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Abstrakt 

Författare: Annica Rosberg Andersson och Jenny Stening 

Svensk titel: Response to Intervention i matematik - En väg att nå bestående och god 

taluppfattning? 

English title: Response to Intervention in mathematics- A way to achieve consisting and 

foundational number sense?  

Linnéuniversitetet, speciallärarexamen med inriktning mot matematikutveckling 

Syftet med följande studie är att studera vilka bestående resultat som kan utläsas ett år efter en 

avslutad pilotstudie av en Response to Intervention (RTI) i grundläggande taluppfattning. En 

jämförelse har genomförts mellan en experimentgrupp och en referensgrupp, där 

referensgruppen inte tagit del av RTI. Studien tittar även närmare på hur de elever som 

uppvisade störst svårigheter i grundläggande taluppfattning lyckades i uppföljningsstudien ett 

år efter avslutad intervention.  

 

Uppföljningsstudien är kvantitativ och baseras på testresultat som genomfördes före och efter 

RTI. Uppföljningsstudien använde sig av exakt samma tester och genomfördes på exakt samma 

vis som den tidigare pilotstudien för att göra tillförlitligheten så stor som möjligt. Testerna som 

användes var AG 1 på 3 minuter och AG 2 på 4 minuter.  

 

Metoden har varit kvantitativ där testresultat från AG 1 och AG 2 samlades in och analyserades  

Tillvägagångsättet har varit att sammanställa och dokumentera både tidigare tester från 

pilotstudien och testerna i uppföljningsstudien. Därefter analyserades resultaten på testerna för 

att studera likheter och skillnader mellan experimentgrupp och referensgrupp. Studien visar på 

en tydlig effekt av RTI där experimentgruppens elever når höga testresultat på AG 1 och AG 2 

i uppföljningsstudien maj 2019. Resultatet stärker teorin om att RTI är en intervention som kan 

ge positiva och bestående effekter på elevers grundläggande taluppfattning över tid.  

 

Nyckelord 
 

Response to Intervention (RTI), intervention, Tier (Lager), taluppfattning, automatisering,                    

tidiga insatser, intensivundervisning och matematiksvårigheter 

Tack 
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Abstract 

The aim of this study is to investigate if Response to Intervention (RTI) was successful in terms 

of achieving consisting results, one year after a RTI of foundational number sense. A 

comparison is made between an experiment group and a reference group, where the reference 

group was not participating in the RTI. Additionally, this study has an aim to investigate how 

the students showing the greatest difficulties in foundational number sense succeeded in a 

follow-up study one year after the intervention.  

The follow-up study is quantitative and based on tests results performed before and after the 

RTI. The follow-up study used the same tests performed with the same circumstances as the 

earlier pilot study to achieve reliability. The test was AG 1 (Diamant) in 3 minutes and AG 2 

(Diamant) in 4 minutes.     

A quantitative method was used where test results from AG 1 and AG 2 were collected and 

analyzed by quantitative measures. A compilation of the results were made and documented, 

both previous tests results from the pilot study, and test results from the follow-up study. 

Thereafter, the results were analyzed to discover similarities and differences between the 

experimental-group and the reference-group. The study shows a significant effect of the RTI 

where the experimental group´s students reach high test result on AG 1 and AG 2 in the follow-

up study May 2019. The result strengthens the theory that RTI is an intervention that can 

provide positive and consisting effects on student’s foundational number sense over time.  

Keywords 

Response to Intervention (RTI), intervention, Tier, number sense, automatization, early intervention, 

intensive instruction and mathematical difficulties 
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1. INLEDNING 

 

Elever som hamnar i matematiska svårigheter under sina tidiga skolår får ofta fortsatta problem 

med matematiken i de senare årskurserna. Mycket tid och resurser läggs då i skolan på dessa 

elever för att de ska nå en god kompetens inom matematiken (Sood & Jitendra, 2011; Nilholm, 

2012). Vid matematiska kartläggningar visar det sig ofta att elevernas kunskaper inom 

grundläggande taluppfattning inte är automatiserad. Det innebär att det många gånger tar energi 

och tid för eleverna att göra enkla beräkningar och många elever som hamnar i 

matematiksvårigheter upplever känslan av misslyckande. Utan den grundläggande 

taluppfattningen har eleverna ofta stora svårigheter att generalisera inom ett större talområde 

(Bentley & Bentley, 2016; Butterworth & Yeo, 2010; Lunde, 2011; McIntosh, 2010). 

 

Kunskaper om lärande och undervisningsteorier för effektiva metoder är därför viktiga för att 

kunna möta varje enskild elev. Vår tes är att tidig upptäckt och tidiga insatser bör generera att 

fler elever får goda kunskaper i grundläggande taluppfattning. Om resurser läggs tidigt så 

genererar det att färre elever blir osäkra på den grundläggande taluppfattningen i grundskolans 

senare år och förhoppningsvis upplever färre misslyckanden. 

  

Interventioner beskrivs enligt Nationalencyklopedin (u.å.) som en förebyggande eller 

behandlande åtgärd. En intervention behöver inte vara tidskrävande eller intensiv enligt Dowker 

(2009) för att vara effektiv men den rekommenderas att individualiseras samt att den bör ske 

relativt tidigt i en elevs skolgång. Detta på grund av att svårigheter med matematik kan påverka 

andra ämnesområden i läroplanen samt minska risken för att en elev utvecklar negativ attityd 

gentemot matematik. Interventioner som fokuserar på de specifika områden som en elev har 

svårigheter i blir troligtvis effektivare än en allmän undervisning på gruppnivå. Flera studier 

med interventioner påvisar goda resultat på kort sikt och att effekterna håller i sig några veckor 

och även några månader efteråt. Men få forskningsstudier visar på hur effekterna håller i sig i 

ett längre tidsperspektiv. Det råder brist på sådan forskning anser Gersten (2016), Bryant et al. 

(2011; 2016) samt Grosche & Volpe (2013).  

 

RTI, Response To Intervention, kommer från USA och antogs i början av 2000-talet för att 

identifiera elever i inlärningssvårigheter. RTI, har implementerats gradvis i Europa exempelvis 

i Nederländerna och Finland (Björn, Aro, Koponen, Fuchs & Fuchs, 2018). Vid implementering 

av RTI har det funnits olika metoder och RTI kan betraktas som en uppsättning processer men 

ses inte som en enda modell (Fletcher & Vaughn, 2009). 

 

 RTI i Sverige är ännu inte ett färdigutvecklat koncept men Nordström och Svensson (2017) 

förklarar hur RTI skulle kunna användas i en svensk skolkontext genom att först använda sig 

av en screeningperiod och därefter tre lager av interventioner som har åtgärder av stigande 

intensitet. Under läsåret 2017 påbörjades en pilotstudie (Nilvius, 2018) i en skola i Sverige där 

fokus var att upptäcka elever som var i riskzonen för att hamna i matematiksvårigheter tidigt.  

                                                                                                                                                               

Pilotstudien (Nilvius, 2018) med RTI som modell, behandlade grundläggande taluppfattning 

inom ämnet matematik. Syftet var att följa elevers utveckling och genomföra adekvata insatser 

på grupp- och individnivå med elever i åk 1 och 2. Tanken med RTI-modellen var att stegvis 

arbeta för att tidigt upptäcka elever som riskerar att hamna  
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i matematiksvårigheter och då sätta in åtgärder successivt. Eleverna som deltog i studien 

arbetade intensivt utifrån dessa insatser under höstterminen 2017 och vårterminen 2018. 

Eleverna fick göra specifika tester i början på studien, hösten 2017, och återigen samma tester 

våren 2018. De senare testerna visade då på att insatserna givit positiva effekter gällande 

automatisering av grundläggande taluppfattning. Vi har fått ta del av pilotstudien och fått 

möjlighet att studera huruvida effekterna av en RTI-intervention angående grundläggande 

taluppfattning fortfarande finns kvar hos eleverna maj 2019.  

 

RTI-modellen kännetecknas av systematiskt återkommande bedömning genom valida och 

reliabla snabbt genomförbara tester. Elevernas prestationer på testerna ses som en utvärdering 

av metoderna och undervisningen (Nilvius, 2018). Gustafson, Svensson och Fälth, (2014)      

skriver i sin artikel att RTI inte är någon ny idé utan det härstammar från 1960-talet och då 

beskrevs som ett försök i att utbilda elever på det bästa sättet genom att hitta de bästa 

pedagogiska strategierna utifrån elevernas respons och därmed förändra de insatserna utifrån 

elevernas svar. 

 

RTI kan beskrivas i tre olika Lager, så kallade Tiers, där Lager 1 är inom klassens ram för alla 

elever och utgörs av undervisning som ses som vetenskapligt förankrad. De elever som inte når 

de satta målen för undervisningen går vidare till Lager 2 där undervisningen sker i smågrupper. 

De elever som därefter ännu inte utvecklat adekvat matematisk förmåga går vidare till Lager 3 

och får då individuella och intensiva insatser (Engström, 2015). 

 

I det här arbetet är vi intresserade av att undersöka om de tidiga insatserna, inom grundläggande 

taluppfattning, som genomfördes i den aktuella pilotstudien med RTI (Nilvius, 2018) är befästa 

och finns kvar ett år senare. Parallellt med pilotstudien har en referensgrupp funnits i samma 

årskurs på en annan skola. De här eleverna har inte fått ta del av några RTI. Det är följaktligen 

intressant att se hur deras resultat ser ut i jämförelse med de elever som deltog som 

experimentgrupp i pilotstudien med RTI.  

 

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

2.1 Syfte 

 

Studiens syfte är att studera om årskurs 3 elevers kunskaper i automatisering av grundläggande 

taluppfattning, efter en RTI, består ett år senare. Syftet är även att undersöka likheter och 

skillnader i resultaten med den matchande referensgruppen som inte tagit del av RTI-insatserna. 

 

2.2 Frågeställningar 

 

* Vilka slutsatser kan dras ett år efter avslutad RTI, vid jämförelse och granskning av 

testresultaten, mellan experimentgruppen och referensgruppen, gällande grundläggande 

taluppfattning? 

 

 

*Hur lyckades de elever som i pilotstudien uppvisade störst svårigheter i grundläggande 

taluppfattning i uppföljningsstudien ett år senare?  
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3. LITTERATURGENOMGÅNG 

 

I detta kapitel presenteras viktiga grunder som framhålls i forskning för att utveckla en god 

grundläggande taluppfattning, vilka är områden som också är viktiga inom RTI. Dessa grunder 

utgörs i den kommande texten först och främst av god taluppfattning, därefter av 

automatisering, tidiga insatser och intensivundervisning. Avslutningsvis beskrivs RTI som 

modell, vad den innebär och studier som genomförts med en RTI-modell presenteras.  

 

3.1 Grundläggande taluppfattning  

 

En god taluppfattning är en grund för att kunna utveckla matematisk förmåga. För att eleverna 

ska kunna räkna måste de behärska talen och deras egenskaper på ett sådant sätt att 

operationerna sker med flyt ungefär som när eleven läser med flyt. Vid läsning sker allt så 

snabbt att den som läser inte är medveten om hur det går till. Detsamma gäller taluppfattning, 

eleven behöver ha en sådan känsla för hur talen är uppbyggda att den direkt utan att reflektera 

över det kan operera med talen. Grundläggande taluppfattning byggs inte upp av sig själv, det 

krävs långsiktig genomtänkt planering och många tillfällen att praktisera kunskapen. Detta 

arbete bör därför följas upp och fördjupas kontinuerligt och grundläggas redan i de tidiga 

skolåren (Skolverket, 2013). Genom att få möjlighet att på bästa sätt utveckla ett intresse för 

matematik och tilltro till sin egen förmåga kan eleven tidigt tillägna sig grundläggande begrepp 

och en bra taluppfattning (Skolverket, 2018). 

 

Människan har en medfödd förmåga att genom ett ögonkast kunna uppfatta små antal, utan att 

behöva räkna. Detta kallas för subitisering. Känsla för antal och förmågan att göra noggranna 

jämförelse utvecklas genom att eleven tidigt får ökade erfarenheter av att höra och laborera med 

tal genom exempelvis olika typer av konkret material (McIntosh, 2010). För att kunna förstå 

matematiska symboler så behöver elever förstå sambandet mellan begrepp, idéer och symboler 

och till en början arbeta mycket praktiskt (a.a.). De behöver förstå sambandet mellan de olika 

representationsformerna och skapar då sig en fördjupad matematisk förståelse (Emanuelsson, 

1995). Se figur 1 nedan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

               

               Figur 1. Bearbetning efter Emanuelssons (1995) schema över representationsformer  
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När en elev förstår ett begrepp så innebär det att eleven kan använda sig av olika 

representationsformer enligt figur 1 ovan, exempelvis från konkret material till bilder och 

vidare till mer abstrakta symboler. Eleven kan då använda begreppen till olika syften och 

sammanhang. När eleven ska utföra en matematisk process så kan eleven exempelvis börja i en 

verklig händelse och omsätta det till bilder och vidare till mer abstrakta skrivna symboler (Lesh, 

1981). Antalsuppfattning och förståelse för operationer och hur de ska representeras är enligt 

Bryant (2014) en av de viktigaste matematiska kunskaperna för elever i de tidigare skolåren.  

 

För att behärska och förstå matematik så handlar det inte bara om att kunna räkna, utan även 

om att förstå den matematik som används. Därför är den grundläggande taluppfattning av stor 

betydelse för elevens matematikinlärning. En bra taluppfattning handlar om övergripande 

förståelse för tal och operationer samt förmåga, färdigheter och lust att använda denna förståelse 

på olika sätt (Sterner & Lundberg, 2002). Det är viktigt att kunna handskas med talen i området 

0–10 för att kunna generalisera dessa kunskaper till ett högre talområde. God taluppfattning 

förknippas ofta med automatisering av addition- och subtraktion inom just detta talområde. 

Genom att kunna dela upp och sätta samman tal med säkerhet, inom området 0–10 så genererar 

det en god grund för fortsatt matematikutveckling (Anghileri, 2006). 

 

Antalsuppfattning delas upp i fem delar enligt Skolverket (2013). Dessa delar är                                               

abstraktionsprincipen, ett-till-ett principen, principen om godtycklig ordning,                                    

principen om talens stabila ordning samt antalsprincipen. Grundläggande förståelse av 

taluppfattning är nödvändig för att kunna tillägna sig skolans matematikundervisning. Får 

eleven svårt med att hantera tal beror det ofta på att eleven inte har lärt sig eller förstått de 

grundläggande principerna. Syftet med att undervisa om den grundläggande taluppfattningen 

är att eleverna ska kunna gå från den konkreta matematiken och de olika 

representationsformerna till den mer abstrakta (McIntosh, 2010). 

 

Andrews & Sayers (2014) visar på 8 områden som elever med god taluppfattning har kunskaper 

om. De har symbolförståelse, vilket innebär att de kan koppla symbol till siffra. De förstår talens 

stabila ordning där talen har sin plats oavsett om eleven räknar framåt eller bakåt. Vidare har 

de kunskap och kännedom om relationen mellan siffersymbol och kvantitet och en till en 

principen och att den sist räknade talet representerar hela mängden.  

 

Abstraktionsprincipen innebär att eleven förstår att det inte spelar någon roll vad eller hur du 

räknar, kvantiteten är fortfarande densamma. Till exempel kan en uppsättning objekt räknas, 

oavsett om de har samma form, färg eller storlek. Med förståelse av olika representationer av 

ett tal har eleven förmåga att inse att ett visst begränsat antal kan bestå av olika representationer, 

det vill säga laborativt material, bild, ord och matematiska symboler. Har eleven denna kunskap 

så har eleven större möjlighet att utveckla en större förståelse för vidare talmönster. Vidare är 

uppskattning ett område där eleven förstår och kan bedöma en viss mängd eller placera ett tal 

på en tom tallinje. Uppskattning tros vara en avgörande faktor för senare matematisk 

kompetens, särskilt när det gäller nya situationer (a.a.). 

 

Enkla räknefärdigheter är en viktig del inom grundläggande taluppfattning, där eleven har 

förmågan att utföra enkla matematiska beräkningar med flyt, inom addition och subtraktion och 

se sambandet mellan dem. Förståelse för talmönster är även det ett område som beskrivs som 

betydelsefullt. Eleven ser hur talmönster är uppbyggt och kan identifiera vilka tal som saknas.  
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Denna kunskap är betydelsefull för vidare matematisk utveckling. Besitter eleven dessa 

färdigheter underlättar detta senare aritmetiska operationer (a.a.). 

 

Om eleven behärskar den grundläggande taluppfattningen med flyt behöver eleven inte lägga 

extra tankekraft på de grundläggande delberäkningar som ingår i samband med exempelvis 

problemlösning (Butterworth & Yeo, 2010). Elever som däremot upplevs ha svårigheter med 

grundläggande taluppfattning behöver ha än mer strukturerad undervisning för att få 

erfarenheter och att kunna dela upp och sätta samman tal. Detta kopplas då ofta samman med 

en god taluppfattning (McIntosh, 2010). Forskare som Sterner & Lundberg (2002), samt 

McIntosh (2010) menar på att missuppfattningar i grundläggande taluppfattning ofta leder till 

svårigheter. Vanliga svårigheter kan förebyggas med en väl planerad undervisning och en 

pedagog som uppmärksammar dessa och lyfter dem för diskussion. Även Berch & Mazzocco 

(2007) och Bryant (2014) påvisar att brister i grundläggande taluppfattning har ett starkt 

samband med senare matematiksvårigheter.  

 

Sammanfattningsvis visar forskning att elever behöver förstå samband mellan olika 

representationsformer från konkret material - bilder- till skrivna symboler för att få en fördjupad 

förståelse av matematiken (McIntosh, 2010). Forskning inom grundläggande taluppfattning 

visar även att elever i matematiksvårigheter i de lägre årskurserna ofta uppvisar procedurfel och 

omogna räknestrategier,  det vill säga de strategier de använder är inte utvecklingsbara eller 

består av en lång väg fram till målet. Elever med svag taluppfattning använder strategier som 

att till exempel ”räkna alla” eller har svårigheter i att dela upp tal. Dessa elever använder också 

fingrarna i högre grad, för att räkna ut enkla uppgifter, än vad jämnåriga klasskamrater gör 

(Bryant et al., 2016).  

 

3.2 Automatisering  

 

För att kunna lösa ett matematiskt problem behöver en elev både kunna förstå och 

beräkna problemet samt ha en bra lösning för att få rätt svar. Detta kräver goda 

räknefärdigheter. Om eleven inte har tillägnat sig denna förmåga blir det svårt och tar mycket 

energi samt att eleven ofta misslyckas med att klara uppgiften. Vissa tillvägagångssätt och 

algoritmer inom matematiken är så grundläggande och är så generellt användbara att de måste 

behärskas med automatik. Det är därför viktigt att eleven behärskar den grundläggande 

taluppfattningen i matematiken på ett sådant sätt att den har flyt i sitt räknande (Skolverket, 

2013). Enkla beräkningar såsom 8–5 eller 4+3 behöver därför vara så automatiserade att eleven 

med flyt kan använda dessa utan att behöva lägga ner mycket tankekraft vid exempelvis 

delberäkningar i problemlösning eller huvudräkningar (a.a.). För elever i behov av särskilt 

didaktiskt stöd i matematik krävs en stor egen arbetsinsats. Deras taluppfattning ser ut att ha en 

benägenhet att inte flexibelt uppvisa variationsmöjligheter. Oftast hamnar de i en situation där 

de tvingas räkna ett tal i taget, exempelvis med stöd av fingerräkning, vid addition eller 

subtraktion (Anghileri, 2006; Butterworth & Yeo, 2010; Bryant, Bryant, Gersten, Scammacca 

& Chavez, 2008).  

 

När vi räknar och löser uppgifter i matematik är det viktigt att vi effektivt kan hålla kvar och 

bearbeta information i arbetsminnet. Ett arbetsminne som ofta riskerar att överbelastas hos en 

elev kan leda till att eleven lätt tappar fokus och får svårt att fullfölja uppgiften. Om 

operationerna är automatiserade och redo i långtidsminnet så avlastas arbetsminnet och 

kapaciteten kan utnyttjas mer effektivt. För att undvika överbelastning av arbetsminnet kan då  
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läraren organisera undervisningen på ett sådant sätt att det underlättar elevens lärande 

(Lundberg & Sterner, 2009).  

 

Ett svagt arbetsminne kan innebära att elever inte utvecklar matematikkunskaper lika snabbt 

som sina klasskamrater menar Chinn (2017). Det kan då påverka att eleven får bestående  

matematiksvårigheter om inte läraren är medveten om elevens begränsade kapacitet och 

kompenserar med exempelvis visuellt eller konkret material. Elever med matematiksvårigheter 

kan ha problem med att lagra talfakta eller hämta dem från långtidsminnet. De har då svårt att  

byta från procedurbaserad till automatiserade och minnesbaserade lösningar. Detta kan gälla 

även reaktionstiden när det gäller enkla aritmetiska beräkningar såsom 4 + 1=_ . Baroody et al.  

(2009) menar att elever går igenom 3 faser när de lär sig enkla talkombinationer, där fas 1 är 

att använda verbal räkning eller objekt för att avgöra svaret. Fas 2 är tankestrategier, eleven 

resonerar sig fram genom kända fakta och relationer. I den sista fasen, del 3, kan eleven 

producera svaret snabbt utifrån minnet. Kunskap och utvecklande av taluppfattning är 

avgörande för att fas 3 ska bli verklig enligt Baroody et al. (2009). 

 

För att arbetsminnet ska fungera på bästa sätt vid matematiska beräkningar och fortsatt 

matematisk utveckling behöver arbetsminnet kunna hämta information från långtidsminnet. En 

sådan automatisering av talfakta betyder att exekutiva funktioner inte belastas så mycket utan 

eleven i stället kan fokusera på det som ska läras in. Elever som inte har automatiserat talfakta 

måste i stället lägga energi på att förstå uträkningen och missar då lätt innehållet i den 

matematiska uppgiften (Skolverket, 2012). Butterworth & Yeo (2010) tar upp att matematiska 

problem kan påverkas av ett långsiktigt svagt semantiskt minne samt svagt arbetsminne, det vill 

säga det minne som tillfälligt lagrar relevant och aktuell information. Det blir sämre prestationer 

desto kortare arbetsminne eleven har vilket då kan leda till matematiksvårigheter. Det finns 

dock enligt Butterworth & Yeo (2010) inga klara eller odiskutabla bevis att arbetsminnet 

påverkas och att det skulle gälla generellt för alla elever i matematiksvårigheter. Att en elev 

hamnar i matematiksvårigheter behöver inte bero på lågt IQ, felaktig undervisning eller dålig 

motivation utan kan bero på att förmågan att hämta räknefakta från arbetsminnet och då vara 

en kognitiv svaghet menar Lunde (2011).  

 

Elevers möjlighet att utveckla begreppslig förståelse är nära knutet till deras erfarenheter. 

Övning och drill används då många gånger för att befästa kunskaperna. Ett begränsat 

arbetsminne kan kompenseras med stöd av goda förkunskaper och invanda, inövade rutiner 

vilket är skälet till att all matematik kräver en viss mängd av färdighetsträning. Det är svårt att 

får flyt i räknandet utan sådan färdighetsträning (Sterner & Lundberg, 2002). 

 

Elever behöver kunna automatisera grundläggande taluppfattning för att få flyt i sitt räknande. 

Om eleven inte klarat av att automatisera så får eleven lägga mer energi på att förstå uträkningen 

och kan då missa det matematiska innehållet. Sammantaget betyder det att en elev som inte 

automatiserat grunderna i taluppfattning riskerar att få uppleva fler misslyckanden och hamna 

i matematiska svårigheter. 

 

3.3 Tidiga insatser 

 

Lundberg & Sterner (2009) belyser vikten av tidig upptäckt, helst redan i förskolan, för att  

upptäcka barnens begynnande matematiska lärande och undvika att eleven senare får problem 

med matematiken. De menar även på att många gånger så väntar skolan med att sätta in stöd 

för att se om eleven mognar. För elever som kommer från en bakgrund med låg socioekonomisk  
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ställning är det än mer viktigt att börja med tidiga insatser för att stärka taluppfattningen, 

eftersom de kanske inte får samma  stimulans hemifrån av att möta och undersöka matematikens 

grunder såsom symboler och tal (Sood & Jitendra 2011). 

 

För att eleven ska få en lyckad kunskapsutveckling inom matematik är det nödvändigt att 

grunderna läggs i de tidiga skolåren. Talfakta bör utvecklas så tidigt som möjligt för att frigöra 

kognitiv kapacitet i arbetsminnet från onödig belastning vilket då troligtvis också gör att 

inlärningskapaciteten ökar för eleverna (Skolverket, 2012). När eleverna kommer till skolan 

kan de ofta ha stora skillnader i erfarenhet av matematik. Tidiga insatser är därför viktiga för 

att eleverna inte ska få problem med skolans matematik och för att skillnaderna i det 

matematiska kunnandet mellan eleverna inte ska öka (Lundberg & Sterner, 2009). I de tidigare  

årskurserna grundas ofta ett flertal av elevernas missuppfattningar i matematik och finns kvar 

under en lång tid genom skolåren (Skolverket, 2012). 

  

Det finns olika sätt att arbeta förebyggande och med tidiga insatser i skolan. Ett sätt att se på 

förebyggande arbete är att tidigt upptäcka vad som upplevs som svårigheter hos en elev för att 

kunna sätta in stöd och undvika att det utvecklas till större svårigheter (McIntosh, 2010)Detta 

skulle dock kunna ses utifrån ett kategoriskt perspektiv vilket enligt Persson (2013) innebär  att 

eleven är bärare av problemet och att svårigheterna är bundna till individen. Det stöd som eleven 

får är direkt relaterat till de svårigheter som eleven visar. Fördelen är dock att elevens 

svårigheter uppmärksammas tidigt och åtgärder som är adekvata kan sättas in i ett tidigt skede 

och undvika eventuella misslyckanden. I ett förebyggande arbete är det viktigt att man ser till 

elevers olika behov men framförallt inte pekar ut dem som annorlunda (Nilholm, 2012). Bryant 

et.al (2016) belyser vikten av tidiga insatser genom att poängtera att om eleven får lyckas och 

vara framgångsrik i sin matematikutövning i de tidiga skolåren så skapar det ett självförtroende 

för framtida matematikinlärning. Det är även viktigt att veta vad eleverna kan för att kunna 

planera ändamålsenliga insatser och skapa de bästa möjliga förutsättningar för att reducera 

svårigheterna med exempelvis förändringar i elevens omgivning (Jess, Scott & Hansen, 2011). 

Inlärningssvårigheter tenderar att bestå av många olika komponenter. Det finns ingen tydlig 

bild som säger att det som fungerar för den ene eleven fungerar även för den andra (Chinn, 

2017).  

 

En Lager 2-interventionsstudie som visar på tidiga insatser i grundläggande taluppfattning 

(Bryant et al., 2008) genomfördes i Texas, USA, där 126 elever i årskurs 1 och 140 elever i 

årskurs 2 deltog. Ett förtest genomfördes på alla elever för att se vilka som låg i riskzonen för 

att utveckla matematiksvårigheter. Därefter blev 26 elever i årskurs 1 och 25 elever i årskurs 2 

utvalda för intensivundervisning i grupp med fokus på grundläggande taluppfattning. Det 

gjordes därefter ett eftertest på de elever som deltog i interventionen. Interventionen för årskurs 

1 och 2 bestod av intensivundervisning 3–4 dagar i veckan i 15 minuters pass under 18 veckor. 

Resultaten visade inte på någon signifikant effekt för årskurs 1 eleverna men en positiv effekt 

av interventionen hos årskurs 2 eleverna. Bryant et al. (2008) försöker förklara 

skillnadseffekterna med att årskurs 1 elever troligtvis behöver mer tid än de 18 veckor 

interventionen pågick men att även arbetspassen skulle behöva vara längre än de 15 minuter de 

fick, för att bli säkra i grundläggande taluppfattning. Följaktligen behövs troligtvis både längre 

interventioner samt längre arbetspass för att elever i årskurs 1 ska uppnå samma effekter som 

elever i årskurs 2. Det påtalas också att talen 11 och 12 ofta är besvärliga för årskurs 1 elever 

som hamnat i matematiska svårigheter. Just för att dessa tal kan vara svåra att namnge, förstå 

deras kvantitet samt värde i positionssystemet, vilket kräver mer långvarig undervisningstid än  
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de fick i interventionen. Eleverna i Lager 2-interventionen fick i smågrupper arbeta med 

aritmetiska kombinationer med fokus på antal, metoder och matematiska resonemang. Exempel  

på detta var adderingsfakta som +0+1+2, subtraktionsfakta -0-1-2 och svårare uppgifter som 

dubblor + 1 (4+4+1=8+1) samt 10 + fler. Eleverna fick även undervisning som innehöll tydliga 

och strategiska sätt att gå tillväga tillsammans med material som representerade positionsvärde 

och matematiska begrepp såsom tiotals- och entalsmarkörer (konkreta modeller). 

Tiobassystemet, det vill säga platsvärde och beräkning, är ett av de viktigaste begreppen elever 

måste förstå fullt ut (43= 4 tiotal och 3 ental)(a.a.).  

 

Likaså menar Bryant et al. (2008) att forskning om elevers matematiska kognition i stor 

utsträckning tillskrivs vår förståelse av tidig taluppfattning, som är problematisk för elever i 

matematiksvårigheter. För att undvika att elever hamnar i matematiksvårigheter är det viktigt 

med tidig identifiering för att kunna stötta och förhindra framtida matematiska svårigheter. På 

senare år har det blivit en ökad kunskap gällande vikten av grundläggande taluppfattning i de 

tidigare åren, likaså med betydelsen av undervisningsmetoder som visar på de olika 

representationsformerna såsom verklighet, språk, symboler, bilder och konkret material (Lesh, 

1981). Det har under senare år forskats mer, gällande grundläggande taluppfattning, men 

fortfarande är det enligt Bryant et al. (2008) begränsat i jämförelse med valid forskning inom 

läsinlärning. Ny forskning efter 2008 visar på att genom att så tidigt som möjligt identifiera 

elever i riskzonen, för att hamna i matematiksvårigheter, så förebyggs senare svårigheter 

(Clarke et al., 2014). Elevers kunnande i taluppfattning, redan vid skolstarten, har ett starkt 

samband med elevers kommande resultat och framgångar i matematikämnet under hela 

grundskolan konstaterar Sterner (2015). 

 

Elever som redan vid skolstarten uppvisar tecken på att hamna i matematiksvårigheter behöver 

då få ett intensivt undervisningsupplägg menar Lunde (2011). Det är viktigt att tänka 

förebyggande. Forskning visar på att det även före skolstarten är betydelsefullt att sätta in 

åtgärder om ett barn i förskolan visar på en svag antalsförståelse som skulle kunna leda till 

matematiksvårigheter (a.a). Elevers matematiska kunskaper behöver utmanas tidigt enligt 

Wright et.al. (2000) genom adekvat undervisning, för att ge dem den bästa möjliga utvecklingen 

i matematik. Om eleverna får känna att de lyckas och upplever sig kompetenta genom tidiga 

insatser, så kan det förhindra upplevelser av misslyckanden och framtida svårigheter. Forskning 

tyder på att elever som hamnar i matematiska svårigheter i tidig ålder sannolikt kommer 

fortsätta ha svårigheter i matematik i de senare åren. Omvänt gäller då att de elever som har 

tidig framgång i matematik har större chanser att lyckas med mer komplext matematiskt 

innehåll (Doabler et al., 2015; Bryant et al., 2008).  

 

 Sammanfattningsvis påtalar forskningen (t.ex. Bryant et al., 2008;  Lundberg & Sterner, 2009) 

att tidig identifiering av elever som riskerar att hamna i matematiksvårigheter är av yttersta vikt 

för att förhindra framtida svårigheter. Genom att arbeta förebyggande med tidiga insatser får 

eleverna möjlighet att utveckla grundläggande taluppfattning och kan på så sätt förhindras att 

få negativa upplevelser. 

 

3.4 Intensivundervisning  

 

Det första exemplet på intensivundervisning utgörs av Bryant et. al. (2016) som visar i sin 

intervention i tre lager, att det inte alltid är enkelt att undervisa elever som hamnat i 

matematiksvårigheter. Resultatet i deras studie indikerade  att de elever som hade det jobbigast 

med matematikinlärningen gynnades av en tydlig strategisk intensivundervisning i små  
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grupper. Studien visade på att kunskaper i grundläggande taluppfattning, hos eleverna i 

matematiksvårigheter, ökade under interventionstiden. Studien var designad på så sätt att 

instruktionsuppgifterna var uppdelade i mindre enheter för att underlätta för eleverna. Syftet 

var även att lättare kunna kontrollera uppgifternas svårighetsgrad samt minska den kognitiva 

belastningen. Lärarnas instruktioner reducerades till att bli specifika frågor med fokus på 

aktiviteter som hur man använder en strategi eller hur man använder tio-bassystemet för att 

bygga antal. Särskild tonvikt lades på talbegrepp som var problematiska för elever i 

matematiksvårigheter till exempel 13 till 19 samt talet 0 som ”platshållare” och dess värde, 

beroende på dess placering, i ett tal. Interventionstiden varade under tio veckor/fem dagar i 

veckan. Även om resultaten visade på positiva effekter direkt efter interventionen så menar 

Bryant et. al. (2016) att vidare studier behövs för att se om effekterna håller efter en period på 

ett år eller längre samt att det är intressant att se ifall kunskaperna kan generaliseras över andra 

områden inom matematiken i ett längre tidsperspektiv. En kritik som finns mot interventioner  

är att interventionerna ofta inriktar sig på specifika matematiska områden och inte visar hur de 

stödjer eleverna att använda sina kunskaper generellt över matematikämnet (a.a.).  

 

På utvalda förskolor i Helsingfors, Finland, 2002–2003 genomfördes en studie med 45 barn i 

5½ - årsåldern där barnen slumpmässigt valdes till experimentgrupp eller kontrollgrupp för en 

interventionsstudie. Studien byggde på att undersöka möjligheten att förbättra barns tidiga 

taluppfattning innan skolgång. Detta genom att undervisas i antalsuppfattning och förmågan att 

jämföra tal, klassificera samt förstå ordningstal. De arbetade även med enkla matematiska 

problem. Interventionen varade i nio månader och det gjordes både för- och eftertest. Testen 

visade att experimentgruppen omedelbart efteråt visade på förbättrad taluppfattning i 

jämförelse med kontrollgruppen men efter sex månader så hade skillnaderna minskat (Aunio, 

Hautamäki & Van Luit, 2005). En annan studie gjordes av Sood och Jitendra (2011) för att 

pröva undervisning om taluppfattning. Klasserna delades in i två grupper, en experimentgrupp 

och en kontrollgrupp. Under varje dag i fyra veckor fick alla eleverna 60 minuters 

matematikundervisning. Undervisningen innehöll bland annat arbete med förhållandet mellan 

siffrorna 0 till 10. De arbetade också med räknestrategier som: en till, en färre, två till, två färre 

samt hälften och dubbelt. De hade även undervisning kring olika symboler för talen 5 och 10. 

Interventionen inriktade sig på att öka antalsuppfattningen med hjälp av olika representationer. 

Eleverna skulle kunna känna igen talmönstret för siffrorna 0–10 genom att de fick studera kort 

med prickmönster. De använde sig också av fem- och tioramar som hjälpte eleven att relatera 

givna siffror till 5 och 10 genom att tillhandahålla visuella bilder. Entaltals-kuber användes för 

att konkretisera olika antal för att förstärka förståelsen vid inlärningen. Utav dessa 60 minuter 

fick experimentgruppen 20 minuters specialundervisning som inte kontrollgruppen fick. 

Resultatet visade på att experimentgruppen förbättrade sina resultat avsevärt jämfört med 

kontrollgruppen. Sood och Jitendra (2011) menar att omsorgsfullt valda uppgifter och 

aktiviteter kan öka elevers kunskaper i taluppfattning. För elever som kan hamna i riskzonen 

för matematiksvårigheter är just detta extra viktigt menar Sood och Jitendra (2011). Nancy, 

Nancy och Joseph (2011) menar att en anledning till att just de elever som fått 

intensivundervisning utvecklar sin matematiska taluppfattning mer, är just för att de har fått 

mer specifika insatser än kontrollgruppen.  

 

Två andra interventioner som beskrivs i en studie från USA av Ketterlin-Geller, Chard och Fien 

(2008) där den ena studien, som kallas Extended Core, var en intervention som gav dagligt stöd 

och extra tid för matematik till elever som inte hade automatiserat den grundläggande 

taluppfattningen. Dessa elever fick då daglig undervisning i matematik och utgångspunkten i 

interventionen var att det var just tiden, (time-on-task), som var den avgörande faktorn för att  

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0741932507309711
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0741932507309711
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0741932507309711
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uppnå mer grundläggande kunskaper i matematik. Färdigheter som det undervisades om var 

multiplikationsstrategier, tillvägagångssätt för att mäta olika geometriska former samt strategier 

för statistik och sannolikhet. Den andra interventionen, benämnd som Knowing Math, hade som 

utgångspunkt att avslöja elevernas missuppfattningar och svårigheter som de  skaffat sig under 

sina tidigare skolår. Undervisningen utgick och planerades därför utifrån att korrigera dessa 

missuppfattningar eleverna hade befäst, genom exempelvis diskussioner angående rimlighet. 

Syftet med varje lektion var ominlärning och förstärkning av grundläggande begrepp genom 

förståelse. Eleverna fick guidning av läraren i samtal kring matematiska begrepp som skulle 

diskuteras under lektionen. Tanken var att eleverna skulle utveckla förståelse genom att tänka 

högt tillsammans med sina klasskamrater om matematiska problem. Eleverna uppmuntrades att 

göra hypoteser om resultatet innan de fick påbörja arbetet med uppgiften. Resultaten av studien 

indikerade på att båda interventionerna med sina strategier bidrog till att elever fick ökade 

kunskaper i matematik. Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad i utfallet efter 

interventionerna men båda resultaten påvisade förbättringar i elevernas prestationer i 

matematik. På grund av interventionernas specifika design menar  Ketterlin-Geller, Chard och 

Fien (2008) att det kan vara möjligt att det endast är elever i specifika inlärningsbehov som har 

nytta av någon av just dessa interventioner.  

 

För att uppnå flyt inom grundläggande taluppfattning räcker det inte med att eleven endast 

förstår de olika strategierna utan det krävs alltid en viss tid av övning ”time on task” för att 

uppnå färdighet. Övningen behöver inte vara tråkig eller ta lång tid men den ska vara 

strukturerad. Detta kan göras som både gruppaktivitet eller individualiseras (Ketterlin-Geller, 

Chard & Fien, 2008). Sjöberg (2006) exemplifierar på olika orsaker till att elever hamnat i 

matematiksvårigheter. En av förklaringarna kan vara den låga arbetsinsats en del elever lägger 

ner under en lektion, vilket skapar hinder för vidare matematikutveckling. Sjöberg menar på att 

korta intensiva pass kan ge mer än långa pass när tiden inte utnyttjas effektivt. Även Kilpatrick 

et.al. (2001) påvisar att kortare interventioner med insatser ofta ger goda resultat. Många studier 

visar även att ju mer tid som ägnas åt en uppgift med olika övningar desto större chans att klara 

den och bli bra på den. Även studier med intensivundervisning, en -till -en, under begränsad 

period visar på positiva effekter (Lundberg & Sterner, 2009) samt Butterworth & Yeo (2010) 

rekommenderar att träning varje dag är att föredra, allra bäst om man kan arbeta enskilt med 

eleverna då och då. 

 

 Sammanfattningsvis kan det sägas att det är viktigt att den intensivundervisning som ges är väl 

anpassad till elevens behov och av hög kvalité. De olika studierna ovan inom 

intensivundervisning visar alla på olika upplägg men med det gemensamma målet att utveckla 

barns grundläggande taluppfattning. Åtgärderna behöver vara forskningsbaserade och bygga på 

beprövad erfarenhet (Pilebro, Skogberg & Sterner, 2010; Lundqvist, Nilsson, Schentz & 

Sterner, 2011, Lunde, 2011). Om kravet på forskningsbaserade insatser ökar kan det i en 

förlängning innebära att kvalitén förbättras på åtgärderna samt att avståndet mellan forskning 

och praktik minskar (Lunde, 2011). För en viss intervention ska anses vara mödan värd måste 

den visa på en förbättring i elevernas lärande på åtminstone en genomsnittlig höjning. Den 

synliga aspekten syftar dels på att göra elevernas lärande synligt för lärarna och säkerhetsställa 

att de egenskaper som synliggör skillnader i elevernas studieresultat tydligt kan identifieras 

(Hattie, 2012).  

 

 

 

 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0741932507309711
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0741932507309711
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0741932507309711
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0741932507309711
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0741932507309711
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3.5 Response to Intervention (RTI) 

 

Nedan följer en beskrivning av RTI och dess tillkomst. Modellen beskrivs här mer ingående 

eftersom pilotstudien och denna uppföljningsstudie fokuserar på just RTI som en 

intensivundervisning. Texten tar även upp olika studier som gjorts med RTI som modell. Texten 

lyfter även RTI-modellens fördelar och nackdelar som nämns i forskningslitteratur. 

 

I USA antogs under början på 2000-talet en amerikansk federal lag, den så kallade “The No 

Child Left Behind Act” för att utplåna ojämlikheter i bland annat matematik. RTI blev då en 

följd för att skapa tidiga interventioner för att tidigt upptäcka elever som hamnat i svårigheter i 

matematik (Boaler, 2011). RTI är en specialpedagogisk intervention där syftet är att tidigt 

upptäcka elever i matematiksvårigheter för att kunna ge tidiga insatser (Bouck & Cosby, 2018; 

Nilvius, 2018).  

 

RTI betyder respons till en intervention på svenska och beskrivs som en modell som är proaktiv 

och vill förebygga att elever hamnar i matematiksvårigheter (Denton, 2012; Fuchs & Fuchs, 

2006).  I motsats till den mer vanligt förekommande undervisningen där man väntar och ser om 

elever hamnar i matematiksvårigheter och då sätter in resurser (Grosche & Volpe, 2013). 

Tanken bygger på att ingen elev ska hamna “mitt emellan” stöd eller “icke stöd” utan tidigt  

kunna urskiljas för att slippa uppleva misslyckanden. Utmärkande för RTI är att modellen riktar 

sig till alla elever och inte endast specifikt utvalda (Nilvius, 2018). Interventionen betonar 

särskilt identifiering och tidigt ingripande för elever med inlärningssvårigheter (Bouk & Cosby, 

2018). Teoretiska såväl som praktiska beskrivningar av RTI inkluderar alltid begreppet allt 

intensivare interventioner för att säkerhetsställa att eleverna får tillräckliga 

inlärningsmöjligheter för att optimera deras framgångsrika inlärning och prestation (Mellard, 

McKnight & Jordan, 2010).  

 

Det som karaktäriserar RTI är den pedagogiska ram som består av olika Lager som ger allt mer 

intensiva och individualiserade insatser för elever i grundskolan. Syftet är att tillhandahålla en  

skräddarsydd undervisning som är riktad till elevens behov och lärande och skapa en 

progression i elevernas kunskaper från där de är i nuläget till dit de behöver vara (Dowker, 

2009). Undervisningen ska tillgodose alla elevers behov genom ett systematiskt och dynamiskt  

tillvägagångssätt (Gustafson, Svensson & Fälth, 2014). De svar som eleverna ger på lärarens 

insatser är det som RTI egentligen handlar om. Läraren behöver därför ha kunskap i att 

utvärdera och förstå resultaten av sina interventioner i undervisningen (Hattie, 2012). Det måste 

finnas utarbetade rutiner för arbetet med interventioner och arbetet måste i förväg vara planerat 

för att kunna organisera undervisningen på bästa sätt. För att kunna veta vad som gjorts, hur det 

ska följas upp och utvärderas måste det dokumenteras (Engström, 2015).   

 

RTI kan ses som ett diagnostiskt verktyg, det vill säga att elever som inte visar akademiska 

framsteg trots att de får väl planerad undervisning kan ses som i behov för vidare kartläggning 

av inlärningssvårigheter (Fletcher & Vaughn, 2009). Den allmänna tanken är att flera och olika 

så kallade Lager ska representera mer intensiva, specifika och individualiserade insatser. 

Sålunda levereras i Lager 1 evidensbaserad undervisning, som utgår från kursmål och 

läroplaner, för alla elever i klassrummet. Elever som inte uppfyller ett förutbestämt kriterium, 

exempelvis AG 1 på 3 minuter, kommer att ingå i Lager 2-interventionen. Lager 2 har ofta 

strukturen av smågrupper i det vanliga klassrummet som riktar sig till specifika 

läroplansbaserade mål. Att övervaka framstegen är en kritisk aspekt av Lager 2-interventioner.  
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Detta görs genom kontinuerliga individuella bedömningar i Lager 2, exempelvis om en elev 

inte svarar på insatsen efter en vecka kan undervisningen intensifieras eller ändras. Följaktligen 

kan åtgärderna beskrivas som en kortsiktig stegvis process. Detta ställer höga krav på 

pedagogernas kompetens, och speciallärare/specialpedagoger fungerar ofta som handledare 

eller är med och undervisar i Lager 2-interventioner. Elever som inte svarar på Lager 2-

insatserna kommer att få en Lager 3-intervention. Lager 3 representerar ännu mer intensiva och 

individualiserade insatser, som ibland tillhandahålls av en speciallärare/specialpedagog. Lager 

3-intervention kan fortsätta att ske i smågrupper eller vara helt individualiserad. En 

specialpedagogisk placering av en elev i behov av särskilt stöd ses som en separat process och 

denna form av stöd ingår inte i RTI (Gustafson, Svensson & Fälth, 2014; Fletcher & Vaughn, 

2009). 

 

En RTI-studie av Bryant et al. (2011) hade som  syfte  att beskriva och fastställa effekterna av 

en tidig, förebyggande Lager 2-intervention gällande grundläggande taluppfattning. Studien 

genomfördes på åk 1 elever i matematiksvårigheter. Forskarna använde ett för- och eftertest 

samt en referensgrupp. Resultaten visade att eleverna i interventionsgruppen visade en markant 

ökad kunskap gällande grundläggande taluppfattning i jämförelse med referensgruppen. 

Eleverna i interventionsgruppen arbetade med talen 0–99, sifferkunskaper och relationer samt 

med öppna utsagor, 2+_=6. Hälften/dubbelt, dubblor + 1, uppdelning av tal samt jämföra storlek 

på kvantitet behandlades också. De arbetade än mer intensivt för varje lager med olika 

representationer som tiobasmodeller och kuber/kulor samt visuella framställningar i form av 

siffror, tioramar, hundratalsdiagram såväl som med positionssystemet såsom ental och tiotal.  

Forskarna menade vidare på att det var viktigt att fortsätta ta reda på om effekterna av den 

tidiga, förebyggande interventionen gällande grundläggande taluppfattning, bibehölls under de 

följande skolåren.  

 

En beskrivning av flera olika studier i USA presenteras av Fletcher och Vaughn (2009) där de 

visar hur en omfattande läsintervention med 100 träningstillfällen under 20 veckors daglig 

intervention, fick en ökad effektstorlek från måttliga till stora skillnader. Även en metaanalys 

beskrivs där 180 interventioner under 30 år hade studerats. Interventionerna genomfördes med 

elever med inlärningssvårigheter och där resultaten visade på måttliga till höga effekter jämfört 

med den allmänna klassrumsundervisningen. Det finns färre interventionsstudier inom området 

matematik men den forskning som implementerat ramar enligt RTI-typ ser lovande ut enligt 

Fletcher och Vaughn (2009). En matematikintervention som beskrivs av Baker, Gersten och 

Lee (2002) visar på att RTI-insatserna gav mer information och rekommendationer till lärare 

och elever i hur de skulle arbeta än vad den generella klassrumsundervisningen gjorde. RTI gav 

även mer uttryckliga instruktioner till läraren, på vilket sätt läraren kunde utveckla sin egen 

undervisning samt att den understödde lärarens möjligheter att visa på elevernas framgång vid 

kommunikation, både med elever och vårdnadshavare.  

 

I en utvärdering av en amerikansk flerårig studie gällande kostnads-effekterna av en RTI-

modell konstaterar VanDerHeyden, Witt och Gilbertson (2007) att de elever i behov av stöd 

som fick ta del av en RTI, så minskade gruppen elever i riskzonen från 6% till 3,5% i ett 

amerikanskt distrikt. Exempelvis arbetade man med gemensamma moment för alla elever. Ett 

moment var styrda övningar med omedelbara felkorrigeringar, ett annat var träning av 

automatisering genom begränsad tid på uppgifterna samt belöningssystem för att motivera 

eleven. De resurser som tidigare lagts under lång tid på fler elever kunde nu enligt 

VanDerHeyden, Witt och Gilbertson (2007) istället läggas på andra insatser i klasserna såsom  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fletcher%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21765862
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vaughn%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21765862
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exempelvis fler lärare och handledning. Forskarna menar dock på att det inte går att generalisera 

resultaten till andra distrikt i USA eftersom de har olika demografiska egenskaper och olika 

administrativa stöd.  

 

Resultat som påvisar positiva effekter av RTI i matematik i de lägre åldrarna, är en studie av 

Fuchs, Fuchs och Hollenbeck (2007). Där identifierade man efter tester i början av studien att  

9,75% av förstaårseleverna, på 10 skolor i 41 olika klasser, hade matematiska 

inlärningssvårigheter. Dessa elever fick då ingå i en RTI. Interventionen bestod av undervisning 

i små grupper och baserades på den konkreta/representativa/abstrakta metoden för undervisning 

i matematik, det vill säga man arbetade först med en konkret representation såsom tio-

bassystemet för platsvärde och med bilder för att förtydliga stegen i lösningsmetoder. Modellen 

bygger på att konkreta föremål främjar begreppsligt lärande. Varje interventionstillfälle varade 

i 40 minuter, 3 gånger i veckan i 20 veckor. De sista 10 minuterna i varje arbetspass ägnades åt 

digital färdighetsträning av programvaran ”Math Flash”, vilket är automatisering av 

grundläggande taluppfattning. Programmet börjar med de lägre talkombinationerna som 

exempel 1+2=3, 2+1=3, 3–1=2, 2–1=1 och ökar efterhand i svårighetsgrad när eleven lärt sig 

bemästra dem. Efter den förebyggande interventionen hamnade istället procentsatsen på 5,14 

% för de elever som upplevdes ha matematiska svårigheter. RTI:s effekter visade hålla i sig 

även i årskurs 2, trots inga fortsatta interventioner. I jämförelse med referensgruppen som hade 

8,3 % elever i matematiksvårigheter i årskurs 2 så hade gruppen som fått interventioner under 

årskurs 1 endast 4,7% elever i matematiksvårigheter under årskurs 2 (Fuchs, Fuchs & 

Hollenbeck, 2007). 

 

Ytterligare en studie som påvisat goda effekter av en RTI med 3 lager är Bryant et al. (2016) 

studie som studerade effekterna av en uppföljande Lager 3 intervention i en årskurs 2 där 12 

elever deltog i Lager 1 och Lager 2 i årskurs 1. Dessa elever låg i årskurs 2 fortfarande under 

skolans uppsatta gränsvärde vid en screening av grundläggande taluppfattning. En intensiv 

Lager 3-intervention påbörjades under höstterminen där eleverna fick undervisning fem dagar 

i veckan i tio veckor. Varje lektion i Lager 3 bestod av flera moment, där första momentet var 

en repetition av tidigare kunskaper. Andra steget var förberedelser inför nya moment och sista  

steget var praktiska övningar i grupp och individuellt. Innehållet i lektionerna bestod av 

effektiva strategier som att vid 7+2=9, starta vid 7 istället för att börja räkna från 1. Även 

strategier där 9+7 görs om till 10+6 samt dubbelt +1 (6+7). Vid vårterminens screening visade 

eleverna på en tydlig förbättrad matematisk förmåga (a.a.).  

 

RTI kan se olika ut i olika länder. Björn et al., (2018) gör en jämförelse av RTI inom 

skolsystemet i USA och hur RTI skulle kunna fungera inom det finländska skolväsendet. Vid 

jämförelse såg man att specialundervisningssystemet skiljer sig i de två olika länderna. I USA 

kan det se olika ut i olika delar av landet medan i Finland är ramen för specialundervisningen 

densamma över hela landet. Även om RTI-modellen i USA kan variera något från stat till stat 

eller distrikt till distrikt gällande antal lager, tidsintervaller samt ansvarsfördelning, så är ändå 

modellen jämförbar med ramarna i RTI-modellen i den finländska studien. De olika lagren i 

Finland kan beskrivas något förenklat där Lager 1 är ett allmänt stöd i klassrummet och Lager 

2 är ett mer intensifierat stöd med mer flexibla lösningar och grupper beroende på det stöd som 

behövs. Lager 3 har en individuell plan för varje elev och där ett så kallat särskilt stöd ges varje 

elev, av utbildade speciallärare. Skillnaden mellan länderna är att USA har mer 

forskningsbaserade resurscenter, inom RTI, som kan ge databaserade instruktioner där 

undervisningen kan anpassas individuellt vilket inte finns i Finland. I studien påvisas även 

skillnader mellan Finland och USA gällande att arbeta med RTI i skolan. I USA är lärarna mer  
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styrda av reglerade bedömningar, instruktioner och observationer än de är i Finland. I Finland 

är det en bred tolkning av läroplanen där finländska lärare har en stor frihet att själva bestämma 

över sin undervisning (Björn et al., 2018) vilket är mer likt svenska förhållanden.  

 

För att se om RTI kan ge effekter även inom andra områden inom matematiken, exempelvis 

problemlösning, så skulle vidare forskning behövas. Det är även behov av fortsatta studier för  

att se på vilket sätt intensiteten inom de olika lagren ska utföras samt under hur lång tid 

interventionen ska fortgå samt gruppstorlek (Bryant, 2014). För framtida forskning är det 

betydelsefullt att även studera hur många lager som kan tänkas behöva vara med i en RTI, för 

att ge bästa effekt. I nuläget är det vanligast med 3 lager men Nilvius (2018) påvisar även 

diskussioner om ett Lager 4 där assisterande teknik, som exempelvis miniräknare, skulle kunna 

vara en ytterligare insats tillsammans med Lager 3. På så sätt skulle elevens självständighet 

kunna öka med stöd av den assisterande teknik som finns i dagens skola.  I USA har det under 

senare år även kommit upp förslag om att förändra RTI-modellen.  Ett förslag är att alla elever 

i början av första klass måste delta i en 10–30 veckor lång intervention där målet är att undvika 

otillräckliga kunskaper. Det finns likaså andra förslag som menar på att elever inte ska behöva 

stanna kvar i samma Lager när de inte svarar på undervisningen utan snabbt kunna föras över 

till en mer intensiv och långsiktig intervention (Björn et al., 2018).  

 

Det finns i diskussioner kring RTI flera aspekter att ta hänsyn till såsom kritik av modellen,  

fördelar och nackdelar samt åsikter  om interventionens potentiella löften eller fallgropar för att 

fatta vidare beslut om stöd till elever i behov (Glover & DiPerna, 2007). Fördelar är att RTI kan 

användas för att utvärdera effektiviteten i den grundläggande undervisningen för att tillgodose 

alla elevers behov. Inom RTI:s ramverk får elever med begränsade framsteg specifika insatser 

som syftar till att förbättra deras inlärning. Undervisningen och stödet ändras om det är 

nödvändigt allteftersom behov identifieras genom regelbunden bedömning (a.a.). Det finns 

flera grundläggande delar i RTI för att skapa goda förutsättningar för undervisningen. Dessa 

delar är att det finns flera olika Lager och att undervisningen kontinuerligt bedöms. RTI är 

också forskningsbaserad och utgår ifrån vetenskapliga metoder men utger sig inte för att vara 

ett färdigutvecklat koncept utan utvecklas hela tiden gentemot samtida forskning menar Glover 

& DiPerna (2007). Forskarna menar dessutom att om eleven inte svarar på interventionen 

behöver det inte enbart bero på att eleven har stora inlärningssvårigheter utan kan även bero på 

att insatsen inte har genomförts enligt instruktioner. Detta i sin tur kan bero på skolans 

organisation eller att läraren inte fått tillräckliga kunskaper för att kunna genomföra insatserna 

som planerat (a.a.).   

 

RTI är till största delen fortfarande utformad enligt ett amerikanskt koncept även om 

implementering påbörjats och sker i fler länder i Europa och i världen (Björn et al., 2018). I 

USA har RTI använts som en modell för diagnos och bedömning av inlärningssvårigheter 

(Gustafson, Svensson & Fälth, 2014). Kritik som framförts av bland annat Reynolds & 

Shaywitz (2009) är att det inte finns tillräckligt med forskning kring RTI för att säga att det är 

en modell som passar alla elever. Vidare kritik är att modellen endast visar på att eleven har 

svårigheter men inte varför (Gustafson, Svensson & Fälth, 2014). Reynolds & Shaywitz (2009) 

frågar sig hur effektiv den grundläggande undervisningen varit i klassrummet och om eleverna 

fått instruktioner och material utifrån undervisningsmetoder baserade på forskning? De menar 

även på att RTI- interventionerna ska utvärderas av oberoende lärare för att göra trovärdigheten 

och tillförlitligheten starkare. Dock är man positiv till RTI som en förebyggande modell, där 

det ges tidiga insatser för elever som hamnat i svårigheter i sin kunskapsinhämtning (a.a.).  
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Andra åsikter som förts fram i forskningen angående stödinsatser är att insatserna istället 

behövs fortlöpande under flera år, istället för intensiva perioder med åtgärder (Vaughn et al., 

2010). Det matematiska området, taluppfattning, som det ofta görs interventioner på är specifikt 

och smalt och det är ofta långa och intensiva insatser som görs under interventionerna. Det finns 

dock fortfarande inga longitudinella studier som påvisar några uppföljningseffekter. Men 

många studier visar dock på positiva och signifikanta effekter av RTI. Storleken av effekterna 

går tydligt att se i kontrast till referensgrupper som inte tagit del av några insatser (Vaughn et 

al., 2010). 

 

En fråga som ställs i relation till RTI är om det är värt den tid och resurser som interventionen 

innebär samt om det ger några bestående resultat (Gersten, 2016). RTI kräver en framgångsrik 

implementering med ambitiös avsikt samt en omfattande struktur och en samordning av olika 

yrkesroller. En kritik som framkommit mot RTI är att den som tidig interventions- och 

förebyggande modell är dyr i tid och resurser. Den kräver bedömningar och ingripanden som 

lärare sällan genomförde för ett decennium sedan. På grund av RTI:s relativt nya tillkomst kan 

det därför finnas brister och ineffektivitet i dess tillämpning (Fuchs, Fuchs & Compton, 2012). 

Även om principen med RTI i flera Lager kan verka enkel kan utförandet av den bli 

komplicerad för skolor. Dessutom kan de val som skolans pedagoger gör vid utformningen av 

sina RTI-Lager och relaterade klassificeringsförfarande ge sådan variation från skola till skola 

att pålitligheten och giltigheten kan ifrågasättas och även dess tillämpbarhet för att identifiera 

inlärningssvårigheter hos elever (Mellard, McKnight & Jordan, 2010). När skolor bestämmer 

syftet med deras RTI-modell som en tidig insats för att förhindra inlärningssvårigheter utesluter 

de ofta specialundervisning i de olika lagren (Fuchs & Deshler, 2007). Detta är inte förenligt 

med syftet av RTI, enligt Fuchs och Fuchs (2006), eftersom det är utformat att förhindra 

långsiktiga misslyckanden och inlärningssvårigheter, inte utformat till att förhindra 

specialundervisningen.  

 

En kort sammanfattning av vad som utmärker RTI som modell jämfört med annan 

intensivundervisning är att den riktar sig till alla elever där syftet är att tidigt upptäcka och ge 

tidiga insatser för elever i risk för matematiksvårigheter. Under insatserna genomförs 

kontinuerligt uppföljningar av elevernas progression med stöd av någon form av tester. Utefter 

testresultaten görs sedan intensivare insatser i grupp om eleverna inte svarat på interventionen 

i helklass. Om eleverna inte heller svara på insatserna på gruppnivå intensifieras stödet än mer 

och blir då mer individualiserat.  RTI som modell är dock inte odiskutabelt som koncept och 

inom forskning går åsikter isär om dess tillämpning. Forskare efterfrågar mer longitudinella 

studier för att se om effekterna håller i sig över tid och om de resurser som läggs är värt det. 
 

Litteraturgenomgången i stort visar på att forskning pekar på att det är just automatisering av 

grundläggande taluppfattning samt tidiga insatser som anses vara viktiga beståndsdelar för att 

nå goda framtida matematiska kunskaper (Butterworth & Yeo, 2010; Lundberg & Sterner, 

2009). Intensivundervisning är ytterligare ett sätt som kan förhindra att elever hamnar i 

matematiksvårigheter och som är en betydelsefull del av RTI-modellen (Bryant et.al., 2016). 

Den svenska pilotstudien med RTI som studerats i detta arbete har haft som syfte att nå en god 

grundläggande taluppfattning för alla elever i interventionen och har fokuserat intensivt på just 

dessa valda områden. 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=FUCHS%20LS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22736805
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=COMPTON%20DL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22736805
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4. TIDIGARE PILOTSTUDIE 

 

Under den här rubriken redogörs den studie som ligger till grund för den här 

uppföljningsstudien. Nedan beskrivs hur den har gått till, vilka de olika lagren inom RTI är 

samt vad de olika lagren står för. Vidare visas även resultaten av den föregående studien. 

 

4.1 Pilotstudien  

 

Syftet med pilotstudien var att implementera en modell i svensk skolkontext, som är baserad på 

RTI-Response To Intervention. En pilotstudie används ofta för att utforska ett större outforskat 

område. I förberedelse för en större studie kan en pilotstudie genomföras i en liten skala. RTI 

som en modell har tidigare inte undersökts i Sverige, vilket motiverade att genomföra en 

pilotstudie för att undersöka om modellen kan passa i den svenska skolan. En liten skala var i 

detta fall 11 utvalda elever, 7 flickor och 4 pojkar, i en klass samt deras lärare. Dessa elever 

hade då svårigheter att uppnå kunskapskraven i matematik. För att kunna genomföra denna 

interventionsstudie behövdes en skola som var villig att delta i den aktuella studien. 

Doktoranden, Camilla Nilvius, hade insyn i den valda skolans verksamhet sen tidigare och hade 

sedan länge en etablerad arbetsrelation med rektorn. Detta beskrivs som ett så kallat 

“bekvämlighetsurval” där närhet och partiskhet skulle kunna påverka testresultat. Å andra sidan 

är det viktigt att undersöka RTI-modellen i en klass av elever och lärare som är villiga att delta 

i en studie under ett helt år. Likaså behövdes ett godkännande från samtliga föräldrar vars barn 

var berörda av studien (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Pilotstudien söker svar på hur en RTI-modell skulle kunna fungera som ett sätt att tidigt 

identifiera, ingripa och ha uppsikt över elever som är i Lager 2 och som visar på svårigheter i 

grundläggande taluppfattning i matematik. Designen är en mixad metod som innehåller 

kvasiexperimentella interventioner, vilket innebär att deltagarna är utvalda och inte 

slumpmässigt uttagna samt fokusgruppdiskussioner. Syftesfrågan i studien var att se hur en  

RTI-modell fungerade i svensk skolkontext för att tidigt identifiera, ha uppsikt över och stötta 

elever som har svårt att automatisera grundläggande taluppfattning (Nilvius, 2018).  

 

En noggrann identifiering gjordes i pilotstudien och avsåg alla elever och stöd i deras arbete 

med en förutbestämd serie av interventionslager. Lager 1 består av allmänna insatser på 

klassrumsnivå med särskilda instruktioner för de elever som identifieras med 

inlärningssvårigheter i matematik. RTI utgår ifrån att den undervisning som ges i klassrummet 

är grundläggande och kvalitetssäkrad (Denton, 2012). De elever som inte svarade på de insatser 

som gavs i Lager 1 fick då ett intensifierat och mer anpassat stöd i mindre grupper om 3–4 

elever i Lager 2. De elever som fortfarande inte visade några förbättringar i Lager 2 gavs då 

mer intensiva individuella insatser, en-till-en, i Lager 3. Allt eftersom eleverna nådde de 

uppsatta målen för interventionen så minskade det intensiva stödet och de fick återigen 

undervisning enligt grundskolans ordinarie timplan. Se figur 2. 
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                                                                            Figur 2. Lager 1,2,3 

 

Som en referensgrupp valdes en annan åk 2 klass inom samma skoldistrikt. Klassen bestod av 

21 elever där 11 elever valdes ut som matchande par till eleverna i interventionsstudien.  

Variabler som användes för att kunna matcha eleverna var poängen från förtestet på AG 1 

(Bilaga 1) (Skolverket, 2013) och i andra hand kön och tredje hand ålder. Medgivande och 

information om studien skickades ut till vårdnadshavare som alla accepterade. Den etiska 

prövningen genomfördes innan pilotstudien startade (D.nr 2017/412–31). 

 

Målet var att förbättra grundläggande taluppfattning för 11 elever i åk 2, med hjälp av den här 

RTI-modellen. I studien fanns det även ett samarbete med tre lärare, varav 2 klasslärare och en  

speciallärare, som ingick i en så kallad “fokusgrupp” tillsammans med doktoranden. 

Fokusgruppen träffades regelbundet för diskussioner för att belysa och följa upp utvecklingen  

av RTI-insatsen hos eleverna. Sammanlagt blev det åtta träffar. Vid dessa träffar ingick även 

diskussioner samt handledning kring hur man skulle utveckla undervisningen för att kunna möta 

elevernas behov på bästa sätt. Innan samarbetet påbörjades var rektorn, lärarna samt 

specialläraren, inbjudna till ett möte. Mötets avsikt var att beskriva projektet och diskutera 

strukturen och genomförbarheten. Synpunkter som kom upp införlivades i utformningen av 

projektet samt en muntlig sammanfattning av projektet där betoningen låg på metodiska frågor 

och praktiskt arbete. 

 

Creswell (2015) argumenterar för behovet att vara tydlig om hur data används i studier. De 

kvantitativa resultaten samlades in med test före och efter interventionerna. Fokusgruppens 

diskussioner syftade till att kvalitativt analysera kvantitativa testresultat efter interventioner och 

justera interventionen för att ännu bättre kunna stötta eleven, beroende på dess elevresultat. 

Detta förfarande upprepas under hela pilotstudien, ett helt läsår. Se figur 3 nedan. 

 

 

 

 

 

Lager 1 

Alla elever  

Vetenskaplig förankrad undervisning 

Lager 2 

Interventioner i mindre grupp 

Lager 3 

Individuella 

interventioner 



                                   

18 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                               

 

 

 

 

                                                    

  Figur 3. Integrering av kvantitativa och kvalitativa data. 

 

4.2 Datainsamling 

 

Följande data samlades in under studien:  

 

1). Kvantitativa resultat från aritmetiska tester AG 1 (Bilaga 1) och AG 2 (Bilaga 2) 

(Skolverket, 2013) som genomfördes inom RTI-modellen. AG 1 består av 36 uppgifter inom 

talområdet 0–9 och gjordes på 3 minuter. AG 2 består av 48 uppgifter inom talområdet 0–19 

och gjordes på 4 minuter. Data från AG 1- och AG 2-testen analyserades kontinuerligt. 

Tillförlitligheten i studien kan avse tillförlitligheten i mätinstrumentet eftersom instrumentet 

kan tolkas på ett konsekvent sätt i olika situationer (Field, 2013). Alla tester utfördes av en 

forskare under hela projektet, det ökar då tillförlitligheten eftersom testen utfördes på samma 

sätt vid alla mätpunkter1 Testresultaten samlades först och främst in för att göra det möjligt för 

lärarna att vidta lämpliga åtgärder för optimal inlärning av grundläggande taluppfattning i det 

aktuella lagret. I figur 4 nedan visas tillfällena för datainsamlingen samt hur elevantalet 

förändrades i de olika lagren under tiden för pilotstudien.  Resultaten samlades också in för att 

analysera hur insatserna gick inom RTI-modellen och i slutet även för att utvärdera effekterna 

av RTI-modellen, som pilotstudie, inom ramen av en svensk skolkontext. Efter studien 

bearbetades testresultaten i ett statistiskt program (SPSS) där beskrivande statistik AG 1 och 

AG 2 resultat och effektstorlekar beräknades. 

  

2). Kvalitativa resultat grundade på fältanteckningar från pilotstudiens forskare samt 

dokumentation från regelbundna fokusgrupps-träffar med diskussioner med tre lärare varav två 

klasslärare och en speciallärare som deltog i studien. Syftet med träffarna var att få kvalitativa  

 
1Camilla Nilvius, doktorand, personligt möte, 14 juni 2019, Värnamo. 
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resultat avseende RTI-modellens implementering i klassrummet. Lärarna var involverade i 

interventionsprocessen för att kunna bidra med bästa möjliga undervisning till eleverna. I slutet 

av studien analyserades även data från fältanteckningarna för att undersöka vilka interventioner 

som ledde till elevernas kunskapsutveckling i grundläggande taluppfattning.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Figur 4. Datainsamlingstillfällen under tiden för pilotstudien 

 

4.3 RTI:s för- och eftertest samt fokusgruppsdiskussioner 

 

De lärare som kom att tillhöra fokusgruppen deltog i ett information- och planeringsmöte samt 

workshop i augusti 2017 om pilotstudien av RTI-modellen. Under detta möte fick lärarna ta del 

av forskarnas beskrivning av studiens utformning och RTI-modellen i ett klassrum, med 

beskrivning av de olika lagren och dess intensivare interventioner för elever som riskerar att 

hamna i matematiksvårigheter. De fick även ta del av tidigare forskning kring RTI. Den 

blivande fokusgruppen kommenterade också sina synpunkter på genomförbarheten av studien. 

Deras synpunkter beaktades i utformandet av designen av studien. Workshopen bestod av 

forskningsbaserade metoder för att inspirera och stärka lärarna kring hur de kunde undervisa i 

grundläggande taluppfattning. Innan pilotstudien startade genomfördes en screening (förtest) 

av AG 1 samt AG 2 i både experimentgruppen och referensgruppen. I RTI-forskning har det 

förts diskussioner kring när en elev kan anses ha svårigheter och när den kan anses svara på en 

intervention. Det behövs därför en referenspunkt.  

 

I RTI-studier som genomförts under senaste årtiondet har forskarna haft en vanligt 

förekommande bestämd referenspunkt vid 25:e eller 30:e percentilen för en bedömning av 

“normalhänvisning”, normreferensbedömning (Denton, 2012). Det här betyder att 

standardiserade tester används där det finns ett mått på hur elever presterar generellt på det 

specifika testet. Om en elev exempelvis ligger på ett medel på den 50 percentilen så bestämmer 

man utifrån detta en så kallad ”cut off”, som betyder att under detta värde anser man att eleverna 

är i risk att hamna i matematiksvårigheter (Sood & Jitendra, 2011). I Sverige finns inga 

standardiserade matematiska tester som beräknar percentiler. Diamant (Löwing, 2016) är ett 

diagnosmaterial med vetenskaplig grund. I denna pilotstudie av RTI-modellen ansågs elever i  

experimentgruppen i RTI vara i behov av intensifierade insatser i Lager ifall de inte klarade av 

hela Diamant AG 1 på 3 minuter eller ¾ av AG 2 på 4 minuter. Eleverna ges möjlighet i AG 2  
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att visa ifall de har en taluppfattning att kunna hantera de mest grundläggande 

räkneoperationerna utan tiotalsövergångar inom talområdet 10–19 (Löwing, 2016).  

 

4.4 Diamantdiagnoser 

 

Diamant är ett diagnosmaterial som är utformat efter uppdrag från Skolverket. Diamant är 

utvecklat från Lgr 11 och omfattar diagnoser att användas genom hela grundskolan. Det är ett 

bedömningsstöd som är avsett att hjälpa lärare att följa sina elevers kunskapsutveckling i 

matematik (Löwing, 2016). Diagnoserna ska enligt skolverket ge läraren insikt i bland annat 

elevens styrkor och svagheter i det matematiska området men även hur långt eleven nått i sin 

kunskapsutveckling mot uppsatta mål. Det ska också vara ett analysverktyg till läraren om 

elevens förkunskaper eller brister i det aktuella matematiska området. Diagnoserna kan 

användas som ett flexibelt material. Både som för, efter och underhållsdiagnoser, beroende på 

hur läraren tänker sig syftet med undervisningen, arbetsområdet och diagnosen (Skolverket, 

2013). 

 

Tidig identifiering av elevers taluppfattning är viktig för att förhindra otillräcklig undervisning 

eller upptäcka elever i riskzonen för matematiksvårigheter. Det är en förutsättning att eleverna 

kan lösa uppgifter i huvudet för att senare kunna gå vidare till större talområden och kunna 

räkna med de fyra räknesätten. Därför finns det med diagnoser i Diamant där eleverna ska visa 

sin förmåga att räkna med flyt och utföra räkneoperationer i huvudet. Dessa diagnoser 

genomförs då på tid (Skolverket, 2013). För att skapa flyt i sitt räknande behöver eleverna 

därför gå från konkretisering till ett mer abstrakt tänkande (Bryant et al., 2008; McIntosh, 2010; 

Löwing, 2016). Diagnosen AG1 (Grundläggande Aritmetik) behandlar addition och subtraktion 

inom talområdet 0–9 och AG2 addition och subtraktion inom talområdet 10–19, utan 

tiotalsövergång. Diagnoserna AG1 och AG2:s syfte är att visa på om eleverna skaffat sig de 

kunskaper som behövs för att kunna generalisera till ett större talområde (Skolverket, 2013). 

 

4.5 Lager 1 

 

Undervisningen i Lager 1 genomfördes i helklass där lärarna observerade elevernas lärande och 

strategier både hos enskilda elever och i helklass. I fokusgruppen diskuterades sedan 

undervisningen där gruppen utbytte idéer, fördjupade sig i specifika frågor samt planerade för 

kommande interventioner. Lärarnas observationer utgick i början från de resultat av förtesten, 

AG 1 och AG 2, som eleverna genomförde i augusti 2017. Vid fokusgruppens nästa träff fick 

lärarna diskutera de kunskaper som erhållits av fokusgruppens diskussioner och som de använt 

på klassrumsnivå i undervisningen samt diskutera RTI-modellens insatser och effektivitet i 

klassrummet. I oktober 2017 gjordes nya tester av AG 1 och AG 2 hos experimentgruppen för 

att övervaka deras framsteg i Lager 1. Vid ytterligare en träff med fokusgruppen diskuterades 

observationerna av elevernas lärande och de erfarenheter lärarna fått i samband med 

testresultaten. Beslut togs då kring vilka elever som skulle behöva mer intensifierad 

undervisning och fortsätta till Lager 2.  

 

4.6 Lager 2 

 

8 elever fortsatte till Lager 2 och 3 elever stannade i Lager 1. Vid nästa träff i 

november/december, för fokusgruppen, undersöktes framstegen för eleverna i Lager 2 och  

 

https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Bryant,+Diane+Pedrotty/$N?accountid=14827
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interventionerna justerades efter att nya tester genomförts av Lager 2-eleverna. I början av våren 

2018 genomförde alla elever i både experimentgruppen och referensgruppen AG 1 och AG 2.  

En fokusgruppdiskussion genomfördes därefter för att kontrollera elevernas framsteg och 

diskutera ytterligare insatser i kommande Lager 3, för elever i behov av intensifierat stöd.  

 

4.7 Lager 3 

 

4 elever undervisades inledningsvis i Lager 3 med 12 x 30 minuters en-till-en undervisning med 

specifika insatser som var riktade mot just den berörda eleven. Specialläraren genomförde dessa 

interventioner. Forskaren kontrollerade eleverna i Lager 3 med tester efter 6 och 12 

interventioner. En elev nådde referenspunkten, vilket betydde att den klarade hela AG1 samt 

75% av AG2 på den bestämda tiden, efter 6 interventioner och lämnade då Lager 3 och gick 

över till Lager 1. De andra 3 eleverna hade samtliga 12 interventionerna. Sedan genomfördes 

ett andra Lager 3-omgång för 3 elever med samma upplägg som tidigare.  

 

Fokusgruppen träffades var fjärde vecka i mars, april och maj 2018. Diskussioner fördes som 

tidigare, där fokus främst var kring elevernas framsteg i omgång 1 och omgång 2 av Lager 3 

och hur interventionerna genomförts, vilka effekterna var av dem samt vilka anpassningar som 

behövde göras för att förbättra elevernas lärande. Fokusgruppen diskuterade även Lager 1- och 

Lager 2-insatserna för att knyta samman interventionerna i syfte att bidra till elevernas lärande. 

I slutet av vårterminen 2018 uppfyllde alla 11 eleverna i experimentgruppen, kriteriet för den 

bestämda referenspunkten. Vid denna tidpunkt genomfördes även test av AG 1 och AG 2 i 

kontrollgruppen. I december 2018, genomfördes en halvårsuppföljning i både 

experimentgruppen och referensgruppen.  

 

Tabell 1  

Interventionerna dvs. Lager 1-2-3, tid, antal pass samt antal elever i varje Lager  

           

Lager-Automatisering av talfakta 0–10 samt 0–20 utan 

tiotalsövergång. 
Åk 2 - 11 elever 

(Experimentgrupp) 
Testat med AG 1 och AG 2 

Lager 1 
augusti-oktober ht-2017 

11 

Lager 2-mindre grupper 
2x40 min/vecka. oktober-december ht-2017 

8 

Lager 3 
4x30 min/vecka 
en-till -en undervisning 4 veckor, vt-2018 

4  

Lager 3-ytterligare en omgång 
4x30 min/vecka 
en-till-en undervisning, 4 veckor vt-2018 

3 

Lager 3-ytterligare en omgång 
4x30 min/vecka 
en-till-en undervisning, 4 veckor ht-2018 

0 

                                                                                                                               (Nilvius, 2018) 
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4.8 Dokumentation från referensgruppen (Lager 1) augusti 2017 till maj 2018 

 

Klassrumsundervisningen har utgått från läromedlet Favorit Matematik (Ristola,  Tapaninaho 

& Vaaraniemi, 2018). Klassen har arbetat med färdighetsträning och huvudräkning utifrån 

läromedlet samt med stöd av Winnetka-kort. Winnetka-kort är ett kompletterande material med 

färdighetsträning av grundläggande aritmetik utgivet av Madeleine Löwing (2008). I 

problemlösning har klassen arbetat kontinuerligt med samtal kring strategier samt med 

problemlösning från Måns & Mia. Måns & Mia är ett diagnosmaterial framtaget av Skolverket 

som grundar sig på målen i kursplanen utifrån grundskolans Läroplan, Lpo-94.  

 

4.9 Dokumentation från experimentgruppen (Lager 1 och 2) augusti 2017 till maj 2018 

 

Klassen har enligt dokumenten arbetat med ett tematiskt övergripande arbetssätt och med de 

fem förmågorna: analysförmåga, kommunikativ förmåga, metakognitiv förmåga, 

procedurförmåga samt begreppslig förmåga (Svanelid, 2014). Detta går då att tolka som att de 

inom analysförmåga arbetat med att exempelvis se samband som 2+4 = 6 och 6–4=2. Inom 

kommunikativ förmåga kan de har använt sig av problemlösning med öppna frågor genom att 

diskutera, motivera och presentera lösningsförslag till exempelvis problemet fiskar. Kim ska 

köpa fiskar till sitt akvarium. I affären kostar 4 fiskar 10 kr. Hur många fiskar får Kim för 20 

kr och hur många fiskar får Kim för 15 kr? Med metakognitiv förmåga har eleverna tränats i 

att reflektera över sina egna lösningar och avgöra rimligheten. I procedurförmåga antas det att 

gruppen arbetat med gångbara metoder och strategier och tränats i att veta hur olika metoder 

som addition och subtraktion och begreppen dubbelt och hälften kan användas. Begreppslig 

förmåga innebär att förstå hur olika begrepp hör ihop exempelvis att eleven får lära sig att 

begreppet addition och ordet plus hör ihop samt att begreppet dubbelt betyder ”lika många en 

gång till” 4+4 samt kunna använda begreppen i olika sammanhang.  De har även använt sig av 

materialet: Hur många prickar har en gepard? (Bergius & Emanuelsson, 2008) samt mycket 

resonerande om olika strategier inspirerat från Nationellt Centrum för Matematikutbildning, 

NCM. Deras grundtanke utgår från att jobba i det konkreta och det laborativa för att arbeta 

vidare mot abstraktion och automatisering. Klassen har haft många gemensamma samtal om 

matematiska strategier, samband, talfamiljer, positionssystemet samt talraden. Det var också 

diskussioner om symbolerna +, -, = och deras betydelse. De arbetade med tiokompisar, 

kommutativa lagen, färdighetsträning med hjälp av digitala läromedel och arbetsblad, olika 

talsorter som ental, tiotal och hundratal, räkna på tallinjen och hoppa mellan talen. Eleverna 

fick även praktisera detta i matematikböcker samt i klassrumsdiskussioner.  

 

De elever som efter insatser på klassnivå visade sig behöva mer stöd fick då arbeta i mindre 

grupper, så kallat Lager 2. Där intensifierades stödet ytterligare med samtal om samband i 

talfamiljer. Mycket träning genomfördes med uppdelning av talen 6, 7, 8, 9 och 10 med hjälp 

av konkret material samt färdighetsträning för att automatisera talen mellan 0–20. De fick mer 

intensiv träning i strategier som dubbelt och hälften, generalisering av talen upp till 20 som 

5+3=8, 15+3=18. De arbetade också med olika spel, till exempel: Först till hundra, tärningsspel 

och kuljakten. I detta lager arbetade eleverna i mindre grupper om 3–4 elever i varje grupp. De 

fick möjlighet till mer respons och samtal med lärare om fungerande strategier.  

 

 

 

 

 

https://www.laromedia.se/start.php?site=sok&avancerad=ja&forfattare=Kerttu+Ristola
https://www.laromedia.se/start.php?site=sok&avancerad=ja&forfattare=Tiina+Tapaninaho
https://www.laromedia.se/start.php?site=sok&avancerad=ja&forfattare=Leena+Vaaraniemi


                                   

23 
 

 

4.10 Dokumentation från experimentgruppen (Lager 3) augusti 2017 till maj 2018 

 

I Lager 3 hade eleverna material som var individanpassat. I detta Lager fick eleven en-till-en 

undervisning som blev än mer intensifierat. De fick 4 x 30 minuter/vecka. Utifrån deras 

svårigheter att dela upp talen mellan 0–20 hade eleverna övningar och strategier som var 

anpassade för att möta just deras behov av stöd. Eleverna fick i detta lager direkt respons av 

läraren på sina strategier eftersom läraren kunde sitta bredvid och diskutera samt återkoppla på 

elevens lösningar och frågor. De arbetade med fortsatt träning med konkret material, digitala 

läromedel för färdighetsträning, mycket repetitioner samt samtal kring uppdelning av talen        

0–20 och olika strategier. Exempel på detta var öppna utsagor som _+4=7, dela upp tal som 

exempelvis 5=3+2, 5=4+1, automatisering, likhetstecknets betydelse, talets värde, tanketavla 

med olika representationer samt konkret material som Talblock och Centikuber.  

 

4.11 Resultat av föregående studie 

 

I följande stycke presenteras först medelvärde (M) i tabell 2, för experimentgruppen och 

referensgruppen för AG 1 och AG 2. Medelvärdet är uträknat efter testresultat vid samtliga 

testtillfällen av pilotstudien. Därefter presenteras standardavvikelse (SD) tabell 3, som visar på 

experimentgruppen och referensgruppens spridning utifrån testresultatens medelvärde.   

 

I tabell 2 nedan visas statistik över elevernas resultat av AG 1 och AG 2 i det förtest som 

genomfördes av experimentgruppen och referensgruppen i augusti 2017, när eleverna började 

årskurs 2. Tabellen visar också det eftertest som genomfördes i maj 2018, årskurs 2, samt 

ytterligare ett eftertest efter avslutade interventioner som genomfördes i december 

2018. Maxresultatet på AG 1 är 36 poäng och på AG 2, 48 poäng. Därefter räknades ett 

medelvärde ut för båda grupperna vid varje testtillfälle.  

 

Tabell 2 

Medelvärde 

Experimentgrupp (11 elever) M= Medelvärde av testresultat 

 

AG 1                Förtest aug-17             Eftertest maj-18        Eftertest dec-18 

                         M= 22,27                      M= 35,91                    M=35,82 

 

Referensgrupp (11 elever) M= Medelvärde av testresultat 

 

AG 1               Förtest aug -17             Eftertest maj-18        Eftertest dec- 18 

                        M= 22,5                         M= 28,73                    M= 30,18 

___________________________________________________________________________ 

 

Experimentgrupp (11 elever) M= Medelvärde av testresultat 

 

AG 2                Förtest aug-17             Eftertest maj-18        Eftertest dec-18 

                         M= 18,09                      M= 43,09                    M= 43,82 

 

Referensgrupp (11 elever) M= Medelvärde av testresultat 

 

AG 2                 Förtest aug-17             Eftertest maj-18        Eftertest dec-18 

                          M= 15,18                      M= 22,09                    M= 29,36 
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Standardavvikelse (SD) är ett statistiskt mått på hur mycket de olika värdena avviker från 

medelvärdet. Vid analys av data är måttet på spridning av central betydelse (Björkqvist, 2012). 

Om de olika värdena ligger samlade nära medelvärdet så blir standardavvikelsen låg men om 

värdena är spridda långt över och långt under medelvärdet bidrar det till en hög 

standardavvikelse. Den låga standardavvikelsen i experimentgruppen beror på att nästan alla 

elever hade maxpoäng 36 i AG 1 och når ”taket”-det blir en takeffekt, de kan inte nå högre 

poäng. Maxpoängen på AG 1 är 36 poäng och på AG 2 48 poäng.  

 

I tabell 3 nedan visas resultaten av standardavvikelser vid varje tillfälle hos både 

experimentgruppen och referensgruppen.  

 

Tabell 3  

Standardavvikelse  

 

Experimentgrupp (11 elever) SD= Standardavvikelser 

 

AG 1                Förtest aug-17             Eftertest maj-18        Eftertest dec-18 

                         SD= 6,10                       SD= 0,30                    SD=0,40 

 

Referensgrupp (11 elever) SD= Standardavvikelser 

 

AG 1               Förtest aug -17             Eftertest maj-18        Eftertest dec- 18 

                        SD= 5,71                        SD= 4,29                    SD= 6,11 

___________________________________________________________________________ 

 

Experimentgrupp (11 elever) SD= Standardavvikelser 

 

AG 2                Förtest aug-17             Eftertest maj-18        Eftertest dec-18 

                         SD= 8,94                      SD= 3,93                     SD= 4,55 

 

Referensgrupp (11 elever) SD= Standardavvikelser 

 

AG 2                 Förtest aug-17             Eftertest maj-18        Eftertest dec-18 

                          SD= 9,67                      SD= 6,76                     SD= 7,81 

 

 

I tabellen kan utläsas att experimentgruppen ligger tätt samlade runt medelvärdet. I 

referensgruppen är det en större standardavvikelse vilket innebär att det finns flera elever som 

ligger mer spridda både under och över medelvärdet vilket ger en större standardavvikelse.   

 

 

5. METOD  

  

5.1 Forskningsansats  

 

Den här studien har en kvantitativ ansats. Forskning inom naturvetenskapen genomför ofta 

experiment som är utformade så att alla kända faktorer som kan påverka insamlingen hålls 

under kontroll. Statistisk analysteknik används ofta mellan data från olika grupper (David &  
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Sutton, 2016). I kvantitativa data kan man samla in egendata så kallad “primärdata” eller 

använda sig av data som samlats in av andra så kallad “sekundärdata” (Fangen & Sellerberg, 

2013). I den här studien används både primär- och sekundärdata. Informationen från 

pilotstudien var sekundärdata som bestod av korta anteckningar om vad de båda grupperna 

arbetat med, samt vad det övades på i de olika lagren. I anteckningarna kunde det exempelvis 

stå ” vi arbetar med NOMP, 0–10”. Sekundärdata var viktig information att ta del av för att få 

en inblick i hur experimentgruppen och referensgruppen undervisades under tiden för 

pilotstudien. Primärdata som samlades in till uppföljningsstudien har varit viktig att genomföra 

på samma sätt som i den ursprungliga pilotstudien av RTI  samt att använda exakt samma test 

för att kunna göra en jämförelse.  

 

Kvantitativ ansats är att ge en ram för insamling och analys av data. Forskning utförs ofta genom 

experiment som är utformade så att alla kända påverkansfaktorer som kan inverka på 

datainsamlingen hålls under kontroll (David & Sutton, 2016). En central roll i kvantitativ ansats 

är att de är empiriskt kvantifierbara och har objektiva mätningar eller observationer. Forskaren  

samlar in ett stort antal fakta och analyserar dem i syfte att finna mönster. Forskaren vill kunna 

förklara och dra säkra slutsatser. Ofta är statistiska analysmetoder ett viktigt hjälpmedel för att  

tolka resultaten. Metoder som används ska vara objektiva och kvantifierande till exempel 

standardiserade test. Kritik som framförs är att resultaten blir breda och generella men har 

svårigheter att bli djupa. De stränga kraven på reliabilitet, validitet och generalisering kan 

hindra den kreativa forskningen (Stukát, 2011).  

 

Studiens syfte är att se om de effekter som sågs i pilotstudien, maj 2018, har förändrats eller är 

oförändrade, i jämförelse med referensgruppen, ett år senare. Samma elever som varit med 

tidigare, i både experimentgruppen och referensgruppen, testades med exakt samma tester på 

exakt samma sätt ett år senare.  

 

5.2 Studiens utformning och deltagare 

 

Den tidigare pilotstudien av RTI, som genomfördes från augusti 2017 till och med juni 2018 

innefattade en experimentgrupp bestående av 11 elever samt en referensgrupp av 11 elever 

i årskurs 2. Dessa två grupper matchades parvis mot varandra i pilotstudien. Det innebar att 

deras resultat vid förtestet av taluppfattning (AG 1) var så lika varandra som möjligt, vid starten 

av pilotstudien. Eleverna var alltså inte slumpmässigt utvalda. Därefter organiserades en form 

av systematisk påverkan, vilket i detta fall innebar RTI, men enbart i experimentgruppen. Inom 

forskning kallas detta för en så kallad “kvasiexperimentell design”, Stukát (2011). Det innebar 

att eleverna i experimentgruppen under en bestämd period fick pröva ett annat arbetssätt än 

eleverna i referensgruppen (Dahmström, 2011) och sedan jämfördes deras summativa resultat 

på AG 1 Och AG 2. Alla elever fick då ett för- och ett eftertest som gav ett mått på de båda 

gruppernas utveckling.  

 

I den här studien har inte urvalet av elever förändrats. Det är samma elever i experimentgruppen 

och referensgruppen och de är matchade mot varandra på samma sätt, som i den tidigare 

pilotstudien. De lärare som var klasslärare och arbetade med matematiken under pilotstudien 

fram till maj 2018 är dock inte desamma. Från augusti 2018 har bägge grupperna bytt lärare, 

referensgruppen har bytt en av sina två lärare, vilket innebär att ingen av de nuvarande lärarna 

varit med och tagit del av pilotstudien med RTI även om de arbetat på skolorna.  
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De uppföljningstest som genomfördes i den här studien är fortfarande AG 1 och AG 2. Genom 

att ha tagit del av dokumentation och muntlig information från pilotstudiens doktorand har 

testen kunnat utföras på samma sätt som tidigare. Studien kan ses utifrån ett bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2011) då det genom anknytning till arbetsplatser och kontakter gavs inblick i 

pilotstudien och ett intresse av interventionen uppkom. När sedan resultatet av pilotstudien 

presenterades blev intresset än större att följa upp interventionen i ett examensarbete för att se 

vilken påverkan RTI-modellen hade ett år efter avslutad intervention. I avsnittet av resultat- och 

analys redogörs först de båda gruppernas medelvärde och standardavvikelse (tabell 4 och 5) i 

uppföljningsstudien . Därefter presenteras resultaten och analysen av de 4 elever som ingick i 

Lager 3. I två olika linjediagram samt text visas experimentgruppen och referensgruppens 

resultat, i maj 2019. Efter varje resultat följer en analys. Första linjediagrammet visar 

testresultaten  av AG 1 och det andra linjediagrammet visar testresultaten för AG 2.   

 

5.3 Genomförande 

 

Pilotstudiens doktorand, Camilla Nilvius, kontaktades för att se om det var möjligt att få göra 

ett examensarbete baserat på pilotstudiens utfall och undersöka vidare med nya 

uppföljningsresultat ett år senare. Under våren 2019 beviljades examensarbetet att göra en 

uppföljningsstudie. Eftersom det fanns ett etiskt medgivande från vårdnadshavare att eleverna 

ingick i pilotstudien fram till juni 2019, så kunde även examensarbetets uppföljningsstudie ingå 

under denna etiska prövning (D.nr 2017/412–31). 

 

Berörda pedagoger till eleverna i de bägge grupperna kontaktades därefter och det bestämdes 

datum för att genomföra testerna. Lärarna var väl medvetna om vilka test det var eftersom AG 

1 och AG 2 används på båda skolorna  och doktoranden gjort eftertest i grupperna i december 

2018. Det var även välkänt för lärarna att deras elever varit med i en pilotstudie. Vid själva 

genomförandet informerades eleverna att de skulle göra exakt samma test på exakt samma vis 

som de gjort med doktoranden, Camilla Nilvius. Alla eleverna genomförde testen samtidigt i 

klassrummet vid sina bänkar. Vid genomförandet så delades uppgifterna med AG 1 ut med 

baksidan uppåt där eleven fick skriva sitt namn först. Därefter informerades de om att de hade 

3 minuter på sig att genomföra testet samt att de skulle göra det så noga som möjligt. Efter de 

3 minuterna skulle tiden stoppas och de fick de inte skriva fler svar. Därefter genomfördes 

testet. Vid 3 minuter avbröts testet och eleverna fick omedelbart vända på papperet med 

uppgifterna. Sedan gjordes likadant med AG 2 men då hade eleverna 4 minuter på sig att 

genomföra testet. 
 

Detta tillvägagångssätt utfördes på exakt samma vis i både experimentgruppen och 

referensgruppen. Det som skiljde grupperna åt var att experimentgruppen gjorde testen klockan 

8:15 på morgonen medan referensgruppen gjorde sina test klockan 10.00 på förmiddagen. Det 

finns även en större vana hos experimentgruppen av att göra dessa tester eftersom de gjorts 

kontinuerligt inför varje nytt lager under pilotstudiens gång. Efter avslutade genomföranden 

samlades samtliga test in och förvarades på ett säkert vis i ett låst dokumentskåp. Testen rättades 

efteråt och resultaten dokumenterades. Alla test har sedan rättats ytterligare en gång för att få 

så tillförlitliga resultat som möjligt. 
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5.4 Analysmetod  

 

I arbetet med att analysera svaren har gruppernas resultat från pilotstudien till 

uppföljningsstudien granskats och jämförts med varandra. En analys gjordes även av vilka RTI: 

s effekter var ett år efter avslutad intervention i respektive grupp. De elever som tog del av 

Lager 3 interventionerna har särskilt studerats eftersom de upplevdes ha störst svårigheter med  

taluppfattning. Syftet var att se hur just dessa 4 elever i experimentgruppen lyckades på 

uppföljningstester i maj 2019.  

 

Medelvärdet på pilotstudiens tester, samt standardavvikelse har räknats ut tidigare av 

pilotstudiens doktorand, i augusti 2017, maj 2018 och december 2018. Detsamma gjordes med 

de nya testresultaten i maj 2019. Det visar då på hur gruppernas resultat förhåller sig till 

varandra. Jämförelse kan då göras mellan de nya medelvärdena samt standardavvikelserna från 

maj 2019 och de tidigare från pilotstudien. De två olika grupperna i studien har valts att 

benämnas som experimentgrupp och referensgrupp. I två olika linjediagram visas resultaten för 

AG 1 och AG 2 för de bägge grupperna.  

 

5.5 Studiens reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är centrala begrepp i en studie. Reliabiliteten är en nödvändig 

förutsättning för validitet. Reliabilitet handlar om forskarens tillförlitlighet och kan kontrolleras 

genom att flera forskare går igenom samma insamlade material och liknande. Att planera och 

genomföra en datainsamling på ett nogsamt sätt är en bra garanti för god reliabilitet (Fangen & 

Sellerberg, 2013). Reliabilitet handlar i hög grad om det resultat man får i en undersökning 

skulle ge samma resultat vid en annan tidpunkt (David & Sutton, 2016). Den här studien, som 

handlar om att mäta matematikkunskaper, är resultatet även en process över tid som gäller 

elevens matematikutveckling. Vilket gör att själva testresultaten inte behöver bli exakt samma 

vid varje mättillfälle. Eftersom denna uppföljningsstudie bygger på en pilotstudie med ett litet 

antal elever, endast 11 elever i en experimentgrupp och 11 elever i en referensgrupp så är 

reliabiliteten låg i jämförelse med om det varit en större studie med fler elever. Resultatet på 

medelvärde och standardavvikelse kan exempelvis påverkas mycket om en elev i en grupp på 

11 elever av någon anledning inte genomför hela testet och når ett lågt resultat. 

5.6 Studiens validitet  

Validitet visar på om studien mäter det som var avsett att mätas, med andra ord om 

frågeställningar visar det som är syftet med studien (Stukát, 2011). Genom tidigare 

dokumentation från pilotstudien och genom uppföljningstest går det att följa hur elevernas 

matematikutveckling inom taluppfattning förändras över tid. Validiteten påverkas av hur 

objektiv man är vid tolkningen av resultaten (Bryman, 2011). Ingen påverkan har kunnat ske 

på pilotstudiens elevgrupper och resultat eftersom den här studiens tillkomst uppstått efter 

avslutade RTI. Insamlandet av nya resultat har varit objektivt då eleverna och de matchade 

paren inte var kända vid genomförandet av testet. Det fanns heller ingen sen tidigare relation 

till eleverna. En annan aspekt av studien är om den mäter det som är avsett att mäta och om det 

verkligen är endast intensivundervisning med RTI-modellen som påverkar resultaten i 

experimentgruppen? 
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5.7 Forskningsetiska principer  

Etiska överväganden och riktlinjer inom forskningsprojekt har en mycket stor betydelse både 

för kvalitén och genomförandet. Alla som deltar i ett forskningsprojekt måste ta ställning till 

etiska överväganden. Forskarna har ett särskilt ansvar mot de personer som deltar i en forskning 

men också mot dem som indirekt kan påverkas. Forskaren förväntas göra sin forskning 

högkvalitativ och det finns ett antal krav som måste säkerhetsställas vid ett forskningsarbete 

(Vetenskapsrådet, 2017).  

Informationskravet - och samtyckeskravet har behandlats inom ramen för pilotstudien. Det 

innebär att lärare, vårdnadshavare fick information om pilotstudien samt en blankett om 

samtycke som de skulle signera eftersom eleverna är under 18 år. Alla deltagare gick frivilligt 

med på att vara med i studien och de var väl införstådda med att de när som helst kunde avbryta 

sin medverkan. I den här uppföljande studien ingår även det tidigare informations- och 

samtyckeskravet och har därför tagits del av och beaktats eftersom vårdnadshavares och lärares        

medgivande gällde till juni 2019.    

Konfidentialitetskravet tas hänsyn till genom att samtliga aktörer som deltog i studien är 

avidentifierade, inga enskilda namn nämns utan de benämns som “experimentgrupp” och 

“referensgrupp” samt som matchade par 1–11. All data som samlades in förvaras på ett sådant 

sätt att det försvårar för utomstående att få tillgång till dokument eller enskilda namn på aktörer. 

 

Nyttjandekravet tar hänsyn till att de uppgifter som framgår endast kommer att användas i 

undersökningen samt som en uppföljning av den tidigare pilotstudien av doktoranden Camilla 

Nilvius. I pilotstudien har en etisk prövning gjorts (D. nr. 2017/412–31) vilket även täcker in 

den empiri som har samlats inom ramen för denna studie.  

 

 

6. RESULTAT och ANALYS 

 

I detta avsnitt presenteras de uppföljningsresultat som framkommit via AG 1 och AG 2 från 

experimentgruppen samt referensgruppen i maj 2019. Här visas både medelvärde samt 

standardavvikelse från AG 1 och AG 2. Därefter presenteras de  resultat samt analys av 

resultaten för de fyra elever i experimentgruppen som fick Lager 3-interventioner. Slutligen 

presenteras linjediagram av AG 1 och AG 2 där alla matchade pars resultat från maj 2019 visas.  

 

6.1 Resultat av uppföljningstest gällande medelvärde 

I tabell 4  visas medelvärde från AG 1 och AG 2 från tidigare pilotstudie samt det nya 

medelvärdet från uppföljningsresultatet i maj 2019. 
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Tabell 4 

 

Experimentgrupp (11 elever) M= Medelvärde av testresultat 

 

AG 1                Förtest aug-17             Eftertest maj-18        Eftertest dec-18   Uppföljning maj-19

     M= 22,27                     M= 35,91                  M=35,82                      M=35,36 

 

Referensgrupp (11 elever) M= Medelvärde av testresultat 

 

AG 1               Förtest aug -17             Eftertest maj-18        Eftertest dec- 18      Uppföljning maj-19    

                             M= 22,5                        M= 28,73                 M= 30,18       M=32,54 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Experimentgrupp (11 elever) M= Medelvärde av testresultat 

 

AG 2                Förtest aug-17             Eftertest maj-18        Eftertest dec-18       Uppföljning maj-19 

                              M= 18,09                    M= 43,09                  M= 43,82   M=43,81 

 

Referensgrupp (11 elever) M= Medelvärde av testresultat 

 

AG 2                Förtest aug-17             Eftertest maj-18        Eftertest dec-18  Uppföljning maj-19 

                               M= 15,18                    M= 22,09                  M= 29,36   M=32,27 

 

 

I uppföljningsstudien maj 2019 av AG 1 går det att utläsa från medelvärde av testresultatet att 

experimentgruppen visar på i det närmaste samma medelvärde sen maj 2018. 

Experimentgruppens medelvärde var i maj 2018, 35,91 och på uppföljningstestet 35,36.  

Referensgruppen har ökat sitt medelvärde från 28,73 till 32,54 och närmat sig 

experimentgruppen. Fortfarande visar experimentgruppen ett högre medelvärde i jämförelse 

med referensgruppen vid uppföljningsstudien i talområdet 0–9. 

 

Uppföljningsstudien för experimentgruppen gällande medelvärde av AG 2 maj 2019, visar på 

en liten ökning från maj 2018. Experimentgruppens medelvärde ökar från 43,09 till 43,81. 

Referensgruppen visar på en ökning i medelvärde med 10,18 poäng från maj 2018 till maj 2019 

dock ligger de fortfarande 11,54 poäng under experimentgruppens medelvärde i maj 2019 i 

grundläggande taluppfattning inom talområdet 0–19. 

 

6.2 Analys av medelvärde av AG 1 och AG 2 

Vid analys av medelvärdet för AG 1 så går det att utläsa att elevernas medelvärde vid första 

testtillfälle är i stort sett lika. Experimentgruppens medelvärde är 22,27 (augusti 2017) och 

experimentgruppens medelvärde är 22,5 (augusti 2017). Efter RTI hos experimentgruppen och 

eftertest i maj 2018 visar experimentgruppens medelvärde på 35,91 och referensgruppens  
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medelvärde på 28,73 (maj 2018). Eleverna i experimentgruppen når efter RTI nästan ”taket” 

eftersom maxpoäng av AG 1 är 36 poäng. Referensgruppens medelvärde har också ökat men 

ligger ändå 7,18 poäng (maj 2018) efter i medelvärde vilket indikerar på att RTI har givit önskat 

effekt. Vid uppföljningstestet i maj 2019 har experimentgruppens medelvärde marginellt 

försämrats något till 35,36 och referensgruppens medelvärde ökat till 32,54. De har närmat sig 

experimentgruppens resultat men medelvärdet ligger fortfarande 2,82 poäng under. Detta visar 

att referensgruppen över tid automatiserat sina kunskaper inom talområdet 0–9 men har 

fortfarande en liten bit kvar för att nå upp till experimentgruppens medelvärde.  

Medelvärdet i AG 2 för experimentgrupp och referensgrupp i augusti 2017 skiljer sig med 

nästan 3 poäng. I eftertestet i maj 2018 så skiljer det exakt 21 poäng mellan experimentgruppens 

och referensgruppens medelvärde. Inom talområdet 0–19 har alltså interventionen visat på ännu 

större effekter då experimentgruppens medelvärde är närapå dubbelt så högt som 

referensgruppens medelvärde, 43,09 i jämförelse med 22,09. I uppföljningstestet i maj 2019 har 

experimentgruppen ökat sitt medelvärde marginellt till 43,81 och referensgruppen har nu ökat 

sitt medelvärde med 10 poäng till 32,27. Detta indikerar på att experimentgruppen behåller sina 

kunskaper inom talområdet 0–19 samt att referensgruppen närmar sig över tid men skulle ändå 

behöva mer tid och träning för att nå upp till experimentgruppens resultat gällande medelvärde.  

6.3 Resultat av uppföljningstest gällande standardavvikelse. 

I tabell 5 visas standardavvikelse från AG 1 och AG 2 vid uppföljningsstudien i maj 2019.  

 

Tabell 5 

 

Experimentgrupp (11 elever) SD= Standardavvikelser 

 

AG 1                Förtest aug-17             Eftertest maj-18        Eftertest dec-18 Uppföljning maj-19 

                              SD= 6,10                     SD= 0,30                  SD=0,40 SD= 1,036 

  

Referensgrupp (11 elever) SD= Standardavvikelser 

 

AG 1                Förtest aug -17             Eftertest maj-18        Eftertest dec- 18 Uppföljning maj-19 

                         SD= 5,71                      SD= 4,29                   SD= 6,11 SD=4,083 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Experimentgrupp (11 elever) SD= Standardavvikelser 

 

AG 2                Förtest aug-17             Eftertest maj-18        Eftertest dec-18 Uppföljning maj-19 

                              SD= 8,94                     SD= 3,93                  SD= 4,55 SD=3,737 

 

Referensgrupp (11 elever) SD= Standardavvikelser 

 

AG 2                 Förtest aug-17             Eftertest maj-18        Eftertest dec-18 Uppföljning maj-19 

                               SD= 9,67                     SD= 6,76                  SD= 7,81 SD=11,525 
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I uppföljningsstudien i maj 2019 är standardavvikelsen (SD) för experimentgruppen 1,036 på 

AG 1. Av resultatet går det att utläsa att standardavvikelsen har ökat från maj 2018 från 0,30 

till 1,036 vilket visar på en ökning av spridningen från medelvärdet med 1,006. 

Referensgruppens standardavvikelse i maj 2018 var 4,29 och i maj 2019, 4,083. Detta är en 

minskning med 0,207 som innebär att referensgruppen har en något mindre spridning från 

medelvärdet i jämförelse med föregående år. Resultatet visar på att referensgruppen närmat sig 

experimentgruppen i maj 2019 men det är fortfarande en skillnad på 3,047. 

Experimentgruppens standardavvikelse indikerar fortfarande på en liten spridning från 

medelvärdet och ett högt medelvärde.  

 

Standardavvikelsen för AG 2 i experimentgruppen visar på att standardavvikelsen är 3,737 i 

maj 2019 jämfört med 3,93 i maj 2018. Detta är en liten minskning med 0,193 och innebär att 

gruppens resultat är än mer samlade runt medelvärdet. Resultaten visar på att 

experimentgruppens standardavvikelse ligger något mer samlade, runt ett högt medelvärde, i 

jämförelse med ett år tidigare. Referensgruppens standardavvikelse har ökat från 6,76 i maj 

2018 till 11,525 i maj 2019. Detta är då en ökning med 4,765 under ett år, vilket tyder på att 

resultaten från AG 2 i maj 2019 har ett större spridning runt medelvärdet än föregående år.  

 

6.4 Analys av standardavvikelse av AG 1 och AG 2 

Vid uppstarten av pilotstudien (augusti 2017) har bägge grupperna en standardavvikelse på AG 

1 som är relativt nära varandra. Experimentgruppen har 6,10 och referensgruppen har 5,71. 

Direkt efter avslutad RTI är experimentgruppens standardavvikelse nere på 0,30 och 

referensgruppens standardavvikelse har sjunkit något till 4,29. Vid uppföljningstestet i maj 

2019 har standardavvikelsen ökat något för experimentgruppen till 1,036 och referensgruppens 

standardavvikelse har minskat något till 4,083. Detta kan tolkas som att RTI varit effektiv och 

gör att alla 11 eleverna i experimentgruppen presterar på hög nivå, nära maxpoäng, i 

uppföljningsstudien ett år senare (maj 2019). Dock har eleverna i referensgruppen fortfarande 

en större spridning av sina resultat runt deras lägre medelvärde i maj 2019.  

I AG 2 kan samma tendenser ses som i AG 1 att standardavvikelsen i augusti 2017 ligger nära 

varandra, för experimentgruppen 8,94 och för referensgruppen 9,67. Vid deras eftertest (maj  

2018) har standardavvikelsen för experimentgruppen sjunkit till 3,93 och för referensgruppen 

till 6,76. Vid uppföljningstestet (maj 2019) har experimentgruppens standardavvikelse sjunkit 

ytterligare till 3,737 men referensgruppens standardavvikelse har ökat till 11,525. Detta visar 

på att vid uppföljningstestet (maj 2019) har experimentgruppen sin lägsta standardavvikelse sen 

pilotstudiens början (augusti 2017) medan referensgruppen har sin högsta standardavvikelse. 

Analysen visar på att alla eleverna i experimentgruppen når höga poäng och ligger väl samlade 

runt deras medelvärde (43,81) och att RTI fortfarande ett år efter gett effekter, gällande 

grundläggande taluppfattning, som stannar kvar över tid. Däremot visar analysen för 

referensgruppen och deras standardavvikelse vid uppföljningsstudien (maj 2019) att de har en 

mycket större spridning runt sitt medelvärde (32,27) från låga till höga poäng. Det indikerar på 

att flera av referensgruppens elever inte har utvecklat sin grundläggande taluppfattning och 

fortfarande uppvisar låga resultat medan andra elever i referensgruppen har befäst sina 

kunskaper om taluppfattning utan att ha fått tillgång till RTI. 
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6.5 Resultat och analys av AG 1 och AG 2 för de 4 elever från experimentgruppen som 

ingick i Lager 3  

 

Nedan redovisas resultaten av AG 1 och AG 2  för de elever i experimentgruppen som tog del 

av Lager 3 och som uppvisade störst svårigheter att befästa och automatisera  grundläggande 

taluppfattning inom området 0-19. Elevernas i experimentgruppen testades under pilotstudien 

vid ett flertal tillfällen. För att kunna se hur eleverna lyckades och se deras eventuella utveckling 

har 3 testtillfällen valts ut för att granska deras resultat av AG 1 och AG 2. De 3 tillfällena är:  

vid pilotstudiens början augusti 2017, vid RTI-insatsernas avslut i maj 2018 samt vid 

uppföljningsstudien maj 2019. Elevernas resultat presenteras i texten nedan, i samma ordning 

hela tiden, det vill säga elev 1, elev 2, elev 3 och elev 4. 

 

6.5.1 Resultat av AG 1 och AG 2  

 

 På AG 1 (0–9) i augusti 2017 har de 4 eleverna ett ingångsvärde på 12, 20, 12 och 23 av 

maxpoäng 36, på 3 minuter. Vid detta tillfälle har inga interventioner startats men påbörjas strax 

efteråt. Under interventionen deltar dessa elever i både Lager 1, Lager 2 och Lager 3. I maj 

2018 vid pilotstudiens avslut blir deras resultat 36, 35, 36 och 36. Året efter i maj 2019 vid 

uppföljningsstudien får de resultaten 36, 36, 33 och 36.  

 

I pilotstudien bestämdes det att målet för interventionen var att alla elever skulle klara minst ¾ 

av 48 poäng på AG 2 ( 0–19) på 4 minuter, det vill säga 36 poäng. Vid ingångstestet av AG 2  

augusti 2017 får de 4 eleverna ett första resultat på 11, 10, 10 och 7 poäng av 48. När 

pilotstudiens interventioner avslutas i maj 2018 visar elevernas resultat på 38, 44, 39 och 42 

poäng. I den här uppföljningsstudien ett år senare, maj 2019, når eleverna resultaten 39, 43, 40 

och 48. 

 

6.5.2 Analys av AG 1 och AG 2 

 

Vid pilotstudiens början visar analysen av AG 1 att det skiljer 11 poäng mellan lägsta och högsta 

poäng för de 4 eleverna. Eleven med lägst poäng har 12 och den som når högst har 23 poäng. 

Det visar på att det tar lång tid för alla 4 eleverna och att de inte har automatiserat talområdet 

0–9 på det vis som målet är för RTI. Direkt efter pilotstudiens avslut har alla elever maxpoäng 

förutom en elev som har ett poäng lägre. Detta indikerar på att alla 4 eleverna nu befäst och 

automatiserat talområdet. I uppföljningsstudien når återigen 3 av 4 elever maxresultat och en 

elev får 33 poäng. Detta visar på att eleverna ett år efter avslutad RTI har strategier för 

automatisering av grundläggande taluppfattning inom 0–9.  

 

Testresultat av AG 2 vid första tillfället i augusti 2017 visar på att de 4 eleverna ligger tätt 

samlade på låga poäng mellan 7–11 av 48 möjliga inom talområdet 0–19. Spridningen mellan 

elevernas resultat är liten och de hinner inte göra många uppgifter på 4 minuter. Efter 

interventionen har alla 4 eleverna poäng mellan 38–42 och alla klarar ¾ av AG  (36) vilket 

pekar på att interventionen givit effekter och att eleverna använt sig av sina förvärvade 

kunskaper. Vid uppföljningsstudien blir lägsta poäng 39 och högsta poäng 48 som är maxpoäng. 

Analysen visar på att alla eleverna når höga poäng vid uppföljningstestet och gör tydligt att de 

befäst och kan automatisera talområdet 0–19 mycket bättre i jämförelse med innan RTI. Det 

indikerar även på att effekterna av interventionen finns kvar ett år senare.  
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6.6 Sammanställning av AG 1 och AG 2 vid uppföljningsstudien i maj 2019                                                                           

Nedan visas i linjediagram 1 och 2 resultatet av AG 1 och AG 2, i maj 2019, från de 11 eleverna 

i experimentgruppen samt resultatet av AG 1 och AG 2 från de 11 eleverna i referensgruppen. 

Blå linje visar experimentgruppens resultat hos eleverna och den röda linjen visar på 

referensgruppens resultat. Vid varje elevnummer går det att utläsa i diagrammet hur deras 

respektive resultat förhåller sig till varandra i experimentgrupp och referensgrupp. Vid 

exempelvis elevnummer 1 i linjediagram 1, där eleven från referensgruppen har resultatet 24 

poäng och eleven i experimentgruppen har resultatet 36 poäng. Y-axeln (lodrät) visar på 

elevernas resultat, maxpoäng 36 i AG 1 och maxpoäng 48 i AG 2. X-axeln (vågrät) visar de 11 

matchade eleverna.  

6.6.1 Resultat av AG 1 för experimentgrupp och referensgrupp  

Linjediagrammet nedan visar resultaten för de 11 elever i experimentgruppen och de matchade 

11 elevernas resultat från referensgruppen av AG 1.Vid sammanställningen i diagrammet har 

eleverna 7 till och med 11 samma resultat (36 poäng) i både experimentgruppen och 

referensgruppen, därav syns endast en linje. 

 

 

          Figur 9. Elevresultat av AG 1 för experimentgrupp och referensgrupp.   

 

Resultatet av AG 1 (maj 2019) hos experimentgruppen och referensgruppen visar att 

experimentgruppens elever har ett lägsta resultat på 33 poäng. 7 av 11 elever i 

experimentgruppen når maxpoäng på 36 poäng. De andra eleverna i experimentgruppen når 

resultat mellan 33 och 35 poäng. I referensgruppen är det 4 av 11 elever som når maxpoäng. 

De övriga 7 eleverna i referensgruppen har poäng mellan 24 och 35. Resultaten visar på att 

experimentgruppen vid uppföljningstestet generellt ligger närmare maxpoäng än vad 

referensgruppen gör.  
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6.6.2 Analys av AG 1 för experimentgrupp och referensgrupp  

Analysen av AG 1 visar på att eleverna som fick ta del av RTI fortfarande ett år senare i 

uppföljningsstudien (maj 2019) generellt ligger på samma eller högre poäng än eleverna i 

experimentgruppen i automatisering av talområdet 0–9. Vid uppföljningsstudien går alla 

eleverna i slutet av årkurs 3 och av resultatet går det att tolka att flera av eleverna i 

referensgruppen fortfarande inte automatiserat talområdet 0–9 inom tiden 3 minuter som är 

målet för AG 1. Experimentgruppens resultat visar på att de ligger nära varandra resultatmässigt 

vilket indikerar på att RTI påverkat deras kunskaper gällande grundläggande taluppfattning 

positivt.  

6.6.3 Resultat av AG 2 för experimentgrupp och referensgrupp  

Linjediagrammet nedan visar resultaten för de 11 elever i experimentgruppen och de matchade 

11 elevernas resultat från referensgruppen av AG 2. Den blå linjen följer experimentgruppens 

resultat och den röda linjen följer referensgruppens resultat.  

 

 

        Figur 10. Elevresultat av AG 2 för experimentgrupp och referensgrupp.   

 

Experimentgruppen visar på ett resultat där 9 av 11 elever når ett resultat på 40 poäng och över. 

De två andra eleverna i experimentgruppen presterar 38 respektive 39 poäng. Resultaten visar 

inte på någon större spridning utan håller sig i området mellan 40 till 48 poäng. 

Referensgruppens resultat har en större spridning, inom gruppen, där lägsta poäng är 7 och 

högsta poäng är 47. De matchade eleverna i linjediagrammet av AG 2 visar på att vissa 

matchade elever, i experimentgrupp och referensgrupp, ligger nära varandra poängmässigt 

medan andra matchade elever påvisar stora skillnader i antal poäng i uppföljningsstudien.   
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6.6.4 Analys av AG 2 för experimentgrupp och referensgrupp 

Experimentgruppens resultat för alla 11 elever går att tolka som att de generellt har 

automatiserat inom det större talområdet 0–19 och klarar av det inom den bestämda tiden på 4 

minuter. Ingen elevs resultat i experimentgruppen visar på i uppföljningsstudien, ett år efter 

avslutat RTI, att den har glömt av eller förlorat sina kunskaper. Alla elever i experimentgruppen 

når fortfarande i uppföljningsstudien över de 75 % av antal rätt (36 av 48) som var målet med 

AG 2 under pilotstudien. Vid tolkning av resultaten för referensgruppen så uppvisar de stora 

skillnader, poängmässigt, som indikerar på att gruppens kunskaper inom talområdet 0–19 

skiljer sig mycket åt från elev till elev. Det pekar på att alla elever inom referensgruppen inte 

har fått med sig de kunskaper som behövs för att kunna automatisera och generalisera inom 

talområdet 0–19 gällande grundläggande taluppfattning. I en tolkning av linjediagrammet så 

visar det på att RTI givit positiva effekter eftersom alla i experimentgruppen har ett högre 

resultat än någon elev i referensgruppen i AG 2.  

6.7 Sammanfattning av resultat 

I uppföljningsstudien mättes elevernas resultat, i grundläggande taluppfattning, ett år efter 

avslutad RTI. Resultaten jämfördes mellan experimentgruppen som fick ta del av RTI med en 

referensgrupp som inte tog del av insatserna. Av resultatet kan vi utläsa att eleverna i 

experimentgruppen har ett högre medelvärde (AG 1, 35,36), (AG 2, 43,81) än referensgruppen 

(AG 1, 32,54), (AG 2, 32,27) beräknat på varje grupps gemensamma resultat. 

Experimentgruppen har även lägre standardavvikelse, både på AG 1 (1,036) och AG 2 (3,737) 

på ett högre medelvärde, eftersom deras resultat är mer samlat nära medelvärdet än hos 

referensgruppen. Referensgruppen har en högre standardavvikelse både på AG 1 (4,083) och 

AG 2 (11,525) vilket innebär att referensgruppen har fler elever som är långt ifrån medelvärdet, 

både över och under i jämförelse med experimentgruppen.  

Av de 4 elever i experimentgruppen som tog del av Lager 3 så visar alla elever höga resultat på 

både AG 1 och AG 2 vid uppföljningsstudien. Vid en jämförelse mellan  pilotstudiens början 

(augusti 2017) och interventionens slut (maj 2018) går det att utläsa att 3 av 4 elever kommit 

upp till maxresultat på AG 1. Vid uppföljningsstudien ett år senare ser resultaten fortfarande 

likartade ut som vid interventionens slut. I AG 2 har de 4 eleverna låga poäng vid första 

testtillfället (augusti 2017) mellan 7 och 11 poäng men når vid andra testtillfället (maj 2018) 

poäng mellan 38 och 44. Alla eleverna behåller dessa resultat och ökar även sina resultat fram 

till uppföljningstestet i maj 2019 där de visar på resultat mellan 39 och 48 poäng.  

Vid en granskning av alla 11 elever i experimentgruppen och 11 elever i referensgruppen så 

framkommer det i linjediagram 1, att 4 av 11 elever i referensgruppen når maxpoäng och 7 av 

11 når maxpoäng i experimentgruppen vid uppföljningstestet i maj 2019. Generellt i 

uppföljningsstudien har eleverna i experimentgruppen ett högre resultat än referensgruppen på 

AG 1. I linjediagrammet 2 som är resultat av AG 2 går det att utläsa en större skillnad mellan 

experimentgruppens elever och referensgruppens elever i jämförelse med AG 1 (linjediagram 

1). Endast eleverna i elevnummer 8 från referensgruppen och experimentgruppen matchar 

nästan varandras resultat på 47 respektive 48 poäng. Av de andra 10 eleverna från 

experimentgruppen och referensgruppen visar experimentgruppens elever ett högre resultat i 

AG 2. I både AG 1 (linjediagram1) och AG 2 (linjediagram 2) har experimentgruppen en mer 

samlad resultatbild runt maxpoäng (48) än i jämförelse med referensgruppen, där spridningen 

är större mellan elevernas resultat från lägsta till högsta poäng.   
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6.8 Sammanfattning av analys 

Genom att studera medelvärdet för AG 1 och AG 2 går det att konstatera att 

experimentgruppens resultat är höga på båda testen. En jämförelse med referensgruppen visar  

att referensgruppen närmat sig experimentgruppen på AG 1 men det är fortfarande stora 

skillnader på AG 2. Experimentgruppens elever når överlag höga resultat vilket tyder på att 

interventionen givit effekter för alla elever inom grundläggande taluppfattning 0–19. 

Standardavvikelsen visar också på att det är mer likvärdiga resultat i experimentgruppen medan 

spridningen av resultat utifrån medelvärdet är mycket större i referensgruppen.  

De elever som ingick i Lager 3 och i pilotstudien visade på stora svårigheter inom 

grundläggande taluppfattning 0–19 visar dock i uppföljningsstudien höga resultat. Detta gör 

tydlig att RTI givit god taluppfattning och bestående resultat som håller i sig ett år efter avslutad 

RTI.  

I en jämförelse mellan experimentgrupp och referensgrupp vid uppföljningsstudien av AG 1, 

ett år efter avslutad RTI, går det att utläsa att det är en liten skillnad mellan de bägge gruppernas 

resultat generellt. Analysen är trots detta att eftersom utgångsvärdet var detsamma för alla 

matchade elever så har RTI påverkat positivt och givit varaktiga kunskaper eftersom 

experimentgruppen visar på bättre resultat. AG 2 visar ännu tydligare skillnader mellan 

experimentgrupp och referensgrupp där experimentgruppen visar på mycket höga resultat i 

jämförelse med referensgruppen. Eleverna i experimentgruppen har ett mer samlat resultat nära 

maxpoäng som påvisar att alla i stort sett befäst grundläggande taluppfattning inom området 0–

19 medan referensgruppen i uppföljningsstudien fortfarande har stor spridning av sina resultat 

inom gruppen, men också att många inte når upp till 75% (36 av 48), av AG 2.  

 

7. DISKUSSION  

Detta diskussionskapitel inleds med en diskussion av de val av metoder som gjorts, därefter 

följer en resultatdiskussion. Vidare diskuteras reflektioner kring resultaten samt 

specialpedagogiska implikationer och avslutningsvis diskuteras förslag på framtida fortsatt 

forskning.  

7.1 Metoddiskussion  

Denna uppföljningsstudie har  begränsningar på grund utav att det är en liten pilotstudie där det 

varit ett litet urval av elever, endast 11 elever i en experimentgrupp som matchats mot 11 elever 

i en referensgrupp. Eftersom det är ett litet antal elever så påverkas både medelvärde och 

standardavvikelse märkbart om någon elev resultatmässigt skiljer sig från övriga elevers 

resultat. Eleverna var inte heller slumpmässigt utvalda vilket gör att det inte går att dra några 

stora slutsatser eller generalisera slutsatserna till en större population. Eleverna har även bytt 

lärare sedan pilotstudiens avslut maj 2018 vilket gör att vi inte kan säga något om 

undervisningen i matematik i någon av grupperna mellan maj 2018 till maj 2019. En ytterligare 

begränsning i uppföljningsstudien är vi inte har någon information om vilka kunskaper de bägge 

gruppernas tidigare eller nuvarande lärare har angående förståelsen och vikten av 

grundläggande taluppfattning. Eleverna i experimentgruppen har även haft vana av att göra 

testen av AG 1 och AG 2 ofta under pilotstudien vilket referensgruppen inte gjort så ofta. Denna 

vana av att utföra test kan också vara en ytterligare påverkan av testresultat.  
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Det vi vet är att alla eleverna i experimentgruppen under året augusti 2017 till maj 2018 fick ta 

del av RTI i pilotstudien. Dåvarande lärare i experimentgruppen var då delaktiga i en 

fokusgrupp och fick stöd av doktoranden och möjlighet att diskutera hur undervisningen skulle 

kunna formas för att möta alla elever inom arbetet med grundläggande taluppfattning. Eleverna 

i experimentgruppen har enligt tolkningar av dokumentationen arbetat med att generalisera 

talområdet 0–9 till talområdet 0–19. Detta genom att exempelvis jämföra tal som 4+5 och 14+5 

för att se likheter samt få förståelse av positionssystemet och hur det kan användas. 

Referensgruppens dokumentation visar inte på om undervisningen fokuserat särskilt på 

grundläggande taluppfattning eller om det varit någon specifik träning på just generaliseringar 

från talområdet 0–9 till 0–19, men det går heller inte att utesluta eftersom inga anteckningar 

gjorts om det. Det vet vi vet är dock att de arbetat med läromedlet Favoritmatematik och 

färdighetsträning inom grundläggande taluppfattning med Winnetka-kort. 

 Uppföljningsstudien utgick från en tidigare pilotstudie genomförd 2017, med RTI som modell 

(Camilla Nilvius, 2018). Den tidigare pilotstudien hade ett etiskt godkännande (D.nr 2017/412–

31) av vårdnadshavare fram till och med juni 2019 vilket innebar att uppföljningsstudien kunde 

genomföras inom ramen för det etiska godkännande, eftersom ingenting var förändrat utifrån 

den ursprungliga etiska prövningen. Valet av tester föll sig naturligt då testernas resultat skulle 

jämföras över tid. Eftersom det var AG 1 och AG 2 som testades i pilotstudien så var det även 

AG 1 och AG 2 som testades i uppföljningsstudien ett år senare. Andra tester som omfattar 

större talområden kunde ha valts för att undersöka om eleverna som deltog i RTI kunde 

generalisera inom ett större talområde, till exempel 0–100. Detta valdes medvetet bort eftersom 

uppföljningsstudiens syfte var att följa upp de tidigare RTI inom pilotstudien där det endast var 

talområdet 0–19 som behandlades.  

I uppföljningsstudien samlades dokument och tidigare resultat av tester från pilotstudien in, 

(utförda av doktoranden Camilla Nilvius mellan augusti 2017 till maj 2018). I 

uppföljningsstudien användes samma tester, AG 1 och AG 2, för att kunna göra tillförlitliga 

jämförelser med den tidigare genomförda pilotstudien. För att visualisera och tydliggöra 

elevernas testresultat av AG 1 och AG 2 har tabeller, stapeldiagram och linjediagram använts. 

Med en grafisk presentation av data blir det möjligt för forskaren att få en samlad uppfattning 

för materialet (David& Sutton, 2016) och skillnader kan bli lättare att tolka. Det har inte heller 

varit några bortfall av elever i uppföljningsstudien. Alla elever som var med i den tidigare 

pilotstudien har även medverkat i denna uppföljningsstudie. För att få mer information om den 

enskilde elevens egna upplevelser av RTI hade intervjuer kunnat göras (Fangen & Sellerberg, 

2013) men valdes bort på grund av tidsaspekten. Det hade dock kunnat ge en djupare insikt i 

elevernas upplevelser av sina förmågor inom talområdet 0–19.  

7.2 Resultatdiskussion  

I det här avsnittet diskuteras inledningsvis första frågeställningen och därefter den andra 

frågeställningen utifrån uppföljningsstudiens resultat: 

* Vilka slutsatser kan vi dra ett år efter avslutad RTI, när vi jämför och granskar 

testresultaten, gällande grundläggande taluppfattning, mellan experimentgruppen och 

referensgruppen? 

 

I pilotstudien fick eleverna tillgång till mer intensiva studier av grundläggande taluppfattning 

genom att arbeta praktiskt, visualisera uppgifterna, laborera, muntliga diskussioner, spel med 

mera som gav dem ökad kunskap om antalsuppfattning. De utgick från det konkreta med 

exempelvis Talblock och Centikuber till mer abstrakt med symboler. En god antalsuppfattning  
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är enligt Bryant (2014) en av de viktigaste matematiska kunskaperna att ha med sig från de 

tidigare skolåren. I resultatet i uppföljningsstudien (maj 2019) av AG 1 och AG 2, från 

experimentgruppen, går det att utläsa av elevernas resultat samt gruppens medelvärde att de 

tillgodogjort sig ökad kunskap gällande grundläggande taluppfattning eftersom de ett år senare 

i uppföljningsstudien, fortfarande uppvisar höga resultat i jämförelse med sina matchade par i 

referensgruppen. Experimentgruppen visar inte heller några större skillnader poängmässigt 

inom gruppen, vilket kan ses tydligt i linjediagrammet. I RTI har undervisningen startat från 

elevernas utgångsläge och stödet har successivt intensifierat utefter elevernas individuella 

behov. Genom att tillhandahålla en undervisning som inriktar sig individuellt till eleven så 

skapas en progression från nuläge till målet (Dowker, 2009).Det uppsatta målet i pilotstudien 

var att eleverna skulle få ¾ korrekta svar av AG 2 vid interventionens slut. I uppföljningsstudien 

ett år senare visar resultatet att alla elever når målet för AG 2.  

 Experimentgruppens medelvärde är högre inom talområdet 0–9 och betydligt högre inom 

talområdet 0–19 i jämförelse med referensgruppen. Standardavvikelsen visar på ett samlat 

värde runt experimentgruppens höga medelvärde och en större spridning runt ett lägre 

medelvärde för referensgruppen. En intervention behöver synliggöra en förbättring av elevernas 

studieresultat, på åtminstone en genomsnittlig höjning för gruppen, för att den ska vara värd 

den tid och resurser som ges menar Hattie (2012). Resultatet från pilotstudien visar på att det 

är en markant höjning av experimentgruppens medelvärde från det att de startartade 

interventionen augusti 2017 till gruppens medelvärde i maj 2018. I uppföljningsstudien ett år 

senare (maj 2019) har de nästan exakt samma medelvärde som maj 2018 och visar på så sätt att 

de behållit sin vunna kunskap. Detta tyder på att RTI- modellen och dess insatser givit effekter 

som bibehållits.  

Dock är det ett litet elevantal i pilotstudien, endast 11 i varje grupp, vilket gör att medelvärdet 

påverkas stort om någon elevs resultat märkbart skiljer sig från övriga.  I referensgruppen har 

en elev endast 7 poäng på AG 2 vilket påverkar gruppens medelvärde och standardavvikelse 

betydligt.  

För att automatisera talfakta används många gånger övning och drill för att befästa kunskaperna. 

Exempelvis kan ett begränsat arbetsminne kompenseras med stöd av inövade rutiner och viss 

mängd av färdighetsträning anser Sterner och Lundberg (2002). Experimentgruppens elever har 

genom RTI fått en stor mängd färdighetsträning genom interventionen och mer tid för 

automatisering vilket vi inte vet alls om referensgruppen fått i samma mängd. Elever i 

matematiksvårigheter hamnar ofta i situationer där de tvingas räkna ett tal i taget, exempelvis 

med stöd av fingerräkning, i addition och subtraktion och kan leda till att eleven lätt tappar 

fokus och får svårt med att fullfölja uppgiften (Lundberg & Sterner, 2009). Om eleven inte har 

automatiserat grundläggande talfakta blir det svårt och tar mycket energi vid räkneprocedurer 

och eleven riskerar att misslyckas med uppgiften (Skolverket, 2013). Detta kan vara möjliga 

orsaker till att eleverna i referensgrupper presterar sämre och har en större standardavvikelse. I 

det summativa resultatet går det heller inte att utläsa om eleverna i referensgruppen exempelvis 

”hoppat över” särskilda uppgifter, räknat alla uppgifter och svarat fel eller om eleven slutat 

räkna efter ett visst antal uppgifter. Det går därför inte heller att dra några slutsatser för 

referensgruppen angående deras kunskaper i grundläggande taluppfattning. Det vi kan se i 

referensgruppen är att de resultatmässigt klarar AG 1 bättre än AG 2 och att 7 av 11 elever inte 

har resultat som når ¾ av AG 2 på 4 minuter    
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*Hur lyckades de elever som i pilotstudien uppvisade störst svårigheter i grundläggande 

taluppfattning i uppföljningsstudien ett år senare?  

 

RTI beskrivs som en modell för särskild identifiering och tidigt ingripande för elever som 

riskerar att hamna i matematiksvårigheter (Bouk & Cosby, 2018). Därför har det varit intressant 

att undersöka hur de 4 elever från experimentgruppen lyckades, som upplevdes ha störst 

svårigheter att automatisera inom grundläggande taluppfattning 0–9 och 0–19. I Pilotstudien 

med RTI  fick de alla insatser både i Lager1, Lager 2 och Lager 3, och 3 av de 4 eleverna fick 

även insatser med träning i Lager 3 i två omgångar.  Eleverna visade sedan på påtagliga 

skillnader i sina resultat från förtest (augusti 2017) till uppföljningstestet (maj 2019). De ökade 

alla från poäng runt 10 till poäng runt 40 på AG 2. Den elev av de 4 som på AG 2 hade det 

lägsta ingångsvärdet på 7 poäng var den elev som fick ett resultat på maxpoäng 48 vid 

uppföljningsstudien. Uppföljningsstudien visar på att eleverna som deltog i RTI:s Lager 3   

behållit sina kunskaper gällande talområdet 0–19 ett år efter avslutad RTI. Detta är i linje med 

Fuchs, Fuchs och Hollenbecks (2007) studie, som också visade på varaktiga effekter av 

grundläggande taluppfattning, ett år senare, i en RTI. Grundläggande taluppfattning är inte 

något som byggs inte upp ut av sig själv påpekar Skolverket (2018) och poängterar att många 

tillfällen behövs för att praktisera kunskaperna. Eftersom eleverna i Lager 3 i pilotstudien fått 

interventioner tills de behärskade och automatiserat den grundläggande taluppfattning 0–19 så 

har de sannolikt skaffat sig goda räknestrategier och erhållit varaktiga kunskaper, vilket deras 

resultat i uppföljningsstudien även tyder på.   

 

7.3 Reflektioner kring resultatet av denna studie 

 

Uppföljningsstudien visar på att eleverna i experimentgruppen behåller sina resultat i AG 1 

under ett och ett halvt år och att referensgruppen närmar sig poängmässigt men inte lyckats 

komma ikapp riktigt. Eleverna i referensgruppen har generellt förbättrat resultatet på talområdet 

0–9 när de går i årskurs 3, maj 2019, eftersom de troligtvis, under många matematiklektioner, 

tränat detta talområde genom upprepade övningar. Det summativa resultatet visar dock inget 

som förklarar varför inte alla når maxresultat. Det kan vara flera olika orsaker till det och för 

det behövs ytterligare studier. I experimentgruppen vet vi dock att de har tränat detta talområde 

specifikt under RTI. 

Den stora skillnaden mellan grupperna i uppföljningsstudien ser vi i AG 2 där resultaten mellan 

eleverna är ännu större än AG 1. Detta kan bland annat bero på tidsaspekten. Eleverna i 

experimentgruppen har flera gånger testats med tid och är vana vid tidspress vilket 

referensgruppen kanske inte alls har gjort i samma utsträckning och då inte hunnit lösa alla 

uppgifter inom den utsatta tiden. Det kan även bero på vilka kunskaper de har fått för  att kunna 

generalisera från talområdet 0–9 till talområdet 0-19. Experimentgruppen har haft många 

tillfällen att träna på just detta under pilotstudien men om referensgruppens har fått sådana 

kunskaper eller strategier att använda sig av, vet vi inget om. En annan orsak till sämre resultat 

för eleverna i referensgruppen skulle kunna vara att de inte förstår eller fått lära sig 

likhetstecknets betydelse och då fått svårt att lösa uppgifter som 4+_=17.  

Det som skapar positiva intryck av RTI är att de elever som uppvisade störst svårigheter i 

grundläggande taluppfattning och ingick i Lager 3 också befäst och behållit sina kunskaper på 

ett sådant sätt att de inte uppvisar några stora svårigheter vid uppföljningstestet gällande 

talområdet 0–19.Den stora omfattning av tid som har lagts i pilotstudien med RTI, så kallad 

”time-on-task” på bland annat dubbelt/hälften, talfamiljer, tiokompisar, likhetstecknets  
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betydelse etcetera ser vi som en framgångsfaktor för det goda resultatet som visar på bestående 

kunskaper i uppföljningsstudien. Pedagogerna har kunnat säkerhetsställa att eleverna befäst det 

aktuella området innan de gått vidare till nästa.  

Denna uppföljningsstudie använder endast summativa tester av talområdet 0–19 och 

undersöker inte andra områden inom matematiken som exempelvis problemlösning eller 

resonemang kring tal. Dock tänker vi att en god taluppfattning får till följd att eleven inte 

behöver lägga energi på att lösa enkla aritmetiska uppgifter och istället mer kan fokusera på 

problemet. RTI har förhoppningsvis verkat förebyggande på det sättet att eleverna i 

experimentgruppen har en starkare matematisk grund och inte är i lika stor risk att hamna i 

matematiska svårigheter framöver.  

Om RTI som modell är bättre än andra interventioner har vi inga kunskaper om, då vi inte 

studerat några andra eller har egna erfarenheter av andra interventioner. Syftet var inte heller 

att jämföra om modellen var bättre eller sämre än någon annan intervention, utan avsikten var 

se om de effekter som sågs vid interventionens avslut, höll i sig ett år senare. RTI som modell 

är inte en intervention som specifikt inriktar sig på elever som visar på svårigheter i exempelvis 

matematik. Det är en modell som från start riktar sig till alla elever och efter hand intensifierar 

stödet till de elever som upplevs ha risk att hamna i matematiksvårigheter. RTI är ursprungligen 

från USA och framtagen i deras kontext. Pilotstudien med RTI som den här uppföljningsstudien 

är baserad på är prövad i vår svenska kontext med just de här skolornas förutsättningar och har 

haft en design där det varit en intensiv  undervisningen inom grundläggande taluppfattning 0–

19. Lager 2 bestod av 2x40 min/v (smågrupper) och Lager 3 bestod av 4x30 min/v (en -till -en 

undervisning)  och pilotstudien  pågick under ett helt läsår. Detta tror vi är de huvudsakliga 

förklaringarna till att uppföljningsstudien, ett år senare, visar på bestående och goda resultat för 

experimentgruppen i grundläggande taluppfattning.  

 

7.4 Specialpedagogiska implikationer 

Som blivande speciallärare i matematik kommer vi att träffa elever som hamnat i matematiska 

svårigheter och även elever som är i risk att hamna i svårigheter. Med denna uppföljningsstudie 

ville vi se om en RTI-modell kan vara ett sätt att förebygga framtida matematiksvårigheter där 

effekterna även består över tid och inte endast ”här och nu”. I uppföljningsstudien kan vi se att 

effekterna av RTI är bestående ett år efter och ur ett specialpedagogiskt perspektiv givit 

eleverna i experimentgruppen en bra grund i taluppfattning och större förutsättningar att lyckas 

i sin fortsatta matematiska utveckling. För att kunna genomföra framgångsrika RTI-studier ser 

vi att det inte endast behövs speciallärare i matematik som tar hand om specialpedagogiska 

frågor i matematik på en skola, utan även en organisation som är delaktig. Den här 

uppföljningsstudien är gjord när eleverna gick i slutet av årskurs 3 vilket mynnade ut i att elever 

i riskzonen för matematiksvårigheter blev uppmärksammade innan de gick vidare till högre 

årskurser. Dock önskar vi som blivande speciallärare att en intervention ska påbörjas tidigare, 

redan i årskurs 1 för att eleverna ska få en känsla av tal tidigt och inte riskera att hamna i 

svårigheter och uppleva många misslyckanden. Tidiga insatser och en känsla av att lyckas och 

vara framgångsrik i sin matematikutövning framhåller Bryant et al. (2016) är viktigt för att 

skapa självförtroende för framtida matematikinlärning.          

Som speciallärare i matematik är det även viktigt att förhålla sig till att elever kan få ångest och 

känna obehag av testsituationer. Därför behöver man vara flexibel och kunna testa  

grundläggande taluppfattning även på andra sätt genom exempelvis digitala eller muntliga test 

och i anpassade situationer som smågrupper eller enskilt.     
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7.5 Förslag till fortsatt forskning 

Den här uppföljningsstudien är baserad på en liten pilotstudie med ett elevantal på 11 elever i 

en experimentgrupp och 11 elever i en referensgrupp där urvalet kan ses ur ett 

bekvämlighetsurval. Pilotstudien med RTI visade på positiva effekter för experimentgruppen i 

uppföljningsstudien.  Det hade dock varit intressant att få följa en större studie i Sverige där 

urvalet är mer randomiserat och även då få ta del av fokusgruppsdiskussioner. Hur viktiga är 

de diskussionerna för lärarna när de sedan undervisar i klassrummet ? Är det de diskussionerna 

som gör skillnad mellan en experimentgrupp och en referensgrupps undervisning. Kan en 

referensgrupp nå goda och bestående resultat med Lager 1 om läraren i referensgruppen får ta 

del av fokusgruppsdiskussioner?  Eller beror allt på modellens olika intensifierade Lager?  

RTI modellen kan ses som resurskrävande då den intensifierar stödet för varje lager. Vilka 

longitudinella effekter ska ses av RTI för att den ska vara värd att implementeras och hur ska 

en organisation se ut på en skola för att RTI-modellen ska kunna fungera? Vidare forskning 

inom svensk skolkontext vore även att undersöka om RTI kan fungera inom andra matematiska 

områden?    

En intressant vidare forskning hade varit att följa upp experimentgruppens elever om några år 

för att se om de tidiga insatserna av RTI påverkat deras fortsatta kunskaper samt deras syn på 

sin egen matematiska förmåga. Det hade även varit intressant att intervjua pedagoger utifrån 

deras funderingar i fokusgrupperna kring grundläggande taluppfattning i tidiga år, för att se om 

deras inställning ändrats sen interventionen med RTI.  

En spännande studie hade också varit att följa en större grupp elever i årskurs 1 under en längre 

tid med samma modell av RTI för att se om det förändrar behovet av stödresurser i matematik 

i de högre årskurserna.  

Vid inläsning av litteraturen har det framkommit att RTI skulle kunna bestå av ytterligare ett 

lager, där förslaget är ett fjärde lager som skulle kunna innehålla assisterande teknik. En möjlig 

framtida forskning skulle då kunna vara att undersöka vad ett Lager 4 skulle kunna bestå av 

inom matematikämnet för att stötta de elever som uppvisar stora svårigheter att automatisera 

den grundläggande taluppfattningen.   
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