
Tack gode Gud för matematiken, sa Max! Om framgångsrik intensivundervisning i 
matematik 

Sammanfattning av presentation: Tack gode Gud för matematiken! Intensivundervisning - en effektiv metod för 
särskilt stöd 
Under senare år har stora insatser gjorts med kompetensutveckling av lärare för att förbättra 
klassundervisningen i matematik. Syftet är att alla elever ska ges optimala möjligheter att utveckla 
matematikkunnande. Men det finns elever som utöver god klassundervisning är i behov av mer tid med lärarledd 
undervisning, mer av djupgående matematiska samtal och mer strukturerad, explicit undervisning för att lyckas i 
sitt lärande. NCM har i samarbete med några grundskolor prövat ut en modell för individuell 
intensivundervisning som komplement till grundskolans klassundervisning och stödåtgärder i liten grupp. 
Modellen bygger på den amerikanska metoden Responsiveness to intervention (RTI) som betyder ungefär 
Mottaglighet för undervisning.  Metoden innebär att eleven, efter en noggrann kartläggning och analys av 
matematikkunskaperna, deltar fullt ut i klassundervisningen och dessutom i intensivundervisning med en lärare 
och en elev under en begränsad period om cirka tio veckor. Utvärdering av effekterna av intensivundervisningen 
visar på mycket goda resultat i fråga om måluppfyllelse i årskurserna 3, 6 och 9. Ett annat resultat som ofta 
framkommit i intervjuer med elever som har fått intensivundervisning är att de har utvecklat en bättre tilltro till 
sin förmåga att lära matematik och en mer positiv syn på matematikämnet.  

Presentation av samtliga föreläsare: Görel Sterner är specialpedagog med lång erfarenhet av undervisning i 
matematik i årskurs 1-6 både i klass och med elever som har särskilda stödinsatser. Hon arbetar vid Nationellt 
centrum för matematikutbildning (NCM) Göteborgs universitet, med projektansvar för ett utvecklingsarbete med 
intensivundervisning i matematik i grundskolan.  

Intensivundervisning – en effektiv metod för särskilt stöd i matematik.  

Skolinspektionen	pekar	på	att	särskilt	stöd	har	minskat	från	20%	till	6%	2016).		
	
Responsiveness	to	intervention	(RTI),	en	till	en	undervisning.	Tidiga	insatser	på	
gruppnivå	innan	skolstarten	(förskolan)	har	god	effekt.		
	
Förstå	och	använda	tal	för	lärarna	på	skolorna.	Två	högstadier	och	en	F-6	i	projektet.		
Rektor	viktig	(långsiktigheten)!		
	
Lärarschema:	Exempel	7:40-8:00,	8:10-8:30,	13:20-13:40	(månd-torsd),	12	pass	på	en	
vecka,	utföres	av	en	kvalificerad	matematiklärare,	dvs	behörig	att	undervisa	på	det	
stadiet.	
	

• Gärna	ligga	lite	”före”	vanliga	undervisningen	så	att	eleven	kan	inkluderas	senare	
• Samarbete	med	ordinarie	lärare	viktigt	
• Vissa	skolor	kör	med	ordinarie	lärare	som	intensivlärare	
• Intensivundervisning	utanför	ordinarie,	20	min	för	1-3,	30	min	för	4-6,	40	min	för	

7-9	
• Intensivundervisningen	är	ett	erbjudande	till	elev	och	vårdnadshavare	
• Föräldrarna	får	löpande	information,	deras	uppgift	att	eleverna	kommer	utvilade	

och	mätta.	De	har	även	ett	spel	i	”läxa”	(låg-	och	mellan)	som	är	färdighetsträning.	
Högstadieföräldrar	behöver	”peppa”.	

	
Effektiva	undervisningsmetoder	(studie	av	60	studier):	från	konkret	till	abstrakt,	ej	
fastna	i	konkret:	Fyra	steg:	Laborativt/samtal	–	utveckla	språk	(muntligt),	inre	repr.	–	
bort	med	laborativt,	översättning	till	symbol	(viktigast)	–	
återkoppla/befästa/färdighetsträning	
	



Bok	på	NCM	om	intensivundervisning	på	g.		
	
Exempel	”Frida”	åk	2,	kan	inte	talkompisar	(inte	bra),	McIntosh-test,	sedan	individuell	
plan.	Tränar	10-kompisar	mm.	laborativt.	Olika	material	är	viktigt	så	att	inte	matte	blir	
det	laborativa	materialet.	
Sedan	skapar	hon	egna	bilder,	snabbtitt	på	talgrupper,	sedan	siffror,	se	mönster,	sedan	
återkoppling/färdighetsträning.		
Sedan	20-kompisar	mm.	
Efter	10	veckor	får	hon	samma	test	igen	(kan	allt),	följer	sedan	upp	ett	år	senare	(med	
ett	svårare	test),	har	då	en	bra	taluppfattning	på	åk3-nivå.	
	
Funkar	fortfarande	på	högstadiet,	matematiken	är	dock	inte	det	roligaste	ämnet	längre…	
	
Intensivundervisning	funkar	bäst	på	de	som	är	möjliga	att	lyfta.	”Långsamma	lärare”	
behöver	alltid	stöd	och	behöver	detta	också	fortsättningsvis,	viktigt	att	plocka	”rätt”.	


