artiklar som kanske beskrev 

liknande symtom men utan begreppsbenämningen valdes alltså bort. Vid 

läsningen av abstracts framkom undervisningsmetoder där nationens läroplan/er 

varit undervisningsmetoden. Dessa valdes bort eftersom de var svåra att 

applicera över nationsgränserna. Sökresultatet efter gallringen blev 38 artiklar.  

 

3.3.2 Reliabilitet, replikerbarhet och validitet 

Reliabiliteten för den här studien är säkerställd eftersom metodavsnittet för 

inhämtande av artiklar tydligt har redogjorts för. Det innebär att studien går att 

replikera utifrån samma söksträng och inkluderingskriterier. Validiteten 

säkerställs genom bearbetning och ombearbetning av sökorden för att få med 

alla artiklar vars innehåll är kopplat till studiens frågeställning och för att få en 

översikt om forskningsfältet.  

 

3.4 Metod för analys av insamlat material 

Metoden för analysen av det insamlade materialet har skett i två delar. Den 

första delen har behandlat forskningsfältet mer översiktligt medan den andra 

delen fördjupar sig i kategorierna. Analysen har utgått från en kvalitativ ansats. 

Den kvalitativa ansatsen skiljer sig från den kvantitativa på flera sätt (Eriksson 

Barajas et al., 2013). Om en kvantitativ ansats valts hade mätbarhet varit i fokus 

och räkning av förekomsten av olika ord hade exempelvis kunnat prioriteras. I 
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den här studien har det istället lagts fokus på att tolka och skapa mening utifrån 

de valda artiklarna. Fördelar med en kvalitativ ansats är att analys och 

datainsamling kan ske samtidigt och frågeställningen kan utvecklas och växa 

under studiens gång. Analysen är en viktig del inom kvalitativ forskning, 

eftersom det är genom analysdelarna som helheten kan förstås (Ibid.). I den här 

studien har analysen grundats i en kvalitativ innehållsanalys med inspiration från 

grundad teori.  

 

3.4.1 Kvalitativ innehållsanalys och Grundad teori 

Syftet med att använda en kvalitativ innehållsanalys har varit att kunna 

identifiera och tematisera olika kategorier utifrån datainsamlingen. Arbetet har 

utgått från det som kallas latent innehållsanalys (Eriksson Barajas et al., 2013) 

där målet har varit att gå in på djupet i artiklarna för att finna mönster och 

teman. Detta har gjorts genom att läsa alla artiklar översiktligt och sammanställa 

dem i tabellform (se bilaga 2-7). Sammanställningen användes sedan för att 

finna kategorier. Denna analysprocess har en växelverkan mellan sensitiv närhet 

och analytisk distans som är en del av grundad teori (Thornberg & Forslund 

Frykedal, 2015). Det innebär att materialet lästs för att få en förståelse för 

texternas meningsinnehåll för att sedan backa tillbaka och med objektiva ögon 

kategorisera artiklarna. Artiklarna har lästs flera gånger vilket har gjort att 

sammanställningen har utvecklats även efter kategoriseringen gjorts. 

 

3.4.2 Översikt 

När sökningen i databasen var klar och de 38 artiklarna var uttagna började 

analysen av forskningsfältet ta form. Alla artiklar lästes översiktligt i sin helhet 

och kodades in i en tabell (se bilaga 2-7). De rubriker som användes i tabellen 

var referens, bakgrund, syfte/forskningsfråga/or, metod, slutsatser och 

implikationer/vidare forskning. Detta för att få en överblick om vilka 

undervisningsmetoder som presenterades i studierna och dess effektivitet (se 

vidare under resultat). Det gav också en översikt om forskarnas syfte och 

metoden vilket kan ses som ett säkerställande av artiklarnas kvalitet. När 

sammanställningen av artiklarna var klar i tabellform började de kategoriseras in 

i olika kategorier. Kategorierna var inte bestämda på förhand utan de 

bearbetades fram under analysprocessens gång. Två huvudkategorier och sex 

underkategorier arbetades fram (se resultat). När kategorierna blivit mer 

framträdande har artiklarna placerats in under passande kategori. Kategorierna 

har prövats och omprövats flera gånger under översiktsarbetet men även under 
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fördjupningsarbetet. Ett par artiklar som behandlat flera undervisningsmetoder 

har också placerats på flera ställen i tabellen (se bilaga 2-7). Det gällde två 

litteraturstudier som sammanställt flera olika evidensbaserade 

undervisningsmetoder som gör att samma artiklar hamnar under flera kategorier. 

 

3.4.3 Fördjupning 

Fördjupningen gjordes efter att översikten var kartlagd och huvud- och 

underkategorier var sammanställda. Eftersom sex underkategorier framkommit 

var det utifrån dessa som fördjupningsmaterialet valdes ut – en ny urvalsprocess 

ägde rum. För att kunna fördjupa analysen inom varje underkategori valdes 

minst en artikel från varje kategori. I vissa fall valdes två artiklar för att visa på 

kategorins bredd eller när materialet i artiklarna varit knapphändigt. Om samma 

undervisningsmetod framkom under samma kategori valdes en artikel ut som 

behandlade den undervisningsmetoden. När artiklarna valdes ut till 

fördjupningen var metoden en stor bidragande faktor till urvalet. I förstahand 

valdes det artiklar som hade en fullständig metod utskriven för att säkra 

kvaliteten. Artiklar som hade metoden effektstudier valdes före litteraturstudier 

på grund av två orsaker. Dels på grund av att metoden oftare var tydligare 

utskriven i jämförelse med litteraturstudierna och dels eftersom effektstudiernas 

resultat var tydligt redovisad. Kriterierna för urvalet var således: 

- Effektstudie i första hand 

- Tydligt utskriven metod 

- Tydligt utskrivet resultat  

- Den undervisningsmetod som framkom flest gånger under 

kategorin 

Fördjupningen gjordes sedan genom att noggrant läsa igenom hela artiklarna och 

analysera dem utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Materialet har sedan tolkats 

för att sammanställas och analyseras i resultatdelen. 

4. Resultat och analys 

Här kommer först en översikt av fältet presenteras för att efterföljas av en 

fördjupning av de kategorier som framkommit. Materialet, som beskrivits i 

metoden, har utvecklats till två huvudkategorier och sex underkategorier. Dessa 

kategorier är:  

 

Huvudkategorier:  

 Stöttning genom interaktion 

 Stöttning genom material 
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Underkategorier:  

 Personlig stöttning 

 Kommunikation 

 Teknologiska hjälpmedel 

 Representationsformer 

 Kognitiva undervisningsmetoder 

 Stödstrukturer 

 

Huvudkategorierna syftar till att strukturera upp underkategorierna och visa hur 

dem hänger samman. Underkategorierna ska ses som ett sätt att visa bredden 

inom huvudkategorierna. Detta visas med hjälp av en grafisk design i figur 1. 

Figur 1. Egen illustration. Huvudkategorier med underkategorier.  

 

4.1 Elever med inlärningssvårigheter i matematik 

I artiklarna som valts ut har elever med inlärningssvårigheter i matematik valts 

ut utifrån olika kriterier. Ofta har diskrepansmodellen använts för att välja ut 

vilka elever som ska delta i undersökningen. Även för-tester har gjorts för att se 

vilka av deltagarna som presterar lågt i matematik och eleverna har också valts 

ut i samråd med deras lärare. Vissa artiklar använder bara en av dessa metoder 

för att välja ut eleverna, medan andra använder flera.  

 

4.2 Översikt 

Artiklarna som behandlats har till övervägande del kommit från USA (över 80 

%). De knappa övriga 20 % är studier som gjorts i en rad olika länder, allt från 

Irland till Brasilien. Samtliga artiklar har följt inkluderingskriteriet att resultaten 

ska vara giltiga även i andra nationer än där studien gjorts. De flesta av 
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artiklarna har behandlat elever med inlärningssvårigheter i förhållande till 

problemlösning tätt följt av elever med inlärningssvårigheter i förhållande till 

beräkningar. Problemlösning har alltså varit ett återkommande tema i artiklarna 

och det beskrivs som en viktig del för att utveckla begreppsförståelsen och det 

högre tänkande som krävs i matematik (se t.ex. Jitendra, DiPipi & Perron-Jones, 

2002). Fyra av artiklarna benämner svårigheterna som dyskalkyli medan 

resterande artiklar talar om inlärningssvårigheter. Detta och mer kommer 

beskrivas ytterligare under följande rubriker.  

 

4.3 Huvudkategorier 

När kategoriseringen gjordes framställdes två huvudkategorier. Kategorierna 

fick benämningarna Stöttning genom interaktion och Stöttning genom material. 

Det som kännetecknar den första huvudkategorin är undervisning där interaktion 

mellan lärare – elev och/eller elev – elev utgör kärnan i metoderna. Två 

underkategorier där sex artiklar ingår (se bilaga 2-3) återfinns under den 

huvudkategorin – Personlig stöttning och Kommunikation. Huvudkategorin är 

således liten i jämförelse med den andra huvudkategorin som innehåller fyra 

underkategorier där 34 artiklar ingår1 (se bilaga 4-7). Trots det smala antalet 

artiklar visades ändå en bredd gällande hur interaktion som undervisningsmetod 

kan utformas. Studierna visar på en variation gällande metoder för utförande av 

studierna: litteraturstudier, fallstudier och effektstudier. Litteraturstudier är den 

övervägande metoden. De studier som är fall- eller effektstudier har haft ett 

deltagarantal mellan fem och elva elever från grundskolor. Gemensamt för dessa 

artiklar är att interaktion har positiva effekter för eleverna. Det behöver inte 

enbart gälla prestationer utan även känslor.  

 

Det som kännetecknar den andra huvudkategorin är undervisning där olika typer 

av undervisnings- och stödmaterial utgör kärnan i metoderna. Stödmaterialet kan 

vara allt från specifika hjälpmedel, som användande av tallinje, till 

procedurliknande hjälpmedel som stegvis leder eleven genom 

lösningsprocessen. Artiklarna under denna huvudkategori har till övervägande 

del varit effektstudier. För att kunna tala om metoder som effektiva måste 

effekten av undervisningsmetoden prövas. Det skulle kunna förklara 

dominansen av effektstudier i kategorin. För- och efter-tester har ofta gjorts för 

att mäta elevernas kunskaper innan och efter insättande av interventionen. 

                                           
1 Två artiklar förekommer i båda huvudkategorierna eftersom dessa artiklar tagit upp flera evidensbaserade 

undervisningsmetoder. Läs mer om detta i metodavsnittet under rubrik 3.4.2 Översikt.  
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Metoderna som ofta används i studierna är multiple-probe-design där flera 

mätningar gjorts på olika nivåer, t.ex. standardvärde och bibehållande. 

Deltagarantalet har varierat. Det är svårt att uppskatta variationens storlek 

eftersom deltagarantalet går från tre elever till flertalet skolor. De flesta 

deltagare har kommit från grundskolor men det finns även studier med deltagare 

från universitetet. Andra typer av studier om framkommit är litteraturstudier och 

fallstudier. Det har även funnits några studier där metoden inte stått utskriven 

men som kan tolkas som litteraturstudier.  

 

De fyra underkategorierna är: Teknologiska hjälpmedel, Representationsformer, 

Kognitiva undervisningsmetoder och Stödstrukturer. Det är en bred kategori 

som innehåller flertalet undervisningsmetoder som stöttar upp elever med 

inlärningssvårigheter på olika vis. Gemensamt för denna huvudkategori är 

tydlighet i undervisningen. Majoriteten av studierna visar på positiva effekter. I 

några studier har ingen effekt på elevernas lärande, vare sig positiv eller negativ, 

kunnat påvisas.  

 

4.4 Underkategorier 

 

4.4.1 Personlig stöttning 

Kaufmann och von Aster (2012) menar att elever med inlärningssvårigheter i 

matematik behöver mycket tid till repetition. För att eleverna ska ges tid till 

repetition är personlig stöttning ett medel. Stöttningen kan vara i form av en 

extra lärare eller annan personal (Woodward, Monroe & Baxter, 2001; 

Koscinski & Gast, 1993) men det kan också röra sig om inlärningsterapeuter 

(Kaufmann & von Aster, 2012). Kategorin innehåller tre artiklar. Två av 

artiklarna beskriver hur den personliga stöttningen kan utformas. Den tredje 

artikeln presenterar behovet av personlig stöttning men beskriver inte hur det 

kan utformas. De olika typer av personlig stöttning som framkommit är 

inlärningsterapeuter, ad hoc tutoring och Constant Time Delay (CTD). Ad hoc 

tutoring använder extraresurser för att repetera och lära ut nya begrepp, främst i 

förhållande till problemlösning. Stödet ges i mindre grupper. CTD innebär att 

resursen sitter ensam med en elev och stöttar denne igenom uppgiften. Eleven 

får först möjligheten att själv lösa uppgiften. Om eleven inte kan lösa uppgiften 

ges svaret av resursen. Sedan upprepas proceduren. Gemensamt för metoderna 

är att det krävs extra resurser för att kunna genomföra undervisningsmetoderna. 

Alla studier visade positiva effekter på elevernas prestationer i matematik.  
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4.4.2 Kommunikation 

I den här kategorin syftar kommunikation till kommunikation i 

undervisningssammanhang. Den uttrycks ofta muntligt men kan även uttryckas 

skriftligt. Kommunikationen sker huvudsakligen mellan elever. Kategorin 

innehåller tre artiklar. Två av artiklarna presenterar Classwide Peer Tutoring 

(CWPT) (Foegen, 2008; Impecoven-Lind & Foegen, 2010) där eleverna agerar 

som handledare till varandra. Den tredje artikeln presenterar kommunikation 

som effektivt hjälpmedel för elever med inlärningssvårigheter i matematik 

(Thornton, Langrall & Jones, 1997). Gemensamt för alla artiklarna är att målet 

med kommunikationen är att eleverna ska föra ett samtal kring sina och andras 

matematiska lösningar. Artiklarna visar på positiva effekter. Effekterna behövde 

inte kopplas till prestationer utan kopplades snarare till elevernas positiva 

upplevelser av metoden.  

 

4.4.3 Teknologiska hjälpmedel 

Det som kännetecknar kategorin är att teknologiska resurser används som ett 

medel för att utveckla matematiska förmågor hos elever med 

inlärningssvårigheter. Sex artiklar har tillfallit denna kategori. Artiklarna 

behandlar teknologi på olika vis. Det kan t.ex. handla om användandet av 

interaktiva spel (de Castro, Silvia Bissaco, Panccioni, Martini Rodrigues & 

Domingues, 2014), virtuellt material (Satsangi & Bouck, 2015), eller 

användandet av videosekvenser som eleverna får titta på för att kunna lösa 

problem (Goldman & Hasselbring, 1997). Kategorin visar en bredd, både vad 

gäller användandet av de teknologiska hjälpmedlen men också vad gäller olika 

matematiska förmågor. Vissa används som hjälpmedel för att lösa problem 

(Satsangi et al., 2015) medan andra inriktas mot inlärning av ett visst räknesätt 

(Bryant, Ok, Kang, Kim, Lang, Bryant & Pfannestiel, 2015). Det finns även en 

bredd gällande årtal vilket kan ha betydelse för resultatet. Vissa artiklar som är 

skrivna i slutet av 90-talet och början av 00-talet behandlar vissa teknologiska 

hjälpmedel som i dag är utdaterade, t.ex. laserdiscar. Dessa artiklar har ändå 

valts med eftersom de går att applicera på nyare teknik, t.ex. laserdisc till bluray. 

Det som har fokuserats på är användningen av de teknologiska hjälpmedlen och 

hur de fungerat i undervisningssyfte. En virtuell miljö, spelbaserad 

undervisning, påverkade elevernas resultat positivt eftersom elevernas tankar, 

känslor och handlingar integrerades i miljön, vilket motiverade och utvecklade 

lärandet i matematik (de Castro et al., 2014). Användandet av virtuellt material 
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ökade elevernas prestationer vid problemlösning av area och omkrets (Satsangi 

et al., 2015). Även videobaserad undervisning (Anchored instruction) är en 

lovande metod vid problemlösning. En artikel jämför tre metoder för 

undervisning: Appbaserad undervisning, lärarledd undervisning och dessa båda 

metoder kombinerade (Bryant et al., 2015). Studien visade att det var liten eller 

ingen skillnad på elevernas resultat mellan metoderna. Två artiklar berörde 

användandet av datorer och annan teknologi i undervisning. Den ena artikeln 

visade på positiva effekter för elever med inlärningssvårigheter medan den andra 

inte kunde visa på några avgörande effekter (Maccini, Gagnon & Hughes, 2002; 

Seo, Bryant & Pedrotty, 2009). Majoriteten av artiklarna var positiva till 

användandet av teknologiska hjälpmedel för att undervisa elever med 

inlärningssvårigheter.   

 

4.4.4 Representationsformer 

I kategorin finnes tolv artiklar som alla berör representationsformer i 

matematikundervisning. Representationsformer används som ett medel för att 

tydliggöra och öka förståelsen för ett problems uppbyggnad och lösning (van 

Garderen, 2007). De olika representationsformer som artiklarna studerat är en 

blandning av konkret material, bildrepresentationer och symboler (se 

exempelvis Mancl, Miller & Kennedy, 2012; Bottge, Rueda, Grant, Stephens & 

Laroque, 2010), tallinje (Gonsalves & Krawec, 2014), diagram (van Garderen, 

2007) och fingerräkning (Kaufmann, 2008). Sex av artiklarna berör metoden 

Concrete Representational Abstract (CRA). Metoden innebär att eleven tar sig 

igenom olika representationsformer från en konkret nivå till bildnivå och 

slutligen till abstrakt nivå för att lösa matematiska uppgifter. Resultatet av 

artiklarna visar att CRA är en användbar metod för att utveckla elevernas 

problemlösningsförmåga (Scheuermann, Deshler & Schumaker, 2009; Flores, 

Hinton & Scweck, 2014) och begreppsförmåga (Agrawal & Morin, 2016; 

Witzel, Riccomini & Schneider, 2008). En av artiklarnas resultat visade att även 

om CRA är en effektiv metod så är den tidskrävande (Flores et al., 2014). En 

annan av artiklarna beskriver effekterna av långsam övergång från konkret 

material till abstrakt och resultatet visade att representationsformer är en viktig 

del i lärandet för elever med inlärningssvårigheter (Jimenez-Fernandez, 2016). 

En av artiklarna som presenterar CRA berör även undervisningsmetoden 

Enhanced Anchored Instruction (EAI). EAI finns alltså i två artiklar där den ena 

endast presenterar EAI och den andra EAI och CRA (Bottge et al., 2010; 

Strickland & Maccini, 2010). EAI används vid problemlösning där 
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bildrepresentationer används via filmsekvenser för att sedan konkretisera det 

hela i praktiskt arbete med konkret material. Resultatet visade att elevernas 

problemlösningsförmåga och räkningsförmåga förbättrades (Bottge et al., 2010). 

En artikel för diskussionen om fingerräkning som hjälpmedel. Två artiklar 

presenterar användningen av två olika bildrepresentationsformer – den ena 

presenterar tallinje, den andra diagram. Både användandet av tallinje och 

diagram visade positiva effekter på elevernas lärande (Gonsalves et al., 2014; 

van Garderen, 2007). Det råder således konsensus kring den positiva effekten av 

olika representationsformer i undervisningen i matematik av elever med 

inlärningssvårigheter.  

 

4.4.5 Kognitiva undervisningsmetoder 

Kognitiva undervisningsmetoder är en bred kategori eftersom den berör såväl 

kognitiva som metakognitiva undervisningsmetoder. Kognitiva 

undervisningsmetoder berör aspekter som minnesträning, koncentrationsträning, 

stödjande undervisning (scaffolded instruction) och användandet av kognitiva 

strategier. Kognitiva strategier innebär: visualisering, muntlig repetition, 

omformulering, summering, uppskattning, förståelse, utförande och evaluering 

(Montague, 1997; Krawec, Huang, Montague, Kressler & de Alba, 2013). Det 

som skiljer kognitiva processer och metakognitiva processer åt är att kognitiva 

processer handlar om själva tankeprocessen, medan metakognitiva processer 

handlar om medvetenhet om sina tankeprocesser. Kategorin omfattar nio artiklar 

och fyra olika metoder beskrivs: Cognitive Strategy Instruction (CSI) (se 

exemplevis Montague, Enders & Dietz, 2011), Process mnemonics (PM) 

(Manalo, Bunnell & Stillman, 2000), self-instruction (Wood, Rosenberg & 

Carran, 1993) och Koncentrationsträning (Ashkenazi & Henik, 2012). Sex av 

artiklarna behandlar CSI där de kognitiva strategierna används för att förbättra 

problemlösningsförmågan hos elever med inlärningssvårigheter. Resultatet av 

artiklarna visar att CSI är en effektiv metod för att utveckla elevernas lärande i 

problemlösning (Hutchingson, 1993; Montague, 1997; Montague et al., 2011; 

Krawec et al., 2013). Undervisningsmetoden behöver dock inte passa alla elever 

(Montague, 1997). En artikel behandlar PM som är en typ av minnesträning där 

siffrorna i talen byts ut mot karaktärer och uppgiften blir som en berättelse 

(Manalo et al.). Resultatet visade att PM är en effektiv metod för att utveckla 

elevernas räkneförmåga. En artikel behandlar self-instruction som är en del av 

de kognitiva undervisningsmetoderna. Resultatet visade att self-instruction 

förbättrade elevernas prestationer när det kombinerades med bandinspelning 
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(Wood et al., 1993). Resultatet var dock inte genomgående för alla observerade 

elever. Koncentrationsträning berörs av en artikel och visade att träning av 

koncentration inte gav några effekter på elevernas lärande i matematik 

(Ashkenazi & Henik, 2012). Det är den enda artikeln som inte visar några 

positiva effekter på lärandet i matematik. De andra åtta artiklarna är överens om 

att kognitiva undervisningsmetoder är effektfulla för elevernas lärande.  

 

4.4.6 Stödstrukturer 

I den här kategorin finns sex artiklar som behandlar stödstrukturer som 

undervisningsstrategi. Fyra av artiklarna behandlade schemabaserad 

undervisning som stödstruktur (se exempelvis Jitendra et al., 2002). Den femte 

artikeln presenterade stödstrukturen SOLVE (Freeman-Green, O’brien, Wood & 

Hitt, 2015). Den sjätte artikeln visar att stödstrukturer utvecklar både 

baskunskaper och förmågan att ta sig an problem i matematik (Carnine, 1997). 

Stödstrukturer innebär att eleverna, med hjälp av en mall eller ett schema, får 

olika steg beskrivna som ska ta eleverna genom problemlösningsprocessen. Det 

som kännetecknar denna kategori är just att det finns en flerstegsmodell som 

eleverna använder under problemlösningsprocessen. Modellerna kan se ut som 

följer: Hitta problemtypen, organisera informationen i problemet, gör upp en 

plan för att lösa problemet, lös problemet och evaluera svaret (Jitendra & Star, 

2011; Freeman-Green et al.). Resultaten för schemabaserad undervisning visade 

att det är en effektiv metod för utveckling av begreppsförståelse och 

problemlösning. Eleverna generaliserade metoden på nya typer av problem och 

var positiva till strategin (Jitendra & Hoff, 1996; Jitendra, Hoff & Beck, 1999; 

Jitendra et al., 2002; Jitendra et al., 2012) Resultaten för stödstrukturen SOLVE 

visade också positiva effekter. Eleverna förbättrade räknekunskaper och 

generaliserade kunskapen på andra delar av matematikämnet. Både lärare och 

elever ansåg att undervisningen var bra (Freeman-Green et al., 2015). 

Gemensamt för alla artiklarna är att båda stödstrukturerna visade positiva 

effekter på elevernas lärande. Resultatet för artiklarna visade också att eleverna 

var positiva till den här formen av undervisning.   

 

4.4.7 Sammanfattning av översikt 

Översikten har resulterat i två huvudkategorier, Stöttning genom interaktion och 

Stöttning genom material. Stöttning genom material är den största 

huvudkategorin med 34 artiklar. Under huvudkategorierna finns sex stycken 

underkategorier: 1. Personlig stöttning, elever med inlärningssvårigheter i 
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matematik verkar gynnas av extra resurser såsom specialpedagoger, lärare, 

terapeuter eller annan personal. 2. Kommunikation, att kommunicera och 

argumentera för sina och andras uppgifter ingår i kategorin. Det verkar ha mer 

positiva effekter på elevernas känsla än prestationer. 3. Teknologiska 

hjälpmedel, såsom spel, videosekvenser och virtuellt material. Eleverna verkar 

gynnas av sådana undervisningsmetoder även om inte alla artiklar visar på 

positiva effekter. 4. Representationsformer, såsom konkret material, 

bildrepresentationer och symboler. Artiklarna är överens om 

representationsformers positiva effekter på elevernas lärande. 5. Kognitiva 

undervisningsmetoder, utvecklar kognitiva- och metakognitiva processer som 

minne, koncentration, stödjande strategier och kognitiva strategier. Även här är 

alla artiklar överens om metodernas effektivitet. 6. Stödstrukturer, använder 

stöttningsmaterial såsom diagram och scheman. Effekterna var positiva för 

eleverna som deltog i studierna. Representationsformer och Kognitiva 

undervisningsmetoder är de två största underkategorierna, med tolv respektive 

nio artiklar.  

 

4.5 Fördjupning 

Här kommer en fördjupning ske på en eller ett par artiklar från varje kategori. 

Hur artiklarna valts ut beskrivs dels i metoden och dels under varje 

fördjupningsdel. Fördjupningen avslutas med en syntes. 

 

4.5.1 Personlig stöttning 

För att fördjupa denna kategori har artikeln Enhancing student achievement on 

performance assessments in mathematics av Woodward, Monroe och Baxter 

(2001) valts. Artikeln valdes på grund av dess omfattande storlek, en fallstudie 

över 1 år. Studien testar två interventioner och dess förhållande till varandra: Ad 

hoc tutoring och Performance assessment tasks (kommer följande benämna den 

andra interventionen som bedömningsuppgifter). Syftet med artikeln var att 

studera den kombinerade effekten av undervisning i helklass med 

bedömningsuppgifter och undervisning i problemlösning med ad hoc tutoring. 

Det bör också nämnas att skolorna som deltog i studien hade en reformerad 

kursplan (Everyday Mathematics) i matematikämnet som skiljer sig från 

traditionell undervisning. Dels eftersom matematiska begrepp blir introducerade 

och återintroducerade inom och över årskurserna, dels eftersom reformen också 

fokuserar mycket på problemlösning.  
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Bedömningsuppgifter används för att eleverna ska lösa komplicerade problem 

(Woodward et al., 2001). De ska också kunna kommunicera och argumentera för 

deras lösning och dess korrekthet. Ad hoc tutoring hjälper eleverna med 

inlärningssvårigheter att lösa bedömningsuppgifterna. Metoden innebär att 

eleverna deltar i den vanliga undervisningen som följs upp av en extra resurs, 

t.ex. en specialpedagog.  

 

Sju lärare, från tre skolor, deltog i studien med deras elever (Woodward et al., 

2001). Från skolorna deltog 182 elever varav elva elever hade 

inlärningssvårigheter utifrån sina individuella åtgärdsprogram. Eleverna delades 

upp i en interventionsgrupp och en jämförelsegrupp där eleverna med 

inlärningssvårigheter delades upp så att sex elever hamnade i 

interventionsgruppen och resterande fem hamnade i jämförelsegruppen. 

Interventionsgruppen fick interventionerna ad hoc tutoring och 

bedömningsuppgifter medan jämförelsegruppen hade undervisning utifrån den 

reformerade kursplanen. Bedömningsuppgifterna gjordes en gång var tredje 

vecka. Tiden avgjordes på grund av hur mycket tid lärarna hade att lägga på 

bedömningsuppgifterna utöver den vanliga undervisningen. Eleverna fick 

tydliga instruktioner om hur bedömningsuppgifterna skulle gå till och fick även 

öva på att utföra dem. De arbetade först enskilt med att lösa 

problemlösningsuppgiften för att sedan delta i helklassdiskussion där de 

tillsammans med läraren gick igenom kvaliteten på uppgifterna. Lärarna 

arbetade extra med att få eleverna med inlärningssvårigheter aktiva under 

lektionerna vilket fungerade eftersom eleverna hade övat tillsammans med en 

annan lärare i ad hoc tutoring. Detta upprepades vid nästa lektionstillfälle. 

Slutligen fick eleverna poängsätta lösningarna tillsammans med läraren.  

 

Ad hoc tutoring skedde fyra gånger i veckan i 30-minuterslektioner. De som 

deltog i Ad hoc tutoring var både elever med inlärningssvårigheter och andra 

lågpresterande elever. Inte fler än sex elever blev handledda under varje tillfälle. 

Det lärarna gjorde var att repetera och lära ut viktiga begrepp och hjälpa 

eleverna med deras uppgifter i arbetsboken. De lärde också ut enkla funktioner 

och lät eleverna öva på att bedöma problemlösningsuppgifterna innan det 

gjordes i helklass (Woodward et al., 2001). Generellt började lektionerna med 

att läraren läste problemet tillsammans med eleverna och tydliggjorde om det 

uppkom frågor. Eleverna fick sedan hjälp att strukturera upp problemet med 

hjälp av olika representationsformer. En problemlösningsguide användes också. 
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Så lärarens roll var att hjälpa eleverna att förstå problemet, tydliggöra 

problemlösningsprocessen för eleverna, påminna om de olika delarna av 

problemet och ge eleverna tydliga förslag när de stötte på hinder. Detta ses som 

en typ av scaffolding där läraren leder eleven genom lärprocessen.  

 

När eftertesterna gjordes visade resultatet att eleverna i interventionsgruppen 

växte i deras lärande betydligt mer än eleverna i jämförelsegruppen (Woodward 

et al., 2001). Utvecklingen gick från att enbart ha skrivit siffror som svar till att 

skriva utförliga meningar och använda passande representationsformer för att 

beskriva tankeprocessen. Genom resultatet framkom två grupper: den högsta- 

och den lägsta gruppen. Den högsta gruppen svarade mer utförligt och använde 

fler strategier för att lösa problemen. De visade större förståelse för viktiga 

matematiska procedurer som behövs för att besvara problemen korrekt. Lägsta 

gruppen saknade förståelse för de begrepp som behövdes för att lösa 

matematiska problem. Svaren blev ytligare. Eleverna i lägsta gruppen 

utvecklades också även om de inte utvecklade samma djupa förståelse som i 

högsta gruppen. De elever som presterade lägst var de som inte deltog lika 

mycket i interventionerna. Resultatet visade att elevernas utveckling inte var 

linjär. Eleverna i jämförelsegruppen visade små eller inga förändringar på 

eftertesterna. Resultatet indikerar på att en kombination av bedömningsuppgifter 

och ad hoc tutoring gav positiva effekter. Den typ av scaffolding som används i 

ad hoc tutoring verkade vara effektiv när eleverna indelades i smågrupper, 

menar författarna.  

 

4.5.2 Kommunikation 

För att fördjupa kategorin Kommunikation har två artiklar valts som behandlar 

Classwide Peer Tutoring (CWPT) som är en undervisningsmetod där eleverna 

nyttjar varandra som resurser. Två artiklar valdes eftersom CWPT beskrivs kort 

i båda artiklarna (Foegen, 2008; Impecoven-Lind & Foegen, 2010). Båda 

artiklarna är litteraturstudier där författarna sammanställt vetenskapligt granskad 

forskning. Studierna går ut på att beskriva olika metoder som är effektfulla för 

att lära elever med inlärningssvårigheter problemlösning i algebra. CWPT är en 

sådan metod. I CWPT får eleverna verka som stöd för varandra. En svagare elev 

arbetar tillsammans med en starkare elev där de turas om att lära ut och ta emot 

undervisning (Ibid.). Först börjar den starkare eleven verka som handledare. 

Eleverna har fått ett utarbetat handledningsmaterial som deras lärare 

sammanställt. Sedan får den svagare eleven agera handledare. Resultatet visar 
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att CWPT är en evidensbaserad metod som är utvecklad för att förbättra 

elevernas prestationer i matematik. Metoden är anpassad för både 

specialpedagogisk undervisning och ”vanlig” undervisning.     

 

4.5.3 Teknologiska hjälpmedel 

Tekniska hjälpmedel för elever med inlärningssvårigheter i matematik visade sig 

vara en bred kategori. Den artikel som valdes gjordes så dels på grund av när 

den publicerades och dels för att metoden var välbeskriven. Varför årtalet har 

betydelse beror på att tekniken utvecklas hela tiden och det är av vikt att ha en 

artikel som presenterar tekniska hjälpmedel som är uppdaterade. Artikeln som 

valdes var Effects of a virtual environment on the development of mathematical 

skills in children with dyscalculia av de Castro, Silvia Bissaco, Panccioni, 

Martini Rodrigues och Domingues (2014). De testar i sin studie effekterna av 

virtuella spel i pedagogiskt syfte för elever med dyskalkyli. Spelet som användes 

kallades för ”Tom’s Rescue” och var just utvecklat för att stimulera tänkande 

hos barn och utveckla matematiska färdigheter som behövs för att fungera 

socialt (de Castro et al., 2014). I spelet fick deltagarna spela 18 olika utbildande 

minispel. Miljön i spelet var upplagt så att barnen kunde arbeta interaktivt. 

Spelet var utformat för att täcka upp områdena: numeriska fakta, numeriska 

representationer och begrepp. Det fanns även spel som var utvecklade för att 

utveckla kognitiva färdigheter som arbetsminnet och den visuospatiala 

förmågan. Minispelen behövde inte spelas i någon bestämd ordning utan 

eleverna kunde välja när och hur mycket de ville spela. 

 

Från början deltog 300 elever mellan sju och tio år i Brasilien (de Castro et al.). 

Ett förtest gjordes för att välja ut vilka av dessa 300 elever som hade svårigheter 

i matematik. Det resulterade i att 43 elever valdes ut till ytterligare ett urval. I 

samråd med lärare valdes 26 elever ut då de ansågs ha dyskalkyli-liknande 

svårigheter. Dessa elever delades slumpmässigt in i en kontrollgrupp och en 

experimentgrupp. Grupperna var av samma storlek med jämn fördelning mellan 

könen. Kontrollgruppen fick traditionell undervisning under experimentets gång 

medan experimentgruppen använde den virtuella miljön. Interventionen skedde 

två gånger per vecka i fem veckor. Lektionerna varade i 60 minuter. Under 

första lektionen presenterades och förklarades den virtuella miljön för eleverna. 

Efter interventionen gjordes ett aritmetiktest för att mäta effekterna av den 

virtuella miljön.  
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Resultatet indikerade på positiva effekter av spelandet i den virtuella miljön (de 

Castro et al., 2014). Eleverna i experimentgruppen förbättrade sina testresultat 

medan eleverna i kontrollgruppen inte gjorde någon förbättring utifrån för-

testerna. Resultatet visade att spelet utvecklade matematiska färdigheter som 

förståelsen för nummer och dess storlek, räkning, att sortera och utföra 

aritmetiska procedurer. Spelet utvecklade dels de färdigheter som det utsåg att 

utveckla men det utvecklade även andra färdigheter inom matematikämnet. 

Resultatet visade också att eleverna blev gladare och ansträngde sig mer. Det 

berikade inlärningsprocessen för eleverna. Att elevernas resultat förbättrades 

kan bero på att eleverna i experimentgruppen lärt sig matematiska färdigheter 

och använde matematiskt tänkande för att lösa utmaningar, menar författarna. 

Ytterligare en faktor till spelets positiva effekter var att det inte gick att förlora i 

spelet. Vilket gjorde att känslan av misslyckande togs bort. Att ta bort faktorer 

som bidrar till negativa känslor menar författarna är viktigt för barn som ofta 

misslyckas i skolan. Författarna avslutar med att poängtera de positiva 

aspekterna av spel i undervisningen eftersom det är effektivt och flexibelt att 

använda.  

 

4.5.4 Representationsformer 

Concrete-Representational-Abstract (CRA) är en metod som presenteras i sex av 

de tolv artiklarna under den här kategorin och av den anledningen har en artikel 

som berör CRA valts ut för fördjupning: Using the concrete-representational-

abstract sequence with integrated strategy instruction to teach subtraction with 

regrouping to students with learning disabilities av Mancl, Miller och Kennedy 

(2012). CRA sker stegvis där eleven tar sig från konkret nivå till abstrakt nivå. 

Första steget i CRA börjar på en konkret nivå där eleverna får arbeta med 

praktiskt material. I nästa steg blir det praktiska materialet omvandlat till 

bildrepresentationer. Sista steget innebär en abstrakt nivå där endast symboler 

används som representationsformer. Syftet med studien var att undersöka om 

CRA är en effektiv metod vid undervisning av subtraktion med 

tiotalsövergångar.  

 

Studien var en effektstudie som utfördes på en grundskola. 13 elever med 

inlärningssvårigheter fick utföra ett screening-test, med tre delar, för att testa 

deras färdigheter i subtraktion. De elever som fick lägre än 50 % av medelvärdet 

av testet deltog i studien. Det resulterade i ett deltagarantal på fem elever.  

Eleverna var mellan tio och elva år. Alla var diagnostiserade med 
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inlärningssvårigheter utifrån Nevadas kriterier. En specialpedagog ledde 

interventionen till alla fem elever. All undervisning skedde i ett eget klassrum 

där endast de deltagande i studien var med. De första fem lektionerna berörde 

den konkreta nivån där eleverna använde sig av tredimensionella talblock som 

konkret material. Nästa tre lektioner var på bildrepresentationsnivån där de 

tredimensionella talblocken istället blev representerade i bild. Den nionde 

lektionen användes för att gå igenom de specifika stegen som görs vid räkning 

av subtraktion med tiotalsövergångar. De två sista lektionerna användes för 

undervisning av den abstrakta nivån. Alla lektioner var 30 minuter långa och 

några lektioner fick upprepas ytterligare. 

 

Analysmetoden för resultatet var en kvantitativ metod. Resultatet visade att 

elever bemästrade alla nivåer av CRA även om några lektioner behövde 

upprepas. Alla elevers prestationer var stabila under interventionen. 

Prestationerna mättes med en procentskala på 0 – 100 procent där >80 procent 

bedömdes som bemästring av interventionsnivån. Alla elever höll sig över 80 

procent genom alla interventionsnivåer. För att bedöma effekten av 

interventionen användes PND (percentage of nonoverlapping data) som beskrivs 

som en ”nonparametric quantitative approach that involves determing the 

percentage of intervention data that are more extreme […] than the single most 

extreme baseline data point and then applying interpretational guidelines” 

(Mancl et al., 2012, s. 162). Riktlinjerna innebär att för att en metod ska anses 

som effektiv ska PNDn vara över 70 procent. CRA-interventionen fick ett PND 

på 94,73 procent. Alltså indikerar resultatet att CRA är en effektiv metod för de 

fem deltagande eleverna. Författarna menar att resultatet visar att elever med 

inlärningssvårigheter gynnas av CRA-undervisning för att lösa subtraktion med 

tiotalsövergångar. 

 

4.5.5 Kognitiva undervisningsmetoder 

För den här kategorin har två artiklar valts ut som fördjupningsartiklar. Den ena 

beskriver en specifik CSI-rutin med benämningen Solve it! (Krawec, Huang, 

Montague, Kressler & de Alba, 2013). Den andra artikeln som valts ut studerar 

self-regulation (Montague, 2008). Artiklarna har valts för att dels visa på 

bredden inom kategorin och dels för att visa hur de kognitiva- och 

metakognitiva processerna hör samman.  
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Solve it! är en undervisningsmetod som syftar till att utveckla 

problemlösningsförmågan hos elever med inlärningssvårigheter (Krawec et al., 

2013). För att kunna lösa problem används kognitiva- och metakognitiva 

strategier. Solve it! tar eleverna genom fyra faser av problemlösning som 

representerar kognitiva- och metakognitiva strategierna. I den första fasen 

översättningsfasen, får eleverna läsa problemet för att sedan omformulera det i 

egna ord. Sedan visualiseras problemet i integreringsfasen genom användandet 

av olika representationsformer för att skildra problemets delar. I den tredje 

fasen, planeringsfasen, skapar eleverna en hypotes om olika lösningar på 

problemet. Sist, i verkställningsfasen, går eleverna igenom sina olika lösningar 

för att kontrollera svaret.   

 

Datainsamlingen för studien skedde över en tvåårs-period uppdelad i två 

försöksgrupper, 2008-2009 och 2009-2010 (Krawec et al., 2013). Totalt över 

båda försöksgrupperna deltog 76 lärare över 200 klassrum. Studien undersökte 

effekterna av Solve it! på elever med inlärningssvårigheter och ”average 

achievers” (AA). Fokus för den här fördjupningen ligger mest på resultaten som 

berör elever med inlärningssvårigheter. För- och efter-tester gjordes för att mäta 

effekterna av interventionen. Eleverna delades upp i en jämförelsegrupp och en 

interventionsgrupp. Studien startade med att alla deltagare i 

interventionsgruppen deltog i tre introduktionsdagar för att få Solve it!-

undervisning under resterande tid av studien. Varje undervisningstillfälle varade 

30 minuter.  

 

Resultatet av studien visade att eleverna i interventionsgruppen överträffade 

jämförelsegruppen på eftertesterna. Eleverna med inlärningssvårigheter som fick 

interventionen använde fler strategier vid problemlösning efter interventionen än 

jämförelsegruppen. Resultatet visar att Solve it! inte enbart är en effektiv metod 

för elever med inlärningssvårigheter utan även för andra elever.  

 

Self-regulation är ett paraplybegrepp för flertalet metakognitiva strategier som: 

self-questioning, self-instruction, self-monitoring, self-evaluation och self-

reinforcement (Montague, 2008). Self-regulation är en del av Cognitive strategy 

instruction (CSI). Studien är en litteraturstudie där sju artiklar analyserades. 

Artiklarna valdes utifrån specifika kriterier för att dels avgöra kvaliteten på 

själva studien och dels för att avgöra om CSI kan kvalificeras som en 

evidensbaserad metod. Utomstående personer värderade artiklarnas kvalitet.  
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Resultatet av litteraturstudien förklarade Self-regulation som en 

undervisningsmetod där eleven för en dialog med sig själv för att ta sig igenom 

ett matematiskt problem (Montague, 2008). Eleverna använder arbetsblad med 

färdiga frågor som representerar de olika Self-regulation-strategierna som 

dialogstöd. Resultatet presenterade sex steg som vägledning för undervisning av 

CSI med Self-regulation. Läraren ska: 

1. utveckla elevernas baskunskaper om Self-regulation-strategierna.  

2. förklara för eleverna om hur strategierna kan hjälpa eleverna att förbättra 

problemlösningsförmågan. 

3. demonstrera strategierna för eleverna genom att ”tänka högt”, det vill säga att 

läraren presenterar sin tankegång för eleverna högt.  

4. se till att eleverna memorerar stegen på arbetsbladet. 

5. stödja elevernas användning av strategierna genom scaffolding. 

6. följa elevernas prestationer tills de kan använda strategierna självständigt. 

Resultaten från samtliga artiklar i litteraturstudien visade att Self-regulation är 

en effektiv metod för att förbättra elever med inlärningssvårigheters 

problemlösningsförmåga. En studie visade att en elev inte lyckats bemästra 

strategierna vilken förklarades med att eleven utvecklingsmässigt inte var redo.  

 

4.5.6 Stödstrukturer 

Schemabaserad undervisning beskrivs i fyra av artiklarna under kategorin 

stödstruktur. Här har en valts ut för att fördjupa förståelsen för hur 

undervisningsmetoden fungerar och varför den passar elever med 

inlärningssvårigheter i matematik. Undervisningsmetoden har använts för att 

undersöka om den är användbar för att lösa matematiska problem (Jitendra, 

DiPipi & Perron-Jones, 2002). Forskarna vill undersöka effekterna av en 

schemabaserad undervisning på problemlösning inom multiplikation och 

division. Schemabaserad undervisning har drag från det kognitiva- och det 

metakognitiva fältet (Jitendra et al., 2002). Det som skiljer dem åt är 

användandet av schemadiagram för att kartlägga viktig information i 

schemabaserad undervisning. Kognitiva- och metakognitiva strategier kan också 

använda diagram men istället för att fokusera på att identifiera de betydelsefulla 

relationerna som återfinns i problemen (schemadiagram) så fokuserar de mer på 

procedurerna som leder till lösandet av problemet.  
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För att undersöka effekterna av schemabaserad undervisning testades detta på 

fyra elever med inlärningssvårigheter (Jitendra et al., 2002). Eleverna hade dels 

blivit diagnostiserade med inlärningssvårigheter enligt Pennsylvanias kriterier. 

Deras lärare hade också beskrivit dessa elever och deras svårigheter i matematik 

och de fick göra ett test där deras problemlösningskunskaper mättes. Det var en 

specialpedagog som höll i alla tester och undervisningsmoment. 

Undervisningsmomenten skedde enskilt med pedagogen i ett mindre grupprum. 

När en elev fick instruktioner arbetade resten av eleverna självständigt i det 

vanliga klassrummet. Två problemtyper användes i undervisningen: vary och 

multiplicative comparison. Resultatet mättes dels med prov och dels med en 

strategisk intervju. Proven användes för att mäta hur/om elevernas resultat ökade 

och intervjun användes för att få elevernas uppfattning om strategins effekt och 

vad de tyckte om den. För att evaluera hur eleverna utvecklades användes en 

multiple-probe-across-participants design. De faser som genomgicks under 

experimentet var standardvärde, undervisning, generalisering och bibehållande.  

 

Undervisningen skedde i 35-40 minuter långa lektioner där komponenter som 

ingick var: tydlig genomgång av strategin, interaktiva diskussioner, lärarledd 

arbetsgång, rättande återkoppling och självständigt arbete (Jitendra et al., 2002). 

Under genomgången av strategin fick eleverna ett schemadiagram. Läraren 

beskrev diagrammet med hjälp av flera olika problemuppgifter. Nästa steg i 

processen var att lösa problemen tillsammans (lärare och elever) där eleverna 

fick vara interaktiva. Eleverna använde egna diagram där de kartlade väsentlig 

information från problemet. Diagrammen användes som en minneshjälp. Till sist 

fick eleverna arbeta självständigt. När de behövde hjälp fick de återkoppling 

från läraren. Användandet av schemastrategin gjordes i två faser och med 

växande svårighetsgrad på problemen. Först introducerades problemtypen vary 

för att sedan introducera den lite svårare multiplicative comparison. 

Svårighetsgraden gick från lättare problem till svårare problem.  

 

Resultatet indikerade att användandet av schemabaserad undervisning ökade 

elevernas prestationer i problemlösning hos alla fyra deltagare (Jitendra et al., 

2002). Deras begreppsförståelse ökade och strategin bibehölls flera veckor efter 

studiens slut. De kunde också generalisera strategin till nya problem. Innan 

studiens gång använde enbart en elev sig av diagram men vid slutet av studien 

använde alla elever diagram. Alla elever beskrev strategin som användbar och 

att den underlättade deras lärande. En elev menade att strategin även var 

användbar i “real-world activites” (Jitendra et al., 2002 s. 35). Även läraren var 
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mycket nöjd med strategin och beskrev den som hjälpsam eftersom den var 

visualiserande och tydliggjorde användandet av nyckelkomponenter som behövs 

i problemlösningsprocessen. Läraren antydde att strategin också hjälpte eleverna 

att bli mer självständiga över tid. Efter studien kunde eleverna urskilja 

nyckeldragen hos de olika problemtyperna, de kunde beskriva vad problemet 

frågade efter och rita ett diagram av relationerna som presenterats i problemet.  

 

Även om resultatet är positivt menar författarna (Jitendra et al., 2002) att det ska 

ses som preliminärt. Det eftersom flera faktorer har varit begränsande. En 

begränsande faktor var att så få elever deltog i studien. Ett begränsat urval av 

problemuppgifter kan också ses som en begränsande faktor. Eftersom studien 

gjordes utanför klassrummet kan även det ses som en begränsning. Jitendra et al. 

menar att vidare forskning behöver göras med dessa aspekter i åtanke. Den 

största begränsande faktorn för studien är ändå osäkerheten kring om eleverna 

verkligen hade inlärningssvårigheter i matematik. Två av eleverna var enbart en 

avvikelseenhet från medelvärdet gällande matematiskt tänkande. Därutöver 

skulle endast en elev klassificeras som ”learning disabled” i matematik i 

enlighet med diskrepanskriteriet.  

 

4.5.7 Syntes av fördjupning 

Efter fördjupningen av materialet har fyra aspekter för lyckad undervisning av 

elever med inlärningssvårigheter framträtt: Scaffolding (stöttning), tydlighet, 

strategier och vikten av känslan av att lyckas. Scaffolding innebär att eleverna 

får stöttning i lärandeprocessen, t.ex. genom ad hoc tutoring (Woodward et al., 

2001). Utifrån texterna som lästs kan det tolkas som att elever med 

inlärningssvårigheter i matematik behöver extra stöttning. Stöttningen kan vara i 

form av en person som hjälper eleverna genom uppgifterna som t.ex. vid ad hoc 

tutoring eller CWPT. Det kan tolkas, utifrån Woodward et al.:s studie, som att 

eleverna gynnades mycket av att sitta i mindre grupper tillsammans med en 

extra personal som hjälpte dem genom uppgifterna. För att ad hoc tutoring ska 

fungera krävs det också att skolorna har tillgång till personal som kan arbeta 

med eleverna i mindre grupper under och i samband med lektionerna. Det kan 

också vara i form av ett stödmaterial som vid schemabaserad undervisning och 

CSI. Det har också framkommit från materialet att elever med 

inlärningssvårigheter behöver tydlighet i matematikundervisningen. Tydligheten 

kan vara i form av en stödstruktur som för eleven genom uppgiften eller med 

hjälp av olika representationsformer som kan konkretisera abstrakta uppgifter. 

Elever med inlärningssvårigheter behöver utveckla fler strategier för att utveckla 
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en god problemlösningsförmåga (Montague, 2008). En artikel talar om vikten att 

låta eleverna lyckas (de Castro et al., 2014). Eftersom många elever med 

inlärningssvårigheter har upplevt många misslyckanden kan den aspekten tolkas 

som extra viktig i undervisning av elever med inlärningssvårigheter.   

5. Diskussion 

Diskussionen inleds med en sammanfattning av huvudresultaten som 

framkommit från studien. Därefter fördjupas resultatet med koppling till 

teoribakgrunden. En metoddiskussion förs därefter och efterföljs av ett stycke 

om konsekvenser för undervisning. Diskussionen avslutas med ett kort stycke 

om vidare forskning. 

 

5.1 Sammanfattning av huvudresultat  

Målet för det här arbetet var att med hjälp av en forskningsöversikt besvara vilka 

undervisningsmetoder som fungerar i arbetet med elever med 

inlärningssvårigheter i matematik. Resultatet visar en mångfald gällande 

undervisningsmetoder. Det har berört personlig stöttning, kommunikation, 

teknologiska hjälpmedel, representationsformer, kognitiva 

undervisningsmetoder och stödstrukturer. Personlig stöttning av olika slag är 

också en metod för att utveckla elevernas kunskaper i matematik. Med den 

personliga stöttningen får eleven handledning och extra tid för att lösa 

matematiska problem och andra uppgifter. Att kunna kommunicera och hjälpa 

varandra är också utvecklande för matematikkunskaperna. Teknologiska 

hjälpmedel är en bred kategori som behandlar allt från spel till videobaserad 

undervisning och som till övervägande del visats fungera för att utveckla 

elevernas kunskaper i matematik. Teknologiska hjälpmedel ligger ändå rätt nära 

representationsformer eftersom representationsformer dels handlar om visuella 

intryck. Konkret material ingår också under representationsformer. 

Representationsformer gör att eleverna lättare kan ta till sig den abstrakta 

information som finns i matematiska uppgifter. Kognitiva undervisningsmetoder 

tränar elevens kognitiva funktioner såsom minne, koncentration och övriga 

kognitiva strategier. Stödstrukturer innebär att eleven följer en viss typ av 

struktur för att lösa problem. Strukturen hjälper eleven att organisera 

informationen i problemen för att sedan kunna lösa dem. Det som ändå har varit 

den största gemensamma nämnaren är tydlighet och stöttning. Elever med 

inlärningssvårigheter i matematik verkar behöva tydliga riktlinjer för hur 

uppgifter ska lösas och utveckla flera strategier för att lösa uppgifterna. 
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Problemlösning och beräkningar är de områden som behandlats mest i 

forskningen.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Eftersom elever med inlärningssvårigheter i matematik ofta har svårigheter som 

bygger på de kognitiva systemen, som visual-spatiala systemet, språksystemet 

och centrat för beslutsfattande, (Fletcher et al., 2006) kan det förklara att 

flertalet undervisningsmetoder berör dessa system. Användandet av 

representationsformer kan vara ett sätt att stötta upp den visuospatiala förmågan. 

Eftersom elever med inlärningssvårigheter kan ha svårt att skapa mentala bilder 

kan olika representationsformer fungera som ett stödmaterial i undervisningen – 

för att göra det abstrakta mer konkret. Även teknologiska hjälpmedel kan vara 

ett material för att stötta upp förmågan. Att kognitiva undervisningsmetoder fått 

stor plats i resultatet kan också förklaras utifrån att elever med 

inlärningssvårigheter ofta har svårigheter som bygger på de kognitiva systemen. 

Enligt resultatet kan det tolkas som att elever med inlärningssvårigheter behöver 

utveckla kognitiva strategier. För att stötta upp minnesprocesserna kan 

stödstrukturer också vara en användbar metod. Det eftersom att få en struktur för 

hur en uppgift kan lösas och användandet av scheman för att skriva upp viktig 

information gör att eleverna inte behöver ha all information i huvudet.  

 

Att resultatet visar att problemlösning och beräkningar är områden som elever 

med inlärningssvårigheter behöver utveckla stöder tidigare forskning (Fletcher 

et al., 2006). Den tidigare forskningen hävdar att det ofta är inom de områdena 

som elever med inlärningssvårigheter ofta har svårigheter med. 

 

När eleverna i studierna valts ut har olika metoder och modeller använts (se 

under rubriken Elever med inlärningssvårigheter i matematik). 

Diskrepansmodellen är en sådan som många studier använt sig av. Det är också 

den modellen som har fått mycket kritik av bl.a. Lundberg och Sterner (2009) 

eftersom oklarheten kring vad som ska mätas är stor. Det skulle kunna innebära 

att flera deltagare i studierna kanske inte hade inlärningssvårigheter i matematik. 

Detta var även något som uppmärksammades av Jitendra et al. (2002). I 

studierna från USA har delstaterna egna kriterier för vad som klassas som 

inlärningssvårigheter. Det skulle alltså kunna finnas en skillnad mellan olika 

delstater. Även om eleverna inte skulle ha haft inlärningssvårigheter i matematik 

så har eleverna ändå haft svårigheter i matematikämnet. 

Undervisningsmetoderna kan alltså ändå ses som effektiva för elever med 
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svårigheter i matematik. Det blir därför intressant att fundera kring om en 

diagnos som inlärningssvårigheter i matematik verkligen är nödvändig för att få 

det stöd som krävs. Alla elever har rätt till stöd oavsett om det finns en diagnos 

eller inte (Skolverket, 2011). Dock beskriver tidigare forskning att det inte är så 

enkelt i verkligheten (Jakobsson, 2002; Jakobsson & Nilsson, 2011; Engström, 

2015). Många undervisningsmetoder, som presenterats i resultatet, kräver en hel 

del tid, t.ex. CRA och/eller tillsättande av resurser, t.ex. ad hoc tutoring. 

Eftersom diagnoser i dag fungerar som ett påtryckningsmedel för att få tillgång 

till resurser kan en diagnos vara avgörande (Ibid.). Tankar väcks om eleverna får 

diagnoser för att de har en diagnos eller för att få tillgång till resurser. Trots att 

alla elever ska ha rätt till stöd.   

 

5.3 Metoddiskussion 

Hur välgjord en metod än är finns det alltid aspekter som skulle kunna göras 

annorlunda. Även om systematik har varit en viktig aspekt för den här studien 

finns det faktorer som kan ha påverkat systematiken, såsom inriktningar, val och 

den mänskliga faktorn. Valen av sökord påverkar resultatet. Om andra sökord 

hade använts hade kanske resultatet sett annorlunda ut. T.ex. skulle fler 

synonymer för undervisningsmetoder kunnat användas, som strategy, och 

kanske resulterat i fler träffar. Sökordet disabilities har en viss problematik 

eftersom det är ett svårdefinierat område. Utifrån den här studien har det 

framkommit att det behövs en definition av diagnosen inlärningssvårigheter i 

matematik eftersom kriterierna för inlärningssvårigheter skildes åt i artiklarna. 

Kanske hade det varit fördelaktigt att istället fokusera på difficulties som är den 

bredare benämningen. Fler sökord som hade kunnat användas är beskrivande 

sökord som är kopplade till inlärningssvårigheter. T.ex. de kognitiva systemen 

som beskrivit i teoribakgrunden. Söksträngen har dock blivit bearbetad flertalet 

gånger för att försöka säkerställa att den täcker problemområdet. Att bara 38 

träffar sedan valdes ut av 473 kan ändå indikera att söksträngen inte var 

komplett. Kanske hade den behövt specificeras ytterligare. Det skulle också 

kunnat ha försvunnit artiklar i genomgången av rubriker och abstracts som 

egentligen hör till ämnet. Hade inkluderingskriterierna gjorts bredare hade de 

kanske resulterat i fler artiklar i slutresultatet. Databasen som användes i 

sökprocessen, WoS, har säkerställt kvaliteten på artiklarna eftersom alla artiklar 

redan är vetenskapligt granskade. Om flera databaser använts hade kanske fler 

artiklar framkommit. Tidsbegränsningen för studien har dock inte möjliggjort 

det. Eftersom metoden är välbeskriven säkerställs replikerbarheten.  
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Analysen kan ha påverkats av olika faktorer. Att artiklarna enbart funnits att läsa 

på engelska och det engelska språket inte är vårt förstaspråk kan de ha påverkat 

tolkningarna av artiklarna. Dock har läsningen skett noggrant utifrån grundad 

teori eftersom artiklarna lästs och lästs igen för att säkerställa trovärdigheten i 

tolkningarna. Eftersom fördjupningsartiklarna valdes i första hand utifrån 

metoden så säkerställer det kvaliteten i resultatet. Mer tid hade kunnat bidra till 

en djupare analys. Fördjupningsmaterialet hade kunnat väljas ut slumpmässigt 

för att minska påverkan av den mänskliga faktorn.  

 

Kategorierna som framkommit ur materialet har vissa gemensamma nämnare, 

t.ex. tydlighet. Trots att de har gemensamma nämnare har de även faktorer som 

skiljer dem åt. Vissa kategorier har varit närmare varandra än andra, t.ex. 

stödstrukturer och kognitiva undervisningsmetoder. Det som har skilt dem åt är 

att kognitiva undervisningsmetoder inte behöver använda stödstrukturer även 

om det också förekommit liknande under den kategorin. Kognitiva- och 

metakognitiva undervisningsmetoder var från början separerade från varandra 

men efter djupläsning slogs de samman till en kategori. Det eftersom det visade 

sig att de hade för många gemensamma nämnare för att kunna skilja dem åt.  

 

Flera artiklar som berört samma undervisningsmetod har skrivits av samma 

författare med olika kollegor, t.ex. Jitendra i schemabaserad undervisning och 

Montague i CSI. Det är något som har betydelse för resultatets kvalitet. Att så 

många studier är gjorda i USA kan ha gett en snedfördelning på resultatet och 

kan få implikationer för trovärdigheten. Tack vare att de övriga studierna gjorts i 

flera olika länder, och på grund av inkluderingskriteriet att resultatet i studierna 

ska gälla utanför nationsgränsen, kan en viss del av snedfördelningen ändå 

kompenseras, och trovärdigheten behållas.  

 

5.4 Konsekvenser för undervisning 

Tidigare forskning har påpekat att explicit undervisning med tydliggörande av 

begrepp och procedurer är effektiv undervisning för elever med 

inlärningssvårigheter i matematik (Fletcher et al., 2006). Den här 

litteraturstudien stärker den tidigare forskningen men bidrar även till ny 

information. Eftersom studien presenterar flera effektiva undervisningsmetoder 

kan resultatet användas som ett stöd för lärare. Flera av metoderna är direkt 

användbara i praktiken, t.ex. arbeta med representationsformer. Oavsett om det 
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talas om inlärningssvårigheter eller svårigheter i matematik torde 

undervisningsmetoderna vara applicerbara. Metoderna torde även kunna 

användas i allmänna klassrum med elever som är i, eller inte i, svårigheter. 

Många av undervisningsmetoderna kräver dock tillgång till extra tid och 

resurser. Det ställer krav på att skolan har möjlighet och tillgång till att skapa 

dessa förutsättningar. En del av metoderna ställer således krav på en 

organisatorisk nivå tillika politisk nivå.  

 

5.5 Vidare forskning 

Det kan behövas mer forskning över de neurologiska- och pedagogiska 

forskningsfälten för att nå konsensus kring matematiksvårigheter överlag. . 

Eftersom studien resulterade i endast 38 artiklar kan det indikera på att mer 

forskning om undervisningsmetoder för elever med inlärningssvårigheter i 

matematik behövs. Exempelvis visade resultatet att forskning kring interaktion 

som stöd kan utvecklas ytterligare, t.ex CWPT. Det vore också intressant att 

genom vidare forskning jämföra effekterna av undervisningsmetoderna från 

resultatet med varandra. Är det någon metod som är mer effektfull än någon 

annan?  
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Bilagor 
Bilaga 1 (SÖKSTRÄNG) 

Databas Sökord Avgränsning Antal 

Web of Science 

160506 

(math* AND (“specific 
learn* disablitit*” OR 
“learn* disabilit*” OR 
dyscal*) AND ((teach* 
OR learn* OR educat*) 
AND method* OR 
instruct*) 

Artiklar & Engelska 

Manuell 

473 

Efter manuell: 38 
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Bilaga 2 

Referen

s 

Bakgrun
d 

Syfte/forsknings
fråga/or 

Metod Slutsatser Implikatio
ner/vidar
e 
forskning  

Personlig 
stöttning.  

     

Enhancing 
Student 
Achieveme
nt on 
Performanc
e 
Assessment
s in 
Mathemati
cs. 
 

Woodward, J,; 
Monroe, K.; 
Baxter, J. (2001) 
 
Fulltext 

 Syftet var att öka 
kunskaperna I matematisk 
problemlösning med hjälp 
av ”ad hoc tutoring”. Det 
vill säga att eleverna med 
LD först undervisades i 
helklass för att sedan få 
tillgång till extra stöd via 
annan personal antingen 
senare under 
lektionstillfället eller 
under annat tillfälle - 
scaffolding. Eleverna fick 
också öva att bedöma sina 
prestationer i helklass.   

Fallstudie över 1 
år. 11 elever 
med LD. 
Testade 
elevernas 
kunskaper med 
ett 
”performance 
assessment” 
test.  
Analysen var 
kvantitativ 

Blandningen av 
ett fokus på 
problemlösning 
i ad hoc tutoring 
lektioner och 
prestationsbedö
mning gav 
positiva effekter 
över tid. Alla 
elever med LDs 
resultat 
förbättrades. De 
elever som 
hade sämst 
förbättring var 
de elever som 
inte heller 
deltog i ad hoc 
undervisningen.  
 
Även om 
eleverna med 
LD förbättrade 
sina resultat så 
ligger de 
fortfarande 
under 
gränssnittet.  

-  

http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle?data=dgjymppp44rp2%252fdv0%252bnjisfk5ie46bfrr6ivtbkk63nn5kx95uxxjl6rrumtqk5jtjawurkqueqvlr9lporweezp33vy3%252b2g59q7t7aotlgxp7djpolfhuwz44ak2ubv4%252bjne6tq33%252b7t8w%252b3%252bs7xcisseuvp7u%252b5oxwhd%252fqu37z4uqm4%252b7y&hid=105
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle?data=dgjymppp44rp2%252fdv0%252bnjisfk5ie46bfrr6ivtbkk63nn5kx95uxxjl6rrumtqk5jtjawurkqueqvlr9lporweezp33vy3%252b2g59q7t7aotlgxp7djpolfhuwz44ak2ubv4%252bjne6tq33%252b7t8w%252b3%252bs7xcisseuvp7u%252b5oxwhd%252fqu37z4uqm4%252b7y&hid=105
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle?data=dgjymppp44rp2%252fdv0%252bnjisfk5ie46bfrr6ivtbkk63nn5kx95uxxjl6rrumtqk5jtjawurkqueqvlr9lporweezp33vy3%252b2g59q7t7aotlgxp7djpolfhuwz44ak2ubv4%252bjne6tq33%252b7t8w%252b3%252bs7xcisseuvp7u%252b5oxwhd%252fqu37z4uqm4%252b7y&hid=105
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle?data=dgjymppp44rp2%252fdv0%252bnjisfk5ie46bfrr6ivtbkk63nn5kx95uxxjl6rrumtqk5jtjawurkqueqvlr9lporweezp33vy3%252b2g59q7t7aotlgxp7djpolfhuwz44ak2ubv4%252bjne6tq33%252b7t8w%252b3%252bs7xcisseuvp7u%252b5oxwhd%252fqu37z4uqm4%252b7y&hid=105
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle?data=dgjymppp44rp2%252fdv0%252bnjisfk5ie46bfrr6ivtbkk63nn5kx95uxxjl6rrumtqk5jtjawurkqueqvlr9lporweezp33vy3%252b2g59q7t7aotlgxp7djpolfhuwz44ak2ubv4%252bjne6tq33%252b7t8w%252b3%252bs7xcisseuvp7u%252b5oxwhd%252fqu37z4uqm4%252b7y&hid=105
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle?data=dgjymppp44rp2%252fdv0%252bnjisfk5ie46bfrr6ivtbkk63nn5kx95uxxjl6rrumtqk5jtjawurkqueqvlr9lporweezp33vy3%252b2g59q7t7aotlgxp7djpolfhuwz44ak2ubv4%252bjne6tq33%252b7t8w%252b3%252bs7xcisseuvp7u%252b5oxwhd%252fqu37z4uqm4%252b7y&hid=105
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle?data=dgjymppp44rp2%252fdv0%252bnjisfk5ie46bfrr6ivtbkk63nn5kx95uxxjl6rrumtqk5jtjawurkqueqvlr9lporweezp33vy3%252b2g59q7t7aotlgxp7djpolfhuwz44ak2ubv4%252bjne6tq33%252b7t8w%252b3%252bs7xcisseuvp7u%252b5oxwhd%252fqu37z4uqm4%252b7y&hid=105
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle?data=dgjymppp44rp2%252fdv0%252bnjisfk5ie46bfrr6ivtbkk63nn5kx95uxxjl6rrumtqk5jtjawurkqueqvlr9lporweezp33vy3%252b2g59q7t7aotlgxp7djpolfhuwz44ak2ubv4%252bjne6tq33%252b7t8w%252b3%252bs7xcisseuvp7u%252b5oxwhd%252fqu37z4uqm4%252b7y&hid=105
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle?data=dgjymppp44rp2%252fdv0%252bnjisfk5ie46bfrr6ivtbkk63nn5kx95uxxjl6rrumtqk5jtjawurkqueqvlr9lporweezp33vy3%252b2g59q7t7aotlgxp7djpolfhuwz44ak2ubv4%252bjne6tq33%252b7t8w%252b3%252bs7xcisseuvp7u%252b5oxwhd%252fqu37z4uqm4%252b7y&hid=105
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle?data=dgjymppp44rp2%252fdv0%252bnjisfk5ie46bfrr6ivtbkk63nn5kx95uxxjl6rrumtqk5jtjawurkqueqvlr9lporweezp33vy3%252b2g59q7t7aotlgxp7djpolfhuwz44ak2ubv4%252bjne6tq33%252b7t8w%252b3%252bs7xcisseuvp7u%252b5oxwhd%252fqu37z4uqm4%252b7y&hid=105
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Use of 
Constant 
Time 
Delay in 
Teaching 
Multiplicati
on Facts to 
Students 
with 
Learning 
Disabilities
. 
 
Koscinski, ST.; 
Gast, DL (1993) 
 
Fulltext 

Att kunna 
grundläggand
e fakta är 
viktigt för att 
utvecklas i 
matematik. 
Elever med 
LD har 
svårare att 
lära sig 
sådana fakta.  

Syftet med studien var att 
demonstrera effekterna 
av användandet av CTD 
(Constant time delay) vid 
undervisning av 
multiplikation för elever 
med LD. CTD är en 
undervisningsform som 
går ut på att eleverna 
sitter tillsammans med en 
lärare enskilt. Läraren gav 
eleverna fyra sekunders 
extra tid till att svara på 
uppgifter.  

5 elever deltog i 
studien. Alla 
sessioner där 
eleverna 
undervisades 
med CTD var 
individuella. 
Antalet 
sessioner 
varierade från 
39 – 48 
sessioner. 

CTD visade sig 
vara en effektiv 
metod och 
eleverna lärde 
sig 
multiplikationsf
akta.  

Flera faktorer 
kan ha påverkat 
resultatet.  

The 
diagnosi
s and 
manage
ment of 
dyscalcul
ia 
 
Kaufmann, 
Liane; von 
Aster, Michael 
(2012) 
 
Fulltext 

Dyskalkyli är 
en svårighet 
som berör 
aritmetiska 
förmågor 
som inte 
beror på den 
sociala 
miljön. 
Ungefär 5 
procent har 
dyskalkyli. 
Elever med 
dyskalkyli blir 
inte bättre 
utan hjälp. 

 Det är en 
litteraturstudie 
som har tittat 
på publikationer 
om dyskalkyli 
från olika 
discipliner 
(Medicin, 
psykologi, 
neuroforskning, 
utbildning/speci
alutbildning) 

Resultatet 
visade att 
dyskalkyli 
associeras 
med cognitiv 
dysfuntkion 
och att 20-
60% även har 
andra 
diagnoser t.ex. 
dyslexi. De få 
interventionss
tudier som 
gjorts visar att 
det är viktigt 
med 
pedagogisk-
terapeutiska 
interventioner 
som riktar sig 
mot 
problemområ
det. 
Behandlingen 
är utformad 
efter varje 
individ. Ibland 
kan även 
psykoterapi 
och/eller 
medicinering 
vara 
nödvändigt. 
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Det är viktigt 
att 
diagnostisera 
tidigt och 
ordentligt! 
 

Det är viktigt att 
eleverna får 
arbeta i en miljö 
där de är 
bekväma och 
att skolan tar in 
inlärningsterape
uter som kan 
hjälpa elevernas 
inlärning. 
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Bilaga 3 

Referens Bakgrund Syfte/fors
kningsfråg
a/or 

Metod Slutsatser Implikatio
ner/vidare 
forskning 

Kommunikation      

Mathematics 
Instruction for 
Elementary 
Students with 
Learning 
Disabilities. 
 
Thornton, CA; 
Langrall, CW; 
Jones, GA (1997) 
 
Fulltext 

Tidigare 
forskning i 
matematikund
ervisning 
underströk 
vikten av 
problemlösning
sförmågan och 
högre 
tänkande.  

Syftet med 
artikeln var att 
presentera fyra 
teman för 
undervisning 
av elever med 
LD.  

 Resultat 
presentationer
na.  
 
Ett tema var att 
utveckla en 
bred och 
balanserad 
kursplan i MA. 
 
Det andra 
temat är att en 
ska ha rika och 
meningsfulla 
problemuppgift
er.  
 
Det tredje 
temat är att en 
ska ta till sig 
olika sätt barn 
lär sig på.  
  
Det fjärde är 
att uppmuntra 
eleverna till att 
diskutera och 
argumentera 
för deras 
problemslösnin
gsstrategier 
och lösningar. 

Det behövs 
mer forskning 
om dessa 
teman. 

Algebra 
progress 
monitoring 
and 
interventions 
for students 
with learning 
disabilities  
 

Att ha 
kunskaper I 
algebra är 
viktigt för både 
för både betyg 
och arbetslivet.  

Syftet var att 
presentera 
olika 
mätningsinstru
ment som 
använda för att 
mäta elevers 
utveckling i 
algebra. Syftet 

Litteraturstudie
. 

Metoderna 
som 
presenteras i 
resultatet är:  
CSI(cognitive 
strategy 
instruction), 
metoder 
involverade i 

- 
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Foegen, A. (2008) 
 
Fulltext 

 

var även att 
presentera 
evidensbaserad
e 
instruktionsstra
tegier för 
undervisning 
av algebra.  

GIS (graduated 
instructional 
sequence), 
Classwide Peer 
Tutoring samt 
Graphic 
organizers.  

Teaching 
Algebra to 
Students with 
Learning 
Disabilities 

 
Impecoven-Lind, 
Linda S,; Foegen, 
Anne (2010) 
 
Fulltext 

Algebra är en 
ingångsport till 
större 
möjligheter 
men agerar 
mest som en 
svårighet för 
elever med 
inlärningssvårig
heter. Därför är 
det av vikt att 
identifiera 
evidensbaserad
e 
undervisnings
metoder för de 
här eleverna. 

Syftet är att 
identifiera tre 
områden i 
algebra som är 
svåra för LD 
elever: 
kognitiva 
processer, 
innehålls 
fundament och 
algebrabegrep
p.  Vidare är 
syftet att 
beskriva tre 
evidensbaserad
e metoder för 
att möta dessa 
behov: 
elevhandlednin
g i helklass, 
kognitiv 
handledning 
och explicita 
handledningsru
tiner. 
 

 Resultatet 
beskriver kort 
classwide peer 
turoting, CSI 
och explicit 
inquiry routine.   
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Bilaga 4 

Referens Bakgrund Syfte/forskningsf
råga/or 

Metod Slutsatser Implikatio
ner/vidare 
forskning 

Teknologiska 
hjälpmedel 

     

Analysis of 
Studies of 
the Effects of 
Computer-
Assisted 
Instruction 
on the 
Mathematics 
Performance 
of Students 
with Learning 
Disabilities 
 
Seo, You-Jin.; 
Bryant, Diane 
Pedrotty (2009) 
 
Fulltext 

Matematik är ett 
viktigt ämne i 
dagens 
samhälle. Därför 
har många 
specialpedagogis
ka forskare 
försökt hitta 
metoder som 
kan hjälpa elever 
med LD att 
utveckla sina 
matematiska 
kunskaper. 
 
Lärarna i vanliga 
klassrum har 
svårt att 
tillgodose 
eleverna med 
LDs behov. Det 
har 
argumenterats 
för att teknologi 
ska vara ett 
hjäpmedel för 
att kunna 
individualisera 
undervisningen.   

Eftersom det finns för få 
metastudier om CAI 
(computer-assisted 
instruction) är syftet med 
studien att göra en sådan. 
Forskningsfrågan som de 
ämnade besvara var:  
Vilka är effekter har CAI på 
den matematiska 
prestationerna hos elever 
med LD i grundskolan? 
 
 

Metastudie
. 
Databasern
a som 
användes 
var 
Psyinfo, 
Education 
full text, 
Academic 
search 
premier, 
google 
scholar och 
educationa
l resources 
informatio
n center 
(ERIC).  

Resultatet visade 
att CAI-studierna 
inte visade 
någon 
avgörande 
effektivitet. 
Många studier 
föll bort 
eftersom de 
hade för låg 
kvalitet.  

Det behövs 
göras mer 
forskning om 
effekterna av 
CAI. Eftersom 
många studier 
föll bort p.g.a. 
kvalitetsskäl 
finns det 
limitationer för 
resultatet.  
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Effect of a 
virtual 
environment 
on the 
development 
of 
mathematical 
skills in 
children with 
dyscalculia. 
 
de Castro, Marcus 
Vasconcelos.; Silvia 
Bissaco, Marcia 
Aparecida.; 
Panccioni, Bruno 
Marques.; et al. 
(2014) 
 
Fulltext 

Matematisk 
kunskap är en 
grundsten för 
människan i 
vardagslivet. 
Vissa har dock 
svårigheter i 
ämnet. Barn 
med LD i 
matematik 
klassificeras som 
dyskalkyliker om 
de hade en 
specific svårighet 
att ta till sig 
matematiska 
kunskaper. De 
kan känna sig 
otillräckliga och i 
värsta fall kan de 
hoppa av skolan 
och deras 
förmåga att 
klara sig i 
samhället 
påverkas. De ska 
inte ses som 
dumma eller lata 
– de har normal 
intelligensnivå.  

Syftet var att visa 
effektiviteten av att 
använda sig av en virtuell 
miljö där eleverna med 
dyskalkyli fick använda sig 
av interaktiva spel via 
internet.  

Ett förtest 
gjordes på 
300 elever 
mellan 7-
10 år där 
26 elever 
valdes ut 
som hade 
låga 
matematis
ka 
kunskaper 
(Dyskalkyli
ker). Dessa 
elever 
delades 
sedan upp i 
två 
grupper. 
En 
experiment
grupp (EG) 
och en 
kontrollgru
pp (KG). EG 
fick 
använda 
sig av en 
virtuell 
miljö 
medan KG 
undervisad
es med 
traditionell 
undervisni
ng.  

Resultatet visade 
att eleverna i EG 
förbättrade sina 
kunskaper på 
eftertesterna 
betydligt medan 
KG inte 
förbättrades alls.  
 
Lärarna 
berättade att 
eleverna också 
presterade 
bättre i 
klassrummet 
under 
interventionen.  
 
Den virtuella 
miljön fick 
eleverna att 
integrera sina 
känslor, tankar 
och handlingar 
vilket 
motiverade 
deras lärande 
och utvecklade 
deras 
intellektuella 
förmåga.  

- 
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Performance 
of Fourth-
Grade 
Students with 
Learning 
Disabilities on 
Multiplication 
Facts 
Comparing 
Teacher-
Mediated and 
Technology-
Mediated 
Interventions: 
A Preliminary 
Investigation 

 
Bryant, Brian 
R,;Ok, Minwook; 
Kang, Eun Young; 
et al. (2015) 
 
Fulltext 

Forskning hintar 
om att appar kan 
vara effektiva i 
undervisning av 
matematik. Dock 
saknas det 
forskning som 
jämför AI (app-
base instruction) 
med TDI 
(teacher 
directed 
instruction) 

Syftet var att jämföra 
metoderna AI, TDI och CI 
(combined instruction, 
alltså vid kombination av AI 
och TDI) när de används för 
att undervisa multiplikation 
hos elever med LD. 

Sex elever 
deltog alla 
med 
diagnosen 
LD. De tre 
metoderna 
användes 
fem gånger 
vardera 
över en 3-
veckors 
period.  

Resultatet visade 
sig vara 
inkonsekvent. 
Ingen metod 
verkade vara 
bättre än någon 
annan. CI gav 
något bättre 
resultat än TDI 
och AI följde tätt 
därpå. Var inte 
någon större 
skillnad. Det var 
ingen metod 
som eleverna 
favoriserade mer 
utan de var 
favoriserade av 
minst en elev.  
 
Resultatet 
stödjer tidigare 
forskning med 
liknande 
jämförelser som 
också visat på 
minimala eller 
inga skillnader 
på effekten i 
inlärning av 
matematik 
mellan de olika 
metoderna.  
 
Slutsatsen är att 
det troligtvis inte 
är någon 
signifikant 
skillnad mellan 
metoderna.  

Resultatet ska 
ses som 
preliminärt 
eftersom det 
funnits 
limitationer i 
forskningen.  
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Using 
Virtual 
Manipulativ
e Instruction 
to Teach 
the 
Concepts of 
Area and 
Perimeter to 
Secondary 
Students 
with 
Learning 
Disabilities 
 
Satsangi, Rajiv; 
Bouck, Emily C 
(2015) 
 
Fulltext 

Elever med MLD 
kämpar ofta 
med kraven som 
mer avancerade 
kurser ställer, 
som algebra och 
geometri. När 
tonvikten ligger 
på 
problemlösning 
och ”higher level 
thinking” har 
elever med MLD 
svårt att hålla 
samma tempo 
som sina 
klasskamrater.  
 
Eftersom 
användandet av 
datorer ökar i 
skolor är det 
viktigt att 
undersöka 
effekterna av 
virtual 
manipulatives 
(virtuellt 
material).   

Syftet med studien var att 
ta itu med den bristande 
tillgången till empirisk 
forskning rörande utförbara 
interventioner för att 
undervisa area och omkrets 
till elever med MLD. Frågor 
som ställdes i studien var:  
1. Hur stor del av 
areaproblem löser elever 
med LD korrekt med hjälp 
av virtuellt material? 
2. Hur stor del av 
omkretsproblem löser 
elever med LD med hjälp av 
virtuellt material? 
 3. Vad är elevernas 
synpunkter och attityder 
gentemot användandet av 
virtuellt material för att 
lösa matematiska problem? 
  

Tre elever 
med LD 
deltog I 
studien.  

Användandet av 
virtuellt material 
ökade elevernas 
prestationer i 
problemlösning 
av area och 
omkrets.  
 
Användandet av 
metoden var 
effektiv för att ta 
till sig, behålla 
och generalisera 
koncepten av 
area och 
omkrets.  

Det bör fortsätta 
undersökas om 
virtuellt material 
effekter på 
lärande för 
elever med MLD. 
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Technology-
Based 
Practices for 
Secondary 
Students 
with 
Learning 
Disabilities 
 
Maccini, P; 
Gagnon, JC; 
Hughes, CA (2002) 
 
Fulltext 

Teknologianvänd
ningen ökar, 
också i skolorna.  
Hur teknologiska 
hjälpmedel kan 
användas i 
arbetet med 
elever med LD 
har inte blivit 
tillräckligt 
utforskat.  

Syftet med undersökningen 
var:  
Att fastställa vilka typer av 
teknologibaserad praktik 
som verkar lovande för att 
förbättra elever med LDs 
prestationer I matematik. 
Att gå igenom praktikerna 
och se effekten. 
Att ge rekommendationer 
nuvarande praktik och 
framtida forsking.  
  

Litteraturst
udie. 
Databaser 
som 
använts 
var Library 
informatio
n Access 
system 
(LIAS) 
genom 
ERIC och 
psychINFO. 
Artiklar 
från 1970 
till 2001.  
10 artiklar 
passade in 
i 
kriterierna.  

Nio av artiklarna 
visade att 
datoranvändning 
gav signifikanta 
förbättringar än 
att inte arbeta 
med datorer.  
 
Användandet av 
teknologiska 
hjälpmedel 
verkar vara 
effektivt för 
elever med LD.  
 
Tre praktiker 
nämns som 
lovande:  
Hypertext och 
hypermedia 
software 
programs, 
videodiskundervi
sning och 
multimedia 
software.  

- 
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Achieving 
Meaningful 
Mathematic
s Literacy 
for Students 
with 
Learning 
Disabilities 
 
Goldman, SR; 
Hasselbring, TS 
(1997) 
 
Fulltext 

Många med LD 
har svårt med 
problemlösning. 

Syftet var att diskutera 
framtidens användning av 
teknologi och hur det kan 
användas tillsammans med 
en kognitiv lärande teori 
som då tillsammans får 
namnet ”anchored 
instruction”.  

- Resultatet 
indikerar att 
”anchored 
instruction” är 
en lovande 
metod för elever 
med LD.  

- 
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Bilaga 5 

Referens Bakgrund Syfte/frågest
ällning/ar 

Metod Resultat Implikatione
r/vidare 
forskning 

Representation
sformer 

     

Math 
Interventions 
for Students 
with Learning 
Disabilities: 
Myths and 
Realities. 

 
Fleischner, JE; 
Manheimer, MA 
(1997) 
 
Fulltext 

 Syftet var att beskriva 
metoder för att 
evaluera olika typer 
av 
matematiksvårigheter
s natur. Vidare var 
syftet att beskriva 
tekniker som är 
mestadels fokuserade 
på elever som är på 
en 
”precomputational” 
nivå. Sist var syftet att 
presentera 
undervisningsmetode
r som kan användas 
för att lära 
helnummerräkningar.  

 En metod 
liknade CRA 
(Concrete, 
representation
al och abstract) 
med några fler 
steg. Konkret 
material, 
bildrepresentat
ion, länka 
samman dessa 
representation
sformer sedan 
över till 
symboler och 
till sist 
abstrakt.  
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Teaching 
students 
with LD to 
use 
diagrams to 
solve 
mathematic
al word 
problems 
 
van Garderen, 
Delinda (2007) 
 
Fulltext 

Användandet 
av olika 
representation
sformer är 
kritiskt för att 
förstå 
kvantitativa 
relationer 
uttryckta i 
problem som 
behövs för att 
kunna lösa 
dem.  
 
Det finns få 
studier som har 
undersökt 
elever med LDs 
användning av 
representation
sformer för att 
lösa 
matematiska 
problem.  

Syftet med studien är 
att undersöka 
effekten av strategisk 
undervisning av 
skapande av diagram 
och 
diagramsanvändning 
av studenter med LD 
för att lösa en- och 
tvåstegs 
räkningsproblem. 
Forskningsfrågor:  
1. Kan studenter med 
LD förbättra deras 
kunskaper i hur 
diagram skapas för att 
representera 
matematiska 
problem? 
2. Kan studenter med 
LD förbättra deras 
prestationer i 
matematisk 
problemlösning 
genom att använda 
diagram? 
3. Kommer eleverna 
med LD generalisera 
den inlärda 
problemlösningsförm
ågan till riktiga ”real-
world problems”?  
4. Hur kommer 
studenterna med LD 
själva evaluera 
effekterna och 
godkänna den 
strategiska 
undervisningen?  

Experiments
tudie där tre 
studenter 
med LD 
deltog. Det 
var en 
”multiple 
probe 
across” 
deltagande.  
Experimentf
aserna var 
standardvär
de, 
intervention, 
generalisatio
n och 
bevarande. 
Det 
användes 
också för- 
och 
eftertester 
innan och 
precis efter 
intervention
en.  

Resultatet 
visade att 
eleverna kunde 
utveckla en 
förmåga att 
generera och 
använda 
diagram för att 
lösa 
matematiska 
problem. Deras 
prestation 
ökade till 
lösning av en- 
och två-stegs 
beräkningsprob
lem. De kunde 
också 
generalisera 
användningen 
av diagrammen 
till andra typer 
av problem. 
Eleverna var 
också nöjda 
med 
undervisningen 
och skulle 
rekommendera 
den till andra.  

Limitationer var att 
det under 
experimentet inte 
bara var diagram 
som användes utan 
det positiva 
resultatet skulle 
kunna bero på 
återkoppling eller 
andra moment som 
uppstod under 
lektionerna.  
 
Interventionen gavs 
utanför 
klassrummen vilket 
också skulle kunna 
påverka resultatet.  
 
Det finns behov av 
att fortsätta 
undersöka 
användningen av 
undervisningen.  
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Implementing 
CRA with 
Secondary 
Students with 
Learning 
Disabilities in 
Mathematics 

 
Witzel, Bradley S,; 
Riccomini, Paul J,; 
Schneider, Elke 
(2008) 
 
Fulltext 

Elever med LD 
har svårigheter 
att ta till sig 
väsentliga 
matematiska 
koncept och 
färdigheter. 
CRA är en 
framgångsrik 
metod men 
svår för lärare 
att använda sig 
av. Därför är 
den här studien 
viktig för att 
hjälpa lärare 
att använda 
CRA.  

Syftet med artikeln 
var att beskriva 
sjustegs-strategin 
(CRAMATH) som 
används som guide 
vid användning av 
CRA-modifikationer i 
högstadium/gymnasiu
m-matematik.  

- CRA garanterar 
inte 
matematisk 
framgång. Dock 
kan det vara 
bra för 
flexibiliteten 
att kunna 
implementera 
matematiska 
begrepp.  

- 

Using the 
Concrete-
Representati
onal-
Abstract 
Sequence 
with 
Integrated 
Strategy 
Instruction 
to Teach 
Subtraction 
with 
Regrouping 
to Students 
with 
Learning 
Disabilities 
 
Mancl, Dustin 
B,;Miller, Susan 
P; Kennedy, 
Meghan (2012) 
 
Fulltext 

Många elever 
med LD kämpar 
med 
matematiken. 
Mellan 5-13.8 
procent i 
skolan har 
mathematics 
disabilites.  
 

Syftet med studien 
var att undersöka 
effekterna av explicit 
undervisning 
tillsammans med 
användandet av en 
CRA-sekvens 
(concrete – 
representational – 
abstract)integrerat 
med kognitiva 
strategier vid 
undervisning av 
subtraktionsuppställni
ngar där 
tiotalsövergångar var 
nödvändiga.  

Fem elever 
med LD i 
matematik 
deltog i 
studien. 11 
30 minuters 
lektioner. En 
”multiple-
probe-
design” 
användes. 
Först mättes 
standardvär
det. Därefter 
skedde 
intervention
en.  

Resultatet 
visade att 
elever med LD i 
matematik 
drog nytta av 
explicit 
undervisning 
tillsammans 
med CRA-
metoden för 
att lösa 
subtraktioner 
som kräver 
tiotalsövergång
ar.  

Det finns flera 
limitationer att ta 
hänsyn till gällande 
studien.  
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Teaching 
Multiplicatio
n with 
Regrouping 
to Students 
with 
Learning 
Disabilities 
 
Flores, Margaret M; 
Hinton, Vanessa M; 
Scweck, Kelly B. 
(2014) 
 
Fulltext 

CRA (concrete 
– 
representation
al – abstract) 
tillsammans 
med SIM 
(strategic 
instruction 
model) har 
visat sig vara 
effektiva vid 
räkningsunderv
isning för 
elever med SLD 
(specific 
learning 
disabilities). 
 
I nyare 
forskning har 
CRA-SIM visat 
sig vara effektiv 
för att lära ut 
komplexa 
additioner och 
subtraktioner 
som kräver 
tiotalsövergång
ar till studenter 
med 
disabilities. 
 
Elever med SLD 
behöver 
interventioner 
som stödjer 
deras 
matematiska 
arbete.   

Syftet med deras 
studie var att använda 
CRA-SIM till att lära ut 
multiplikation som 
kräver 
tiotalsövergångar till 
elever med SLD. 
Problemlösning.  

Fyra elever 
med SLD 
deltog i 
studien. 
Multiple-
probe across 
design.  

Eleverna som 
deltog visade få 
bättre resultat 
som höll i sig 
och kunde 
generaliseras 
på andra 
uppgifter.  
 
Det ska ses 
som en process 
som tar tid – 
effekterna 
kommer inte 
på en gång.  

Resultatet kan 
också ha berott på 
andra faktorer i 
undervisningen. Det 
skulle behövas 
göras en 
randomiserad 
kontrollstudie.  
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Using 
Number 
Lines to 
solve Math 
Word 
Problems: A 
Strategy for 
Students 
with 
Learning 
Disabilities 
 
Gonsalves, 
Nicola; Krawec, 
Jennifer (2014) 
 
Fulltext 

Elever med LD 
kämpar mycket 
med 
problemlösning 
eftersom det 
kräver högre 
tänkande och 
kunskapsöverfö
ring.  

Studien förklarar hur 
tallinjen kan vara 
användbar för att öka 
begreppsförståelsen i 
matematisk 
problemlösning.   

Först 
beskrivs det 
som en 
litteraturstu
die och 
sedan en 
fallstudie.  

Tallinjen verkar 
vara en 
användbar och 
flexibel metod 
för att lösa 
problem. 
 
Visuella 
representation
sformer är en 
kritisk strategi 
som hjälp vid 
matematisk 
problemlösning
.   

- 

Evidence-
Based 
practices: 
Applications 
of Concrete 
Representati
onal 
Abstract 
Framework 
across Math 
Concepts for 
Students 
with 
Mathematics 
Disabilities. 
 
By: Agrawal, 
Jugnu; Morin, Lisa 
L. (2016) 
 
Fulltext 

Elever med MD 
har svårt med 
begreppsmässi
g och 
procedurmässi
g kunskap av 
olika 
matematiska 
begrepp. 
Forskning visar 
att CRA hjälper 
att bygga broar 
mellan 
svårigheterna 
och 
matematikämn
et för 
studenter med 
MD.  

Syftet med artikeln är 
att ge en överblick 
över CRA-strategin 
inbäddad i en explicit 
undervisning.  

- CRA 
tillsammans 
med explicita 
undervisningsf
ormer har visat 
sig lovande för 
att utveckla 
begreppsförstå
elsen hos 
elever med 
MD.  

- 
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The Effects 
of the 
Explicit 
Inquiry 
Routine on 
the 
Performanc
e of 
Students 
with 
Learning 
Disabilities 
on One-
Variable 
Equations 
 
Scheuermann, 
Amy M,; Deshler, 
Donald D,; 
Schumaker, Jean 
B. (2009) 
 
Fulltext 

 Syftet var att 
undersöka 
effekterna av 
användandet av EIR 
(explicit inquiry 
routine) på elever 
med MLD i 
undervisning av 
förstagradsekvation
er i problemlösning 

14 elever 
med MLD 
deltog. 
Eleverna 
deltog i ett 
antal 
sessioner 
där EIR 
användes. 

Resultatet 
visade att 
elever med 
MLD kan lära 
sig lösa en 
variation av 
envariabelsek
vationsproble
m med flera 
sätt av 
illustrationer 
(CRA). 
 
Eleverna 
kunde 
generalisera 
färdigheten 
de lärt sig till 
nya problem 
och bibehöll 
förmågan upp 
till 11 veckor.  

Behöver forskas 
vidare.  Grupperna 
var väldigt 
homogena och 
mindre - hade 
undervisningen 
fungerat på 
heterogena, större 
grupper.  

How can I 
help my 
students 
with learning 
disabilities in 
Mathematics
? 
 
Jimenez-
Fernandez, 
Gracia (2016) 
 
Fulltext 

MLD eller 
dyskalkyli är 
frekventa 
problem i 
skolor. Dock 
finns det 
väldigt lite 
forskning kring 
det jämfört 
med läs- och 
skrivsvårighete
r. Därför finns 
det inte 
tillräckligt med 
stöd till lärare 
för att kunna 
hjälpa elever 
överkomma 
sådana 
svårigheter. 

Syftet med artikeln 
var att presentera 
några generella 
strategier och 
riktlinjer som är 
forskningsbaserade 
utifrån kognitiv 
psykologi och 
neuropsykologi 

- Först viktigt 
att ta reda på 
vilka 
svårigheter 
eleven har 
eftersom MLD 
är en 
heterogen 
svårighet. Att 
arbeta med 
olika 
representatio
nsformer är 
en viktig del i 
lärandet. Från 
konkret och 
långsamt 
arbeta mot 
abstrakt. 
Eleverna 
behöver 
mycket 
övning.  

-  
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Dyscalculia: 
neuroscience 
and education 
 
Kaufmann, Liane 
(2008) 
 
Fulltext 

Förståelsen för 
hur vuxnas 
neurofunktion 
fungerar med 
numerisk 
kogniton har 
det 
framkommit 
mycket 
information 
om. 
Utvecklingsdys
kalkyli för 
vuxna börjar 
det komma 
mer 
information om 
men inte en 
teoretisk 
förståelse för 
hur 
räkningsutveckl
ingen fungerar. 

Syftet är att titta på 
forskning om 
numerisk kognition 
och 
utvecklingsdyskalkyli. 

litteraturstu
die. 

Fingerräkning 
kan användas 
som ett viktigt 
komplementer
ande 
hjälpmedel till 
traditionell 
undervisning. 

Det behöver forskas 
mer om 
fingerräkningens 
betydelse. 

Strategies 
for Teaching 
Algebra to 
Students 
with 
Learning 
Disabilities: 
Making 
Research to 
Practice 
Connections 
 
Strickland, Tricia 
K,; Maccini, Paula 
(2010) 
 
Fulltext 

För att 
förbättra 
elevers 
framgång i 
matematik är 
användningen 
av 
forskningsbaser
ade metoder 
nödvändiga för 
att hjälpa 
elever med LD 
utveckla sina 
kunskaper i 
algebra.  

Syftet är att 
tillhandhålla en 
genomgång av 
följande 
forskningsbaserade 
metoder: 
 
Explicit 
handlending/under
visning, graduated 
instructionsl 
sequence, teknologi 
och graphic 
organizers. 

Litteraturstu
die 

Varje metod 
beskrivs och 
summeras 
med forskning 
och förslag 
för hur 
metoden kan 
användas i 
klassrummet 
av lärare för 
att stödja 
algebraunder
visningen ges. 
 
Inom 
explicit/gradu
ated var CRA 
inräknat.  
 
Inom 
teknologi  
EAI 

- 
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Anchoring 
Problem-
Solving and 
Computation 
Instruction in 
Context-
Rich 
Learning 
Environment
s 
 
Bottge, Brian A,; 
Rueda, Enrique; 
Grant, Timothy 
S,; et al. (2010) 
 
Fulltext 

Elever med 
MLD har 
svårigheter 
med 
problemlösning
ar och 
räkneflyt.  

Syftet var att 
undersöka 
användningen av två 
olika EAI metoder vid 
undervisning av 
matematik för elever 
med MLD. 

Experiment
ell metod 
användes. 
54 elever 
deltog. 
Studien 
gjordes i 
två 
experiment
ella 
förhållande
n: 1. 
Informell + 
EAI 
instruktion 
2. Formell + 
EAI 
instruktion.  

Resultatet 
visade att 
informell + EAI 
förbättradeleve
rnas 
problemlösning
sförmåga men 
inte så mycket 
på 
räkningsförmåg
an. Formell + 
EAI visade sig 
framgångsrik i 
både 
problemlösning
sförmågan och 
räkningsförmåg
an.  

- 
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Bilaga 6 

Referens Bakgrun
d 

Syfte/frågest
ällning/ar 

Metod Resultat Implikatio
ner/vidar
e 
forskning 

Kognitiva 
undervisningsmeto
der 

     

Teaching 
Algebra to 
Students with 
Learning 
Disabilities 

 
Impecoven-Lind, Linda 
S,; Foegen, Anne (2010) 
 
SE BILAGA 3 
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EFFECTS OF 
COGNITIVE 
STRATEGY 
INSTRUCTIO
N ON 
ALGEBRA 
PROBLEM-
SOLVING OF 
ADOLESCENT
S WITH 
LEARNING 
DISABILITIES 
 
Hutchinson, NL 
(1993) 
 
Fulltext 

Eftersom 
problemlösnin
g är ett väldigt 
viktigt ämne 
och att elever 
med LD har 
svårt med just 
problemlösnin
g plus den 
förlängda tid 
det tar att lösa 
svårigheterna 
är det viktigt 
att finna en 
undervisnings
metod som 
förbättrar 
tonåringar 
med LDs 
prestationer i 
algebraiska 
problemlösnin
gar.  

Syftet var att 
undersöka 
effekterna av att 
arbeta med 
kognitiva strategier 
för att förbättra 
algebraisk 
problemlösning för 
elever (tonåringar) 
med LD.  

Tjugo 
tonåringar 
valdes ut 
genom 
kriterier för 
LD. De blev 
indelade i 
undervisnin
gsgrupp och 
jämförelsegr
upp. Det 
gjordes för- 
och 
eftertest för 
att mäta 
effekten av 
undervisnin
gsmetoden.  

Resultatet visade 
att eleverna hade 
högre resultat på 
de senare testerna 
än 
jämförelsegruppen. 
Problemlösningsför
mågan i algebraiska 
problem 
förbättrades 
mycket. Det höll i 
sig över tid och de 
kunde även 
överföra strategin.  
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Cognitive 
Strategy 
Instruction in 
Mathematics 
for Students 
with Learning 
Disabilities. 
 
Montague, M (1997) 
 
Fulltext 

I matematiska 
klassrum i dag 
förekommer 
mycket 
problemlösnin
g där barnen 
får laborera i 
sitt lärande. 
Trots att 
undervisninge
n förändrats 
riskerar elever 
med LD att 
fortfarande 
misslyckas i 
ämnet. En 
cognitive 
strategy 
instruction 
(CSI) verkar 
vara en bra 
metod för 
elever i sådana 
svårigheter.  

I studien läggs en 
teoretisk bas över 
vad CSI innebär och 
karaktäristik av 
studenter med MD 
diskuteras. Sedan 
presenteras strategy 
instruction och hur 
ett kognitivt 
förhållningssätt kan 
lära matematiska 
problem till elever 
med LD.  

- CSI är en lovande 
metod för att lära 
ut matematik till 
elever med LD. Om 
dessa elever inte 
har 
baskunskaperna i 
matematik bör CSI 
läggas till i 
läroplanen. 
Undervisningen 
kräver dock att 
läraren förstår 
metoden och att 
metoden kanske 
inte är användbar 
på alla elever. För 
att eleverna ska 
generalisera 
kunskaperna 
behöver de också 
vara införstådda i 
sitt eget lärande.  

- 

The Use of 
Process 
Mnemonics in 
Teaching 
Students with 
Mathematics 
Learning 
Disabilities. 

 
Manalo, E,; Bunnell, JK; 
Stillman, JA (2000) 
 
Fulltext 

Många med 
MLD har 
svårigheter 
med att utföra 
korrekta 
räkneuppgifter
. Att erövra 
räkningsförmå
gan är väldigt 
viktigt. Minnet 
är en viktig 
del. 
Processminnet 
och 
faktaminnet.   

Syftet med 
undersökningen var 
att undersöka 
användbarheten av 
”process 
mnemonics” (PM) 
som ett verktyg för 
att lära ut 
matematik till elever 
med MLD.  

57 deltagare 
med LD. Två 
experiment 
gjordes.   

Den viktigaste 
slutsatsen var att 
PM är en effektiv 
metod för att 
utveckla elever 
med MLDs 
räkningsförmåga 
(computation skill).   
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Effects of 
Cognitive 
Strategy 
Instruction on 
Math Problem 
Solving of 
Middle School 
Students With 
Learning 
Disabilities 
 
Montague, Marjorie; 
Enders, Craig; Dietz, 
Samantha (2011) 
 
Fulltext 

 Syftet var att 
förbättra 
matematisk 
problemlösning hos 
elever med LD med 
hjälp av ett 
forskningsbaserat 
undervisningsprogra
m – solve it!  

24 skolor 
deltog (8 
intervention 
och 16 
kontrollskol
or). Alla 
hade en 
lärare 
behörig i 
matematik 
på varje 
skola. Solve 
it! användes 
i sju 
månader 
med 
kontroller 
periodvis.   

Resultatet 
indikerade att 
elever som fick 
interventionen 
förbättrades i 
matematisk 
problemlösning 
signifikant. 

Behov av 
fortsatt 
forskning finns.  

The Effects of 
Cognitive 
Strategy 
Instruction on 
Knowledge of 
Math Problem-
Solving 
Processes of 
Middle School 
Students with 
Learning 
Disabilities 
 
Krawec, Jennifer; 
Huang, Jia; Montague, 
Marjorie; et al. (2013) 
 
Fulltext 

Solve it! Är en 
CSI-
intervention 
som är 
designad för 
att förbättra 
problemlösnin
gsförmågan 
hos elever 
med LD.  

Syftet var att 
undersöka effekten 
av Solve it! på 
elevers kunskaper i 
matematisk 
problemlösning.  

Experimente
ll metod. 
Data 
analyserade
s över en 
tvåårsperiod
.  

Resultatet visade 
att elever över 
olika 
kunskapsnivåer 
som använde Solve 
it! ökade deras 
användning av fler 
strategier i 
jämförelse med 
jämförelsegruppen 
vid problemlösning.  

 

Algebra 
progress 
monitoring and 
interventions 
for students 
with learning 
disabilities  
 
SE BILAGA 3 
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Does 
attentional 
training 
improve 
numerical 
processing 
in 
developmen
tal 
dyscalculia 
 
Ashkenazi, Sarit; 
Henik, Avishai (2012) 
 
Fulltext 

 

Nyligen har 
det 
upptäckts att 
människor 
med ren 
utvecklingsdy
skalkyli också 
har 
svårigheter 
med 
koncentratio
nen 

Studien syftar till 
att undersöka om 
koncentrationsträ
ning ger effekt på 
koncentrationen, 
”basic numberiac 
abilities” och 
aritmetik hos 
elever som 
diagnosticerats 
med 
utvecklingsdyskalk
yli. 

Nio 
universitet
sstudentet
er med 
utvecklings
dyskalkyli 
(normal IQ 
och 
läsförmåga
, ingen 
indikation 
för ADHD) 
och nio 
matchande 
studenter i 
kontrollgru
ppen.  
 
Fick delta i 
koncentrati
onsträning 
- 
videospelst
räning 

Koncentrationstr
äning ger 
förbättring på 
studenternas 
koncentrationssv
årigheter.  
 
Koncentrationstr
äning verkar inte 
ge någon 
förbättring inom 
basic numerical 
abilities och 
aritmetik.  
 
Koncentrationssv
årigheter och 
aritmetiska 
svårigheter i 
utvecklingsdyskal
kyli verkar 
härstamma från 
olika ställen. 
 
 

 

Self-
Regulation 
Strategies to 
Improve 
Mathematical 
Problem 
Solving for 
Students with 
Learning 
Disabilities 

 
Montague, Maijorie 
(2008) 
 
Fulltext 

 Syftet med studien 
var att titta på 
forskning inom 
kognitiv strategi-
undervisning (CSI) 
för att förbättra 
matematisk 
problemlösning för 
elever med LD. 
Speciellt fokus låg 
på en av de 
framträdande 
delarna av CSI – 
självdisciplin (self-
regulation). 

Litteraturstu
die av sju 
studier som 
använder 
metoden 
har 
evaluerats 
för att 
avgöra des s 
status som 
evidensbase
rad praktik.  

Resultatet visar att 
metoden verkar 
kvalificeras som en 
evidensbaserad 
praktik. Dock måste 
frågorna hur, när 
och av vem 
besvaras – Eleverna 
ska vara i små 
grupper, det ska 
vara en intensiv 
men tidsbegränsad 
period som 
metoden används 
och det kräver ett 
samarbete mellan 
lärare och 
specialpedagoger.  

 

http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle?data=dgjymppp44rp2%252fdv0%252bnjisfk5ie46bfrr6ivtbkk63nn5kx95uxxjl6rrumtqk5jtja0urkpuem3lr9lporweezp33vy3%252b2g59q7t7aotlgxp7djpolfhuwz44ak2ubv4%252bjne6tq33%252b7t8w%252b3%252bs7xcittk6wqk8%252b5oxwhd%252fqu37z4uqm4%252b7y&hid=105
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle?data=dgjymppp44rp2%252fdv0%252bnjisfk5ie46bfrr6ivtbkk63nn5kx95uxxjl6rrumtqk5jtja0urkpuem3lr9lporweezp33vy3%252b2g59q7t7aotlgxp7djpolfhuwz44ak2ubv4%252bjne6tq33%252b7t8w%252b3%252bs7xcittk6wqk8%252b5oxwhd%252fqu37z4uqm4%252b7y&hid=105
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle?data=dgjymppp44rp2%252fdv0%252bnjisfk5ie46bfrr6ivtbkk63nn5kx95uxxjl6rrumtqk5jtja0urkpuem3lr9lporweezp33vy3%252b2g59q7t7aotlgxp7djpolfhuwz44ak2ubv4%252bjne6tq33%252b7t8w%252b3%252bs7xcittk6wqk8%252b5oxwhd%252fqu37z4uqm4%252b7y&hid=105
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle?data=dgjymppp44rp2%252fdv0%252bnjisfk5ie46bfrr6ivtbkk63nn5kx95uxxjl6rrumtqk5jtja0urkpuem3lr9lporweezp33vy3%252b2g59q7t7aotlgxp7djpolfhuwz44ak2ubv4%252bjne6tq33%252b7t8w%252b3%252bs7xcittk6wqk8%252b5oxwhd%252fqu37z4uqm4%252b7y&hid=105
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle?data=dgjymppp44rp2%252fdv0%252bnjisfk5ie46bfrr6ivtbkk63nn5kx95uxxjl6rrumtqk5jtja0urkpuem3lr9lporweezp33vy3%252b2g59q7t7aotlgxp7djpolfhuwz44ak2ubv4%252bjne6tq33%252b7t8w%252b3%252bs7xcittk6wqk8%252b5oxwhd%252fqu37z4uqm4%252b7y&hid=105
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle?data=dgjymppp44rp2%252fdv0%252bnjisfk5ie46bfrr6ivtbkk63nn5kx95uxxjl6rrumtqk5jtja0urkpuem3lr9lporweezp33vy3%252b2g59q7t7aotlgxp7djpolfhuwz44ak2ubv4%252bjne6tq33%252b7t8w%252b3%252bs7xcittk6wqk8%252b5oxwhd%252fqu37z4uqm4%252b7y&hid=105
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle?data=dgjymppp44rp2%252fdv0%252bnjisfk5ie46bfrr6ivtbkk63nn5kx95uxxjl6rrumtqk5jtja0urkpuem3lr9lporweezp33vy3%252b2g59q7t7aotlgxp7djpolfhuwz44ak2ubv4%252bjne6tq33%252b7t8w%252b3%252bs7xcittk6wqk8%252b5oxwhd%252fqu37z4uqm4%252b7y&hid=105
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle?data=dgjymppp44rp2%252fdv0%252bnjisfk5ie46bfrr6ivtbkk63nn5kx95uxxjl6rrumtqk5jtja0urkpuem3lr9lporweezp33vy3%252b2g59q7t7aotlgxp7djpolfhuwz44ak2ubv4%252bjne6tq33%252b7t8w%252b3%252bs7xcittk6wqk8%252b5oxwhd%252fqu37z4uqm4%252b7y&hid=105
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle?data=dgjymppp44rp2%252fdv0%252bnjisfk5ie46bfrr6ivtbkk63nn5kx95uxxjl6rrumtqk5jtja0urkpuem3lr9lporweezp33vy3%252b2g59q7t7aotlgxp7djpolfhuwz44ak2ubv4%252bjne6tq33%252b7t8w%252b3%252bs7xcittk6wqk8%252b5oxwhd%252fqu37z4uqm4%252b7y&hid=105
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle?data=dgjymppp44rp2%252fdv0%252bnjisfk5ie46bfrr6ivtbkk63nn5kx95uxxjl6rrumtqk5jtja0urkpuem3lr9lporweezp33vy3%252b2g59q7t7aotlgxp7djpolfhuwz44ak2ubv4%252bjne6tq33%252b7t8w%252b3%252bs7xcittk6wqk8%252b5oxwhd%252fqu37z4uqm4%252b7y&hid=105
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The Effects of 
Tape-
Recorded Self-
Instruction 
Cues on the 
Mathematics 
Performance 
of Students 
with Learning 
Disabilities. 
 
Wood, DA; Rosenberg, 
MS; Carran, DT (1993) 
 
Fulltext 

Det finns 
studier som 
visar att elever 
med LD drar 
nytta av att 
arbeta med 
självinstruktio
n (Self-
instruction SI). 
Dock verkar 
det som att de 
fått en liten 
eller ingen 
generaliserad 
effekt av 
metoden.  
Många 
studenter med 
LD har svårt 
att 
implementera 
strategin 
eftersom de 
bl.a. har svårt 
för att ta fram 
fakta från 
minnet.  

Syftet med studien 
var att undersöka en 
SI-metod som 
reducerade direkt 
lärare-elev övningar 
och försök till att 
bevara, generalisera 
och behålla genom 
att hjälpa 
minnesförmågan.  

Nio elever 
som blivit 
diagnostiser
ade med LD. 
Standardvär
det, SI-
övning och 
generaliseri
ngslektioner 
skedde i 
terapirum. 
Experiments
studie.  

Första sessionen av 
SI var inte särskilt 
effektfull för 
eleverna i deras 
lärande av 
strategier för att 
lösa aritmetiska 
problem. Andra 
sessionen i vilken 
de tillämpade 
bandinspelning för 
att spela in 
anmärkningar 
resulterade i 
förbättrade 
prestationer. 
Effekten var inte 
genomgående för 
observerade 
elever.  
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Bilaga 7 

Referens Bakgrund Syfte/fråg
eställning
/ar 

Metod Resultat Implikatio
ner/vidar
e 
forskning 

Stödprocesser      

The Effects 
of Schema-
Based 
Instruction on 
the 
Mathematical 
Word-
Problem-
Solving 
Performance 
of Students 
with Learning 
Disabilities. 
 
Jitendra, AK; Hoff, 
K (1996) 
 
Fulltext 

Elever med LD 
har oftast svårt 
för att förstå 
begrepp och 
basfakta i 
matematikämn
et. Många har 
dock också 
svårigheter 
med att lösa 
matematiska 
problem. 
Schema-
baserad 
kunskap är en 
viktig del för 
att lösa 
problem.  

Syftet var att 
bestämma om 
elever med LD 
kunde 
förbättra sina 
prestationer i 
matematisk 
problemlösning 
när 
undervisningen 
inkluderade ett 
tillvägagångssä
tt som var 
designat för att 
öka förståelse 
och lösa 
problem. 
Hypotesen var 
att elever med 
LD skulle dra 
fördel av ett 
utbildningspak
et där schema-
baserad 
undervisning 
ingick. 

Tre studenter 
deltog i studien 
med ett 
ålderspann 
mellan 8 år 10 
månader och 
10 år 10 
månader. En 
”multi-probe 
design” 
användes för 
att bestämma 
effekten av 
direkt schema-
baserad 
undervisning. 
 
 
 

Resultatet 
visade att 
schematiserad 
undervisning 
var en effektiv 
metod för att 
utveckla 
begreppsförstå
elsen och 
effektiv för att 
lösa problem.  
 
Prestationerna 
på varje 
problemlösning
stest ökade för 
alla elever. En 
elev hade lägre 
resultat på ett 
av testerna 
men efter 
återkoppling 
och 
påminnelse om 
schema-
metoden 
ökade 
resultaten igen. 
 
Eleverna 
generaliserade 
metoden till 
nya problem.  
 
Metoden torde 
även fungera 
på elever som 
är 
lågpresterande 
i matematik.  
 

Resultatet ska 
ses som 
preliminärt och 
det behövs 
göras fler 
studier för att 
säkerställa 
metodens 
effektivitet.  

http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle?data=dgjymppp44rp2%252fdv0%252bnjisfk5ie46bfrr6ivtbkk63nn5kx95uxxjl6rruqtqk5jtja2urcuueq1lr9lporweezp33vy3%252b2g59q7sq6tskqwrbnosjzqeezdu33snoj6u9vwgegc8nnls79mpnfsvcpas0q1ra5mpnztiuvx8lxk6%252bqe8tv2jaaa&hid=105
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle?data=dgjymppp44rp2%252fdv0%252bnjisfk5ie46bfrr6ivtbkk63nn5kx95uxxjl6rruqtqk5jtja2urcuueq1lr9lporweezp33vy3%252b2g59q7sq6tskqwrbnosjzqeezdu33snoj6u9vwgegc8nnls79mpnfsvcpas0q1ra5mpnztiuvx8lxk6%252bqe8tv2jaaa&hid=105
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle?data=dgjymppp44rp2%252fdv0%252bnjisfk5ie46bfrr6ivtbkk63nn5kx95uxxjl6rruqtqk5jtja2urcuueq1lr9lporweezp33vy3%252b2g59q7sq6tskqwrbnosjzqeezdu33snoj6u9vwgegc8nnls79mpnfsvcpas0q1ra5mpnztiuvx8lxk6%252bqe8tv2jaaa&hid=105
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle?data=dgjymppp44rp2%252fdv0%252bnjisfk5ie46bfrr6ivtbkk63nn5kx95uxxjl6rruqtqk5jtja2urcuueq1lr9lporweezp33vy3%252b2g59q7sq6tskqwrbnosjzqeezdu33snoj6u9vwgegc8nnls79mpnfsvcpas0q1ra5mpnztiuvx8lxk6%252bqe8tv2jaaa&hid=105
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle?data=dgjymppp44rp2%252fdv0%252bnjisfk5ie46bfrr6ivtbkk63nn5kx95uxxjl6rruqtqk5jtja2urcuueq1lr9lporweezp33vy3%252b2g59q7sq6tskqwrbnosjzqeezdu33snoj6u9vwgegc8nnls79mpnfsvcpas0q1ra5mpnztiuvx8lxk6%252bqe8tv2jaaa&hid=105
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle?data=dgjymppp44rp2%252fdv0%252bnjisfk5ie46bfrr6ivtbkk63nn5kx95uxxjl6rruqtqk5jtja2urcuueq1lr9lporweezp33vy3%252b2g59q7sq6tskqwrbnosjzqeezdu33snoj6u9vwgegc8nnls79mpnfsvcpas0q1ra5mpnztiuvx8lxk6%252bqe8tv2jaaa&hid=105
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle?data=dgjymppp44rp2%252fdv0%252bnjisfk5ie46bfrr6ivtbkk63nn5kx95uxxjl6rruqtqk5jtja2urcuueq1lr9lporweezp33vy3%252b2g59q7sq6tskqwrbnosjzqeezdu33snoj6u9vwgegc8nnls79mpnfsvcpas0q1ra5mpnztiuvx8lxk6%252bqe8tv2jaaa&hid=105
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle?data=dgjymppp44rp2%252fdv0%252bnjisfk5ie46bfrr6ivtbkk63nn5kx95uxxjl6rruqtqk5jtja2urcuueq1lr9lporweezp33vy3%252b2g59q7sq6tskqwrbnosjzqeezdu33snoj6u9vwgegc8nnls79mpnfsvcpas0q1ra5mpnztiuvx8lxk6%252bqe8tv2jaaa&hid=105
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle?data=dgjymppp44rp2%252fdv0%252bnjisfk5ie46bfrr6ivtbkk63nn5kx95uxxjl6rruqtqk5jtja2urcuueq1lr9lporweezp33vy3%252b2g59q7sq6tskqwrbnosjzqeezdu33snoj6u9vwgegc8nnls79mpnfsvcpas0q1ra5mpnztiuvx8lxk6%252bqe8tv2jaaa&hid=105
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle?data=dgjymppp44rp2%252fdv0%252bnjisfk5ie46bfrr6ivtbkk63nn5kx95uxxjl6rruqtqk5jtja2urcuueq1lr9lporweezp33vy3%252b2g59q7sq6tskqwrbnosjzqeezdu33snoj6u9vwgegc8nnls79mpnfsvcpas0q1ra5mpnztiuvx8lxk6%252bqe8tv2jaaa&hid=105
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle?data=dgjymppp44rp2%252fdv0%252bnjisfk5ie46bfrr6ivtbkk63nn5kx95uxxjl6rruqtqk5jtja2urcuueq1lr9lporweezp33vy3%252b2g59q7sq6tskqwrbnosjzqeezdu33snoj6u9vwgegc8nnls79mpnfsvcpas0q1ra5mpnztiuvx8lxk6%252bqe8tv2jaaa&hid=105
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Eleverna fann 
metoden 
användbar och 
de tyckte om 
den. 
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Teaching 
Middle 
School 
Students with 
Learning 
Disabilities 
To Solve 
Word 
Problems 
Using a 
Schema-
Based 

Approach. 
 
Jitendra, AK,; 
Hoff, K; Beck, MM 
(1999) 
 
Fulltext 

Elever med LD 
har ofta svårt 
med 
matematisk 
problemlösning 
vilket är ett 
viktigt moment 
för att klara av 
vardagen. 
Vanliga 
”textbooks”-
strategier har 
inte löst 
elevernas 
svårigheter för 
problemlösning
. 
Det är därför 
viktigt att finna 
strategier som 
möter 
elevernas 
individuella 
behov.  
  

Syftet med 
studien var att 
replikera 
tidigare studier 
som använder 
schemastrategi
n på 
problemlösning
suppgifter. Det 
var också att 
undersöka om 
strategins 
effekter 
generaliserade
s från en-stegs 
till två-stegs 
addition- och 
subtraktionspr
oblem för 
elever med LD.  
 
Studien 
undersökte 
också 
effekterna 
behölls över 
tid. 

Fyra elever 
med LD deltog. 
Åldern 
varierade från 
12 till 14 år.  
 
Använde 
normalprestera
nde elever som 
referensram.  
 
45-
minuterslektio
ner.  
 
Experimentell 
design. 
 
Observationer, 
intervjuer, 
mätningar. 

Schemastrategi
n visade sig 
vara effektiv 
för eleverna 
med LD i deras 
problemlösning
. Resultatet 
stödjer alltså 
tidigare 
forskning.  
 
Alla resultat 
förbättrades 
och effekterna 
behölls i två till 
fyra veckor 
efter studien.  
 
Metoden är 
bra också 
eftersom den 
går att använda 
självständigt.  

Det behövs 
ännu mer 
forskning om 
metoden.  
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An 
exploratory 
study of 
schema-based 
word-
problem-
solving- 
instruction 
for middle 
school 
students with 
learning 
disabilities: 
An emphasis 
on conceptual 
and 
procedural 
understanding 
 
Jitendra, A,; 
DiPipi, CM; Perron-
Jones, N (2002) 
 
Fulltext 

Matematisk 
literacitet och 
problemlösning 
är viktigt i dag. 
Traditionell 
undervisning 
misslyckas med 
att ge eleverna 
nycklar som är 
nödvändiga i 
problemlösning
.  
 
Mycket 
forskning om 
schemastrategi
n har handlat 
om 
problemlösning 
i addition, 
subtraktion och 
algebra 
 
Schemastrategi
n verkar vara 
bra för elever 
med LD. Lite 
forskning om 
problemlösning 
i multiplikation 
och division. 

Studien är en 
utökning av 
tidigare studier 
om ämnet. 
Forskningsfråg
or som 
författarna ville 
besvara var:  
1. om 

schematise
rad 
undervisnin
g är effektiv 
för att lära 
ut enstegs-
multiplikati
ons - och 
divisionspro
blemlösnin
g för elever 
med LD? 

2. kommer 
problemlös
ningsförmå
gan 
upprätthåll
as 

3. Kommer 
eleverna 
kunna 
generaliser
a 
problemlös
ningsförmå
gan på nya 
problem?   

”Multiple-
probe-across-
participants 
design”. Fyra 
elever deltog i 
studien som 
uppfyllde 
kriterier för LD 
och hade stora 
svårigheter 
med 
matematisk 
problemlösning
.  

Uppmuntrande 
resultat! Elever 
med LD kan 
applicera 
schemastrategi
n för att lösa 
problem i 
multiplikation 
och division 
korrekt.  
 
Alla fyra elever 
förbättrades 
mycket efter 
interventionen. 
 
Att öva med 
schemastrategi
n ökade 
elevernas 
begreppsförstå
else.  
 
Eleverna 
upprätthöll 
strategin. 
 
Generaliserade 
till andra 
problem. 
 
Eleverna mer 
positiva till 
problemlösning 
och positiva till 
strategin.  

Få elever 
deltog i 
studien. 
Begränsat antal 
problem.  
Eleverna 
kanske inte 
hade LD?  
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Meeting the 
Needs of 
Students with 
Learning 
Disabilities in 
Inclusive 
Mathematics 
Classrooms: 
The Role of 
Schema-
Based 
Instruction on 
Mathematical 
Problem-
Solving 
 
Jitendra, Asha K,; 
Star, Jon R. (2011) 
 
Fulltext 

Matematiken 
behöver göras 
tillgänglig för 
alla. 
Schemabasera
d undervisning 
är ett alternativ 
till traditionell 
undervisning.  

Syftet med 
artikeln var att 
föra en 
diskussion 
kring 
schemabaserad 
undervisning 
som ett 
alternativ till 
traditionell 
undervisning 
för elever med 
LD. 

- Elever med LD 
kan lära sig 
problemlösning
sförmågan när 
undervisningen 
är utformad för 
att stödja 
förståelsen.   

Svårt att veta 
vad studien ska 
tillföra.  

Effects of the 
SOLVE 
strategy on 
the 
Mathematical 
Problem 
Solving Skills 
of Secondary 
Students with 
Learning 
Disabilities 
 
Freeman-Green, 
Shaqwana, M; 
O´brien, Chris; 
Wood, Charles L; et 
al. (2015) 
 
Fulltext 

SOLVE är en 
explicit 
undervisningsfor
m och 
minnesbaserad 
inlärningsstrateg
i som är 
designad att 
hjälpa studenter 
lösa 
matematiska 
problem. 

Studien 
undersöker 
effekter av 
explicit 
undervisning i 
SOLVE-strategin. 

6 studenter med 
SLD deltog.  

Resultatet 
föreslår en 
funktionell 
relation mellan 
explicit 
undervisning i 
SOLVE-strategin. 
Eleverna 
förbättrade sina 
räknekunskaper. 
Det gick även att 
generalisera på 
andra delar av 
matematikämne
t. Både lärare 
och elever ansåg 
att 
undervisningen 
var bra.  

- 
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Instruction
al Design 
in 
Mathemati
cs for 
Students 
with 
Learning 
Disabilities
. 
 
Carnine, D (1997) 
 
Fulltext 

 Syftet är att 
beskriva och 
illustrera fem 
olika områden 
av 
utbildningsdesi
gn I matematik 
som passar 
elever med LD 
 

 Förslag på olika 
användbara 
strategier. 
Strategierna 
utvecklar både 
baskunskaper 
och förmågan 
att ta sig an 
utmanande 
problem i 
matematik.  

 


