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Sammanfattning 
Vad finns det för strategier att ta till för att hjälpa elever med matematiksvårigheter? 

Matematiksvårigheter finns det flera varianter av och de är vanligt förekommande hos elever. 

Det är därför viktigt att det finns olika strategier och verktyg för att hjälpa varje elev utifrån 

dess egen förmåga. 

 

Syftet med denna studie är att få en inblick i forskning om strategier för inlärning anpassade 

till elever med matematiksvårigheter. Denna studie avser att sammanställa och presentera 

vetenskapliga artiklar som är interventionsstudier och som handlar om vilka strategier som 

gynnar elever med matematiksvårigheter och förbättrar deras prestationer inom matematik. 

 

Vår kunskapsöversikt bygger på nio artiklar publicerade mellan 2010 och 2017 som vi funnit 

genom att söka i databaserna PRIMO och Eric ProQuest. Vi genomförde kunskapsöversikten 

utifrån följande steg: identifiera intresseområde och definiera sökord, bestämma kriterier för 

vilka studier som ska väljas, utföra sökning i lämpliga databaser, välja relevanta artiklar och 

läsa sammanfattningar och läsa artiklarna och göra en kvalitetsvärdering.  

 

Studierna i kunskapsöversikten visade att det fungerar väl när pedagogen använder sig av 

tydlig strategisk instruktion med faser i undervisningen. Pedagogen bör också introducera 

eleverna till att använda visuella och konkreta hjälpmedel, uppmärksamma sammanhang 

mellan det vardagliga språket och matematikens språk samt använda matematikberättelser för 

att skapa koppling till elevernas vardag.  

 

 

 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Förord 
Matematik är ett mycket intressant samt viktigt ämne, då det existerar överallt i vår vardag. 

Matematiksvårigheter är något som många kan relatera till och därför är det viktigt som 

pedagog att kunna använda sig av olika strategier, för att kunna vägleda varje elev efter 

dennes förmåga. Vi upplever det som en utmaning för oss att möta och nå fram till alla elever 

och därför var valet av ämnet en självklarhet. Alicia Larsson har haft huvudansvar för 

inledning, diskussionsavsnitt och referenslista och Tereza Da Cruz har haft huvudansvar för 

metoddel och bilagor. Resultatavsnittet hade både huvudansvar för. Vi har båda varit 

delaktiga under skrivandets alla delar och resterande delar av kartläggningen har vi 

gemensamt ansvar för. 

 

Tereza Da Cruz och Alicia Larsson  
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1. INLEDNING  
Matematik finns överallt omkring oss, i vardagen och i samhället. Att kunna hantera 

matematik är viktigt för vår självbild och för att kunna agera som medborgare i ett modernt 

samhälle. I vår nioåriga grundskola utgör ämnet matematik en stor del av undervisningen. 

Alla elever har svagheter och styrkor. Elevernas svagheter är oftast tillfälliga och inte alltid så 

stora, men om de inte upptäcks i tid kan de övergå till att vara långvariga problem.  

Matematiksvårigheter är ett omfattande och komplext begrepp, men Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (SPSM, 2012) delar in matematiksvårigheter i två huvudkategorier: 

Specifika matematiksvårigheter/dyskalkyli och generella matematiksvårigheter. Specifika 

matematiksvårigheter/dyskalkyli innefattar svårigheter med grundläggande räknelära, med att 

hantera tal och med antalsuppfattning. Generella matematiksvårigheter innefattar 

räknesvårigheter, men också många andra bakomliggande faktorer som exempelvis läs- och 

skrivsvårigheter och koncentrationssvårigheter.  

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) anges 

att skolan ska ge eleverna en likvärdig utbildning där undervisningen ska vara anpassad 

utifrån de behov och förutsättningar varje elev har. Det är viktigt att man som pedagog 

uppmärksammar elevers egenskaper och anpassar undervisningen efter deras behov, för att 

stödja elevernas matematiska utveckling.  

Enligt Jiménez-Fernández (2016) har elever med matematiksvårigheter fått mycket lite 

uppmärksamhet av forskare, vilket leder till att det inte finns tillräckligt med kunskap och 

verktyg för pedagoger som försöker hjälpa elever att övervinna svårigheterna.  

2. SYFTE & FRÅGESTÄLLNING 
Syftet med denna studie är att få en inblick om vad som kännetecknar forskning om strategier 

för inlärning eller utlärning anpassade till yngre elever med matematiksvårigheter. 

 

Den frågeställning vi valt att fokusera på är: 

 

Vilka strategier fungerar bra för yngre elever med matematiksvårigheter enligt den 

forskningen som finns inom området? 

3. METOD  
Denna studie är en systematisk litteraturstudie vilket är en text som utgår ifrån befintliga 

vetenskapliga artiklar vilka blir huvudkällor för denna studie. Det handlar inte om att 

sammanställa fakta utifrån kurslitteratur utan om att söka, värdera och välja ut vetenskapliga 

artiklar som är relevanta för studiens syfte och frågeställning, och därefter granska innehållet i 

dessa.  

3.1 Sökmetod 

Vi har valt att söka artiklar utifrån Eriksson Brajas, Forsberg och Wengström (2013) 

urvalsprocess för kunskapsöversikter som innefattar sex steg: 

 Identifiera intresseområde och definiera sökord 

 Bestämma kriterier för vilka studier som ska väljas 

 Utföra sökning i lämpliga databaser 

 Söka på egen hand efter artiklar som ännu inte publicerats 
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 Välja relevanta artiklar och läsa sammanfattningar  

 Läsa artiklarna och göra en kvalitetsvärdering.  

Vi har dock valt att inte genomföra det fjärde steget utan bara söka efter artiklar publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter. 

Vi använder alltså endast vetenskapliga artiklar i denna systematiska litteraturstudie. En 

vetenskaplig artikel är en artikel där forskning presenteras och som är publicerad i en 

vetenskaplig tidskrift. Denna forskning är pålitlig forskning eftersom den har granskats och 

godkänts av experter inom området som avgjort om artikeln är tillräckligt vederhäftig för att 

publiceras. 

Vi började med att först bestämma vilket skolämne som vi ville göra vårt arbete inom och 

valde matematik. Vårt fokus inom ämnet matematik var: Vilka strategier fungerar bra för 

elever med matematiksvårigheter?  

Vi bekantade oss därefter med olika databaser genom att söka och testa oss fram till hur de 

fungerade. Vi valde att arbeta med databaserna ERIC ProQuest och PRIMO, för dessa 

tillhandahöll bra sökalternativ och var lätta att orientera sig inom. 

Artiklarna i översikten ska i första hand analyseras med avseende på i vilken mån använda 

strategier för elever med matematiksvårigheter kan anses vara effektiva. Vi valde därför att 

söka efter artiklar som uppfyllde kriteriet att redovisa interventionsstudier på elever med 

matematiksvårigheter. Begreppet interventionsstudie innebär att forskaren utsätter en grupp 

för en intervention, vilket betyder att deltagarna blir försökspersoner som man mäter effekten 

av en behandling eller en förebyggande åtgärd på. Genom att ha detta kriterium blir de 

insamlade artiklarna relevanta för studiens syfte.  

 

Vi utförde sedan en kvalitetsutvärdering, där vi gjorde en matris med kolumner som bestod av 

artikelns: ämne, teori, metod, resultat och centrala begrepp. Detta gav oss en tydlig översikt 

vad handlade om för att sedan kunna kategorisera dem. 

 

Vi insåg tidigt att det fanns många studier inom området och att merparten av forskningen var 

på engelska. Vi blev därför tvungna att formulera våra sökord på engelska och försöka få fram 

de sökord som gav relevanta träffar. Enligt Eriksson Brajas et al. (2013) är ett vanligt sätt att 

välja sökord att utgå från ord i frågeställningen samt söka på ord eller meningar med hjälp av 

logiska databaser som ERIC ProQuest och PRIMO. 

Vi började söka i PRIMO och använde sökuttrycket Mathematic strategy learning disability 

och fick 387 sökträffar. Vi avgränsade då sökningen genom att använda peer-reviewed för att 

få fram vetenskapliga artiklar, välja publiceringsår mellan 2010-2017 för att begränsa oss till 

aktuell forskning samt ämnena education och elementary school students, för att koncentrera 

oss på studier gjorda på yngre elever. Vi fick då ned antalet sökträffar till 19. Vi läste igenom 

sammanfattningen för alla artiklarna och valde ut fyra artiklar som uppfyllde följande 

kriterier: handlade om elever med matematiksvårigheter och var en interventionsstudie.  

I databasen ERIC ProQuest använde vi sökuttrycket Learning disabilities mathematics och 

fick 2542 träffar. Vi minskade antalet träffar genom att lägga till följande sökalternativ: Peer-

reviewed, 2010-2017, middle-school, reports research och learning disabilities och fick då 47 

träffar. Vi läste sammanfattningen för alla sökträffarna och valde två artiklar som uppfyllde 

våra kriterier. 
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I nästa sökning fortsatte vi i samma databas och använde sökuttrycket Learning disabilities 

mathematics strategies och fick 631 sökträffar. Vi avgränsade antalet träffar genom att lägga 

till begränsningarna peer-rewieved, 2010-2017, elementary school, reports research och 

learning disabilities och fick då 32 träffar. Vi gjorde som tidigare, läste sammanfattningen för 

alla artiklarna och valde ut de som uppfyllde kriterierna att handla om elever med 

matematiksvårigheter och vara interventionsstudier. Tre av 32 sökträffar återstod efter denna 

granskning. 

Artiklarna som uppfyllde kriterierna för vår systematiska litteraturstudie ska presenteras 

oavsett om den strategi som användes i studierna visade sig vara framgångsrik eller inte. Det 

vore oetiskt att enbart presentera de hypoteser som blir bekräftade eller de resultat som stödjer 

våra åsikter och förhoppningar.  

 

Tolkning av artiklarna i översiktsstudier skall ske med stor noggrannhet, annars kan uppgifter 

bli förvrängda och misstolkningar ske (Eriksson Barajas et al. 2013). Det är därför viktigt att 

läsaren får en tydlig beskrivning av hur vi fick fram vårt underlag till denna studie. En studies 

reliabilitet är hög om undersökningars och mätningars resultat blir desamma om de upprepas, 

och vi har därför redovisat vårt sökande i en tabell, se bilaga 1, så att det går lätt att 

kontrollera att sökmetoden följdes. 

3.2 Kartläggning och analys 

I denna översikt valde vi att analysera nio olika vetenskapliga studier. Vi har undersökt vad 

som kategoriserar dessa med avseende på några olika aspekter och därefter analyserat vad 

studierna visar angående olika strategier och metoder som kan användas för elever som har 

matematiksvårigheter. Vi valde att analysera innehållet i studierna med hjälp av en matris där 

kolumnerna var: Land, Svårigheter (hos eleverna), Strategi, Dator/Ipad, Ålder/Antal/Kön och 

Resultat.  

 

Vi bestämde oss för att använda just dessa begrepp i vår matris eftersom vi ville få en tydlig 

struktur på vårt material och finna en röd tråd mellan artiklarna. Efter genomläsning av 

samtliga artiklar diskuterade vi vad som kunde vara relevant för vår studie och valde därefter 

ut rubriker till matrisens kolumner. Med hjälp av matrisen kunde vi sedan analysera likheter 

och skillnader mellan studierna.  

 

Vi bestämde oss för att ha en kolumn för i vilket land varje studie utfördes, detta för att kunna 

se hur stor geografisk spridning studierna hade. För nästa kolumn valde vi rubriken 

Svårigheter, det vill säga vilka svårigheter inom matematik som eleverna i de aktuella 

studierna hade. Vi insåg att det var viktigt för oss att kunna identifiera dessa eftersom det här 

fanns en stor spridning mellan studierna. Strategi valdes som rubrik till den tredje kolumnen. 

Vilka strategier som använts i studierna kunde vara svårt att utläsa, och vi behövde få med 

dessa i vår sammanställning för att kunna få en bättre överblick och få fram ett underlag för 

en bedömning av varför vissa strategier fungerade bättre respektive sämre för eleverna. 

 

Fjärde kolumnens rubrik blev Dator/läsplatta. Vi ville se vilka studier som använde sig av 

dator eller läsplatta respektive använde ett mer traditionellt arbetssätt där pedagoger har 

genomgångar och visar på modeller, och eleverna sedan löser uppgifter på papper. Den femte 

kolumnen fick rubriken Ålder/Antal/Kön för att vi där skulle kunna få en överblick över hur 

gamla eleverna var, hur många elever som deltog i en viss studie och samt hur 

könsfördelningen var bland eleverna. Rubriken på den sjätte kolumnen sattes till Resultat, 

detta för att kunna kategorisera vilken effekt strategin i respektive studie hade på elever med 
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matematiksvårigheter. Med hjälp av denna matris kunde vi lätt avläsa likheter och skillnader 

mellan de utvalda studierna samt se vilka strategier som gav bra effekt hos eleverna med 

matematiksvårigheter. 

 

Vi valde också att jämföra vilka strategier som studierna använt sig av, eftersom metoden 

leder fram till ett resultat och därför är en relevant aspekt i en undersökning.  

4. RESULTAT 
Vår kunskapsöversikt bygger på nio artiklar publicerade mellan 2010 och 2017. Alla dessa 

redovisar studier där interventioner med olika strategier använts i undervisning för elever med 

matematiksvårigheter. I detta avsnitt presenterar vi översiktligt dessa artiklar och några 

utmärkande drag hos dem med hjälp av tabeller. Vi redovisar också vilka strategier som enligt 

studierna fungerar väl respektive mindre väl för elever med matematiksvårigheter.  

4.1 Sammanfattning av översiktens artiklar 

Nedan presenteras och numreras översiktens studier. I tabell 1 visar vi studiernas 

ursprungsländer, metoder och tidsomfång, samt hur många elever som deltog i varje studie. 

 

1. Self-Regulated Strategy Development Instruction for Teaching Multi-Step Equations to 

Middle School Students Struggling in Math: I denna studie används en strategi som sätter 

elevernas behov i centrum och som innefattar sex steg som eleverna ska följa. För att kunna 

identifiera vilka elever som har vilka inlärningssvårigheter i matematik används i denna studie 

ett mångsidigt testverktyg som pedagoger kan använda för att placera in eleverna på en av tre 

kunskapsnivåer (Cuenca-Carlino, Freeman-Green, Stephenson & Hauth, 2016). 

 

2. The Effects of a Tier 3 Intervention on the Mathematics Performance of Second Grade 

Students with Severe Mathematics Difficulties: I denna studie används en strategi som består 

av ett arbetsprogram (Tier) som finns i tre modeller (från 1 till 3). Eleverna i studien har sedan 

tidigare identifierats ha matematiksvårigheter genom att de har arbetat med Tier 1 och 2 och 

då inte uppnått någon förbättring gällande matematiksvårigheterna. De får därför arbeta enligt 

den tredje modellen som innebär att undervisningens material anpassas helt efter elevens 

behov och att undervisningen följer fyra faser (Bryant et al. 2016). 

 

3. Comparison of a math fact rehearsal and a mnemonic strategy approach for improving 

math fact fluency: I denna studie används en strategi som kombinerar användning av 

dataprogram och matematikberättelser och den utförs med hjälp av fyra faser. 

Matematikberättelserna används i avsikt att förbättra elevernas förståelse för ental i matematik 

och samtidigt kan bilder memoreras och visualiseras med hjälp av dataprogrammet (Nelson, 

Burns, Kanive & Ysseldyke, 2013). 

 

4. Generative Strategies, Working Memory, and Word Problem Solving Accuracy in Children 

at Risk for Math Disabilities: Strategin i denna studie är uppdelad i fyra faser och syftet är att 

utveckla elevernas förmåga att förstå matematikuppgifter som är givna i skriftlig form 

(Swanson, Moran, Bocian, Lussier & Zheng, 2013). 

 

5. The Use of a Bar Model Drawing to Teach Word Problem Solving to Students with 

Mathematics Difficulties: Den strategi som används i denna studie innehåller metoder för att 

lösa matematikuppgifter som är givna i skriftlig form. Strategin består av sju faser som alla 

bidrar till att eleverna får möjlighet att visualisera matematiska begrepp samt i efterföljande 
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faser lösa problem där de ska kunna kontrollera om svaret är realistiskt (Morin, Watson, 

Hester & Raver, 2017). 

 

6. Transition from Intuitive to Advanced Strategies in Multiplicative Reasoning for Students 

with Math Difficulties: I denna studie presenterar forskaren muntligt en lösning på ett problem 

för eleverna. Eleverna ska sedan förklara hur de går tillväga för att lösa problem samtidigt 

som forskaren observerar eleverna. Forskaren kommer troligtvis att stöta på olika strategier 

som eleverna använder vid problemlösningen, men forskaren ska försöka förmå eleverna att 

knäcka koden med DC-strategi, vilket innebär att eleverna exempelvis lär sig 

multiplikationstabellen genom att rytmiskt räkna 2, 4, 6 och så vidare (Zhang, Xin & Si, 

2013). 

 

7. Effects of a Strategic Intervention with iPad Practice on the Multiplication Fact 

Performance of Fifth-Grade Students with Learning Disabilities: Denna strategi innefattar 

fyra faser där eleverna använder läsplattor med olika tillämpade matematiska appar, för att 

utveckla sin kompetens i multiplikation (Ok & Bryant, 2016). 

 

8. Early Numeracy Instruction for Students with Moderate and Severe Developmental 

Disabilities. Research and Practice for Persons with Severe Disabilities: Denna studies 

strategi består av fyra faser med temabaserade lektioner i form av matematikberättelser. 

Strategin är till för att utveckla taluppfattningsförmågan hos elever med måttliga eller 

allvarliga funktionshinder (Browder et al. 2012). 

 

9. Reactivity to Stress and the Cognitive Components of Math Disability in Grade 1 Children: 

I denna studie undersöktes om arbetsminne och bearbetningshastighet var mer nedsatt hos 

elever med matematiksvårigheter än hos elever utan svårigheter. Det undersöktes också om 

stress påverkade elevernas arbetsminne och bearbetningshastighet, bland annat genom att ta 

salivprover på eleverna (MacKinnon McQuarrie, Siegel & Weinberg, 2014). 

4.2 Utmärkande drag hos studierna i översikten 

4.2.1 Vilka begrepp används för att beteckna elever med matematiksvårigheter 

Alla våra artiklar fokuserar på elever med matematiksvårigheter, men i artiklarna används 

olika begrepp för att beteckna dessa (se bilaga 2). I Nelson et al. (2013), Swanson et al. 

(2013), Morin et al. (2017) och MacKinnon McQuarrie et al. (2014) används begreppet 

inlärningssvårigheter i matematik (Mathematic disabilities, MD). Bryant et al. (2016), Ok och 

Bryant (2016) och Cuenca-Carlino et al. (2016) använder sig av begreppet 

inlärningssvårigheter (learning disabilities, LD). Browder et al. (2012) och Zhang et al. (2013) 

använder sig av begreppet learning disabilities mathematic (LDM). I Browder et al. (2012) är 

elevernas matematiska svårigheter en del av mer omfattande funktionshinder exempelvis 

Down syndrom eller autism, vilket gör att det kan vara svårt att göra jämförelser mellan denna 

och de andra studierna, då eleverna i de resterande studierna inte har så omfattande 

funktionshinder. 

 

Beteckningarna MD och LDM visar alltså att eleverna har svårigheter med att lära sig just 

matematik, medan beteckningen LD anger att eleverna har inlärningssvårigheter rent allmänt. 

Nedan har vi valt att inte särskilja mellan de olika beteckningarna, utan använda den 

gemensamma beteckningen ”elever med matematiksvårigheter”.  
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4.2.2 Övergripande information om studierna i översikten 

I tabell 1 visar vi studiernas ursprungsländer, tidsomfång och metoder, samt hur många elever 

som deltog i varje studie. I tabell nedan ser vi att samtliga studier kommer från Nordamerika. 

Endast tre av studierna gör undersökningar på ett större antal elever (Nelson et al. 2013, 

Swanson et al. 2013 och MacKinnon McQuarrie et al. 2014). I övrigt är det sex till tolv elever 

i studierna. Ingen av studierna är en långtidsstudie, det vill säga att man följer eleverna under 

en längre tid, exempelvis ett år. Observation användes som undersökningsmetod i alla 

studierna och tre studier (Cuenca-Carlino et al. 2016, Ok & Bryant 2016 och MacKinnon 

McQuarrie et al. 2014) har kombinerat observation med intervju. 

 

Tabell 1. Information om studierna i kunskapsöversikten  

Artikel Land Antal deltagare Tidsomfång Metod 

1 USA 6 elever    12 veckor Observation & 
intervju 

2 USA 12 elever  10 veckor Observation 

3 USA 86 elever   Uppgift saknas Observation 

4 USA 90 elever   10 veckor Observation 

5 USA 6 elever  10 sessioner Observation 

6 USA 3 elever  Uppgift saknas Observation 

7 USA 4 elever 12 sessioner Observation & 
intervju 

8 USA 7 elever 24 sessioner Observation 

9 CANADA 83 elever 2 sessioner Observation & 
intervju 

 
 
I tabell 2 visas studiernas inriktning inom matematiken. Vi fann att tre inriktningar, 

multiplikation, benämnda tal och problemlösning, var upprepande i vår kunskapsöversikt och 

därför valde vi att ta med dem i denna tabell. Vi ser i tabellen nedan att två studier (Nelson et 

al. 2013 och Ok & Bryant 2016) använde multiplikation, tre studier (Swanson et al. 2013, 

Morin et al. 2017 och Browder et al. 2012) använde benämnda tal och två studier (Morin et al. 

2017 och Zhang et al. 2013) använde problemlösning. Morins et al. (2017) studie 

kombinerade både benämnda tal och problemlösning i sin strategi. Vi kan också se att det är 

tre studier (Cuenca-Carlino et al. 2016, Bryant et al. 2016 och Mackinnon McQuarrie et al. 

2014) som inte använde någon specifik inriktning inom matematiken. 

 

Tabell 2. Studiernas inriktning inom matematiken 

 

Artikel Multiplikation Benämnda tal Problemlösning Allmän 

1    X 

2    X 

3 X    

4  X   

5  X X  

6   X  

7 X    

8  X   

9    X 



 

7 

 

 

I tabell 3 kan vi se vilka hjälpmedel som studierna använde. Vi ser i tabellen nedan att två 

studier (Nelson et al. 2013 och Ok & Bryant, 2016) använde digitala verktyg som ett 

hjälpmedel. Det var tre studier (Cuenca-Carlino et al. 2016, Nelson et al. 2013 och Morin et 

al. 2017) som använde visuella hjälpmedel och två studier (Nelson et al. 2013 och Browder et 

al. 2012) som använde matematikberättelser. I studien av Nelson et al. (2013) kombineras 

alltså alla tre verktygen. 

 

Tabell 3. Använda hjälpmedel i studierna 

 

Artikel Digitala 
verktyg 

Visuella 
hjälpmedel 

Matematik 
berättelser 

Inga 
hjälpmedel 

1             X   

2    X 

3            X            X              X  

4    X 

5             X   

6    X 

7            X    

8                X  

9    X 
 

 

Genom vår kartläggning har vi insett att de flesta strategierna i undersökningarna innehåller 

faser och att studierna kan indelas i två grupper: strategin är riktad till eleverna eller riktad till 

pedagogerna. I tabell 4 syns vilka studier som har faser samt vem fokus ligger på i respektive 

studie, elev eller pedagog. Det är två studier (Zhang et al. 2013 och Mackinnon McQuarrie et 

al. 2014) av samtliga artiklar i översikten som inte har faser. Resterande studier har faser men 

endast två av sju studier (Nelson et al. 2013 och Morin et al. 2017) är riktade till eleverna och 

resterande till pedagogerna. 

 

Tabell 4. Vilka strategier följer faser och vem är strategin riktad till, pedagog eller elev. 
 

Artikel Faser Till pedagog Till elev Inga faser 

1           X            X   

2           X            X   

3           X            X  

4           X            X   

5           X            X  

6    X 

7           X            X   

8           X            X   

9    X 
 

 

MacKinnon McQuarries et al. (2014) studie avviker från övriga studier, då den undersökte 

andra väsentliga saker, exempelvis om stress påverkade elevernas arbetsminne och 

bearbetningshastighet, bland annat genom att ta salivprover på eleverna. Utifrån denna studies 
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metod går det inte att dra några slutsatser om en viss strategi har bra eller mindre bra effekt på 

elever med matematiksvårigheter.  

 

4.3 Vilka strategier fungerar bra för elever med 
matematiksvårigheter och vilka fungerar sämre? 

I kunskapsöversikten var det sex studier som testade strategier som gav en bra effekt för 

elever med matematiksvårigheter. I resterande studier (Nelson et al. 2013 och Zhangs et al. 

2013) gav de testade strategierna inte lika bra effekt på eleverna med matematiksvårigheter. 

Detta betyder inte nödvändigtvis att strategierna var dåliga, eleverna utvecklades i viss mån 

men inte i den utsträckning forskaren hade hoppats.  

 

Samtliga sex strategier som gav bra effekt på eleverna med matematiksvårigheter var 

uppbyggda av faser. Strategierna kunde delas upp i två grupper, strategier riktade direkt till 

elever samt strategier för pedagoger.  

 

Swansons et al. (2013) strategi, Generative Strategy, var riktad till pedagogen, som i sin tur 

ger en tydlig instruktion till eleverna för att de ska utveckla förmågan att förstå 

matematikuppgifter i skriftlig form. Strategin är indelad i fyra faser:  

 Uppvärmning 

 Modellering 

 Guidad övning  

 Enskild övning 

 

Dessa fyra faser är identiska med de som finns i de strategier Bryant et al. (2016) och Ok och 

Bryant (2016) använt i syfte att hjälpa elever att förstå matematikuppgifter i skriftig form. Det 

som skiljer studierna åt var att de använde olika tillvägagångssätt, exempelvis läsplattor, 

papper och penna med mera. Dessa tre studiers strategier gav goda resultat utifrån tester som 

visade elevernas prestationer när de gällde lösningens noggrannhet samt att eleverna kunde 

arbeta mer självständigt.  

 

En annan strategi som är riktad mot pedagogerna är en strategi, Self-Regulated Strategy, som 

ska hjälpa eleverna att lösa matematikuppgifter med hjälp av följande sex faser:   

 Aktivera och utveckla bakgrundskunskap 

 Diskutera och lära sig strategier 

 Tänka högt och samarbeta med klasskamrater 

 Memorera genom minnesregler 

 Öva samarbete 

 Självständigt använda strategier 

 

Dessa sex faser bidrog till att eleverna fick mer kunskap och bättre verktyg för att arbeta 

självständigt men också i grupp för att kunna lösa matematikuppgifter. Elevernas prestationer 

kunde avläsas utifrån elevernas arbeten. Fem av sex elever utvecklades positivt under den tid 

studien pågick (Cuenca-Carlino et al. 2016).  

 

Det fanns ytterligare en strategi som var riktad mot pedagoger och den utgick från fyra faser i 

kombination med matematikberättelser. Denna var anpassad till elever med måttliga eller 

allvarliga funktionshinder (Browder et al. 2012).  

De fyra faserna var följande: 
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 Inrikta undervisningen på taluppfattning 

 Använda systematisk återkoppling 

 Använda matematikberättelser för att skapa sammanhang  

 Främja generalisering genom korta undervisningsinteraktioner mellan pedagog och 

elev 

 

Studien visade att taluppfattningen generellt förbättrades för de sju elever som deltog i 

undersökningen utifrån bedömningarna som utfördes efter varje lektion.  

 

Strategin, Bar model var riktad till elever, och användes för att visualisera matematiska 

begrepp och lösa problem i kombination med en lösningsstrategi (Morin et al. 2017). 

Strategin använder sig av sju faser enligt följande: 

 Läs hela frågan 

 Skriv om frågan med egna ord och lämna plats för svaret 

 Bestäm vem eller vad frågan handlar om 

 Visualisera frågan genom att rita en bild som beskriver problemet 

 Reflektera över det som saknas  

 Räkna ut talet 

 Skriv svaret med rätt enhet 

 

Denna strategi gör att elever med matematiksvårigheter kan använda olika metoder när de 

löser problem: göra konkreta modelleringar, ta till visuella hjälpmedel och fundera på egen 

hand. Alla elever som deltog utvecklades av att arbeta med denna strategi, som kunde avläsas 

genom elevernas tester (Morin et al. 2017). 

 

I den sjunde studien där DC-strategi testades visade resultatet att de tre deltagarna ökade sin 

noggrannhet när de gällde att lösa uppgifter i multiplikation. Eleverna fick en tydligare 

struktur när de löste matematikuppgifter genom att ha en dialog och tänka högt. Men eleverna 

använde inte DC-strategin i den utsträckning som forskarna hade hoppats på (Zhang et al. 

2013).  

 

Den åttonde strategin, Mnemoniska strategier, är riktad till eleverna och innefattar 

matematikberättelser som är utformad i fyra faser: 

 Läsa historien högt 

 Komma ihåg likheter mellan matematikberättelsen och den skriftliga versionen av 

matematikuppgiften 

 Omformulera matematikberättelsen med egna ord 

 Slutföra matematikuppgiften som är relaterad till matematikberättelsen 

 

Resultatet av denna strategi visade att alla 86 elever utvecklade sin kompetens i matematik, 

men inte i den utsträckning som forskarna hade hoppats på. Anledningen var att metoden inte 

ökade elevernas förmåga att kvarhålla den information som de hade fått (Nelson et al. 2013). 

5. DISKUSSION 

5.1 Resultatdiskussion 

I vår kunskapsöversikt har vi gjort en kartläggning av nio studier som behandlade strategier 

för inlärning anpassade till yngre elever med matematiksvårigheter. Vi fann att forskarna 

fokuserade på vissa matematikområden när de genomförde interventionsstudier: 
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problemlösning, multiplikation och benämnda tal. Vi kom också fram till att elever med 

matematiksvårigheter generellt presterade bättre efter utförd interventionsstudie. I 

interventionsstudierna användes olika strategier, men majoriteten av dem var baserade på en 

tydligt strukturerad, muntlig instruktion uppbyggd av olika faser. I tabell 4 kan man avläsa 

vilka studier som hade sådana faser och till vem eller vilka som instruktionen var riktad. Av 

de sex strategier som visade sig vara mest effektiva var fem riktade mot pedagogerna, det vill 

säga strategierna visade hur pedagoger kan ge instruktioner till eleverna. Elever med 

matematiksvårigheter behöver ofta tydlighet och stöttning, och denna typ av undervisning blir 

då effektiv för eleverna.  

Med hjälp av tabell 1 kunde vi avläsa att av de strategier som gav bra effekt var det endast en 

som var mer omfattande vad gällde antalet deltagare, 90 elever (Swanson et al. 2013). 

Resterande fem studier hade ett lågt antal deltagare, mellan tre och tolv elever. Studier som 

genomförs med så små grupper innebär att alla elever under interventionen kan få ett effektivt 

stöd i sin inlärning av matematik, då forskaren/pedagogen har mer tid för stöttning av, och 

fokus på, varje elev. Men det skulle vara intressant att se hur eleverna utvecklas efter att 

interventionsstudien avslutats, då de inte längre har samma stöttning och fokus från 

pedagogen som under interventionen. Vi anser att strategier måste vara långsiktigt hållbara för 

att vi som framtida pedagoger ska räcka till.  

Elever som har svårigheter i ämnet matematik möter ofta motgångar som gör att eleven kan 

tappa motivationen och få ett minskat självförtroende. Matematikämnet kan då upplevas vara 

svårt och tråkigt. I tabell 3 kan vi avläsa att två av studierna använder sig av digitala verktyg 

som hjälpmedel, men de gör det på olika sätt. Nelsons et al. (2013) använder en strategi där 

datorn är ett hjälpmedel när eleverna löser uppgifter, medan Ok och Bryants et al. (2016) 

använder en strategi där eleverna får arbeta med olika appar på läsplattor för att utveckla sin 

kompetens inom matematik. I dessa appar kan eleverna spela matematiska spel som motiverar 

och engagerar eleverna, vilket så småningom leder till att de tar till nya strategier. Vi anser att 

samma effekt finns också när eleverna arbetar med andra visuella hjälpmedel. Vi anser att 

digitala verktyg är viktiga, för det visuella verktyget lockar och engagerar eleverna oavsett om 

det handlar om en dator eller om olika appar.  

I två studier (Browders et al. 2012 och Nelsons et al. 2013) används matematikberättelser som 

en strategisk grund. Genom matematikberättelserna får eleverna ett sammanhang för sin 

inlärning som ger mening åt den matematiska processen. Genom att koppla ihop berättelsen 

med elevernas vardag och erfarenheter öppnas för ett helhetstänkande som syftar till att 

motivera eleverna. Eleverna ges möjlighet att se sammanhang och förstå vikten av att ha goda 

kunskaper i matematik. Denna förståelse kan också stärka elevernas självförtroende.  

Berättelser är vanligt förekommande i undervisningen och något som eleverna bör känna sig 

bekanta med. Berättelser upplevs i allmänhet som ett positivt inslag i undervisningen. Genom 

att koppla berättelser till matematik kan man avdramatisera ämnets teoretiska och tekniska 

karaktär, något som många elever kan ha svårt för. Positiva upplevelser på 

matematiklektionen antas kunna skapa en positiv attityd till ämnet, då den uppfattning som 

attityden bygger på har en känslomässig dimension (Pehkonen 2001).  

Nedan sammanfattas de strategier som, i de studier som finns med i denna kunskapsöversikt, 

visat sig fungera väl för elever med matematiksvårigheter:  

 Använda en tydlig strategisk instruktion 

 Använda visuella hjälpmedel 

 Använda matematikberättelser för att skapa en koppling till elevernas vardag 
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 Använda digitala verktyg 

 Koppla samman det vardagliga språket med matematikens språk 

5.2 Svagheter och styrkor hos studierna i vår översikt 

Alla studier i denna kunskapsöversikt är interventionsstudier. Intervention betyder ingripande 

eller behandling, det vill säga en insats som forskarna gör för att testa om den fungerar väl, för 

i detta fall, elever med matematiksvårigheter. Vi anser att denna typ av studie har fördelen att 

den ger starka indikationer på om en strategi fungerar i praktiken eller inte. 

 

Alla studier i översikten har använt observation och några har kombinerat det med intervjuer, 

båda metoderna räknas som kvalitativa metoder. Kvalitativa metoder syftar till att beskriva 

eller tolka ett fenomen och dess egenskaper, men också förstå fenomen, erfarenheter eller 

upplevelser (Eriksson Barajas et al. 2017). Under observationen ska forskaren inte påverka 

den situation som ska studeras. Om forskaren utför sina observationer bakom ”spegelglas” 

minimeras observatörens påverkan under datainsamlingen, men rent allmänt är det viktigt hur 

observatören rör sig i klassrummet så att det som observeras påverkas så lite som möjligt. När 

observationerna har utförts i våra studier har forskarna oftast varit med och deltagit i 

undervisningen. Det är då en stor utmaning för observatören att den ska uppleva samt förstå 

situationen och samtidigt kunna beskriva fenomenet tydligt för en utomstående (Eriksson 

Barajas et al. 2017). 

 

I de studier som använt intervjuer har dessa varit strukturerade, vilket betyder att frågorna har 

formulerats så att de ska uppfattas på ett likvärdigt sätt av deltagarna i studien. Genom 

användandet av strukturerad intervju minskar risken för att frågorna missförstås. Under 

intervjun är det viktigt att man deltar i samtalet men mestadels lyssnar och försöker ta in det 

som sägs och "läser mellan raderna". Det är viktigt hur frågorna är ställda och att svaren inte 

är styrda av den som bearbetar och analyserar dem. I studierna kan vi inte läsa oss till hur 

intervjufrågorna är ställda, vilket gör att vi inte vet om forskaren använt ”styrda” frågor för att 

få fram önskade svar.  

 

Genom att kombinera två kvalitativa metoder som observation och intervju får man en mer 

omfattande datainsamling, då man både får observera fenomenet och får en detaljerad 

beskrivning av informanternas erfarenheter av, och uppfattningar om, fenomenet. Genom att 

använda båda metoderna är det möjligt att göra en bredare och djupare analys av fenomenet, 

vilket gör att man får en tydligare helhetsbild.  

 

Det förekom ingen stor kvantitativ studie i vår översikt vilket är en svaghet. Kvantitativa 

studier behövs för att man ska kunna dra mer generella slutsatser om hur väl olika metoder 

fungerar. Det förekom heller ingen långtidsstudie bland studierna i vår översikt. 

Varaktigheten av de interventioner som undersöktes var mellan två "tillfällen" och 12 veckor. 

Genom att förlänga studierna hade man kunnat se vilken effekt interventionerna hade på 

längre sikt. 

 

Samtliga studier i översikten har genomförts i Nordamerika. Vi vet inte om det är vårt sätt att 

söka som gett detta utfall, eller om forskningen inom området är så här koncentrerad till 

Nordamerika. Enligt Nilholm (2017) innebär internationell forskning att forskare med olika 

nationella tillhörigheter ska vara delaktiga, och vår översiktsstudie verkar därmed inte fullt ut 

spegla internationell forskning. För att få en bättre överblick skulle det behövas studier från 

andra länder, exempelvis länder inom Europa.  
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Tre av studierna i översikten var lite mer omfattande sett till antalet deltagande elever, de 

hade mellan 80 till 90 elever. I de övriga studierna ingick som mest 12 elever. Av de tre 

studierna som undersökte en relativt stor elevgrupp var det endast en (Swanson et al. (2013) 

som kunde påvisa att en strategi som testades hade en positiv effekt på elever med 

matematiksvårigheter. Alla interventioner passar inte att genomföra i stora grupper. Det gäller 

att ha ett tillvägagångssätt som är anpassat efter interventionsstudiens storlek. 

 

När vi samlade vetenskapliga artiklar hade vi som kriterium att man kunde utläsa ifrån 

abstraktet om artikeln var en interventionsstudie och om den handlade om elever med 

matematiksvårigheter. Artikel nummer nio (MacKinnon McQuarries et al. 2014) uppfyllde 

dessa kriterier och fick därför vara inkluderad i denna kunskapsöversikt. Men när vi läste hela 

artikeln såg vi att den studie som beskrevs i den inte var sådan att effektiviteten hos en viss 

metod testades. I studiens undersöktes, bland annat genom att ta salivprover, om det fanns 

något samband mellan stress och problemlösningsförmåga, samt om detta samband såg olika 

ut hos olika elevgrupper. Denna studie avvek därför från övriga i vår kunskapsöversikt och 

den kunde därför inte bidra med något svar på vår frågeställning om vilka strategier som 

fungerar bra för yngre elever med matematiksvårigheter enligt den forskningen som finns 

inom området. Å andra sidan visade denna artikel att det finns en stor bredd vad gäller 

metoder och frågeställningar inom den forskning som undersöker inlärningsstrategier 

anpassade till yngre elever med matematiksvårigheter.  

5.3 Metoddiskussion 

Denna kunskapsöversikts artiklar kommer från två databaser, PRIMO och Eric ProQuest. 

Enligt Eriksson Barajas et al. (2013) måste det finnas ett tillräckligt antal studier av god 

kvalitet inom forskningsfältet när man utför en systematisk litteraturstudie. Genom att 

använda två databaser ökar chansen att hitta relevanta studier jämfört med om man skulle ha 

använt en databas.  

Artiklarna i vår översikt var skrivna på engelska och vi har därför behövt tolka dem och 

översätta dem till svenska. När tolkning sker från ett annat språk kan det lätt bli feltolkningar 

och sammanhangen kan missförstås.  

I vår kunskapsöversikt finns endast studier från Nordamerika vilket är en brist. Vi misstänker 

att vi skulle fått med studier från fler delar av världen om vi använt andra sökord. 

En brist i arbetsprocessen var att relevanta studier som vi hittade i de två databaserna genom 

att läsa abstrakt, inte alltid kunde läsas i fulltext. Exempelvis gick filerna inte alltid att öppna 

och vid några tillfällen kunde vi inte hitta den sökta artikeln.  

Vad det gäller resultatet av vår arbetsinsats känner vi oss ändå nöjda eftersom det är första 

gången som vi har gjort denna typ av arbete. Genom denna systematiska litteraturstudie har vi 

fått mer kunskap om var forskningsläget är gällande effektiva strategier för elever med 

matematiksvårigheter. Vi har också insett hur viktigt det är att granska hur 

forskningsprocessen sett ut när man ska värdera om ett forskningsresultat är generaliserbart 

eller inte.  

Vi har försökt genomföra sökprocessen på ett korrekt sätt genom att formulera rätt 

sökbegrepp, använda effektiva strategier, vara noggranna vid urval av artiklar med mera. Men 

om vi hade sökt efter nya artiklar idag för denna kunskapsöversikt tror vi att vi hade kunnat 

hitta fler relevanta studier. Vi hade nog också valt att fokusera på ett enda område inom 

matematiken, exempelvis problemlösning, för att få en mer koncentrerad översikt.  



 

13 

 

5.4 Praktisk tillämpning och fortsatta studier 

Denna kunskapsöversikt har fått oss att inse att det finns mycket i matematikundervisningen 

som man kan utveckla. De strategier som i vetenskapliga studier visat sig lämpliga att 

använda för elever med matematiksvårigheter bör tillämpas i dagens undervisning. I denna 

översikt har vi fått sett att strategier som exempelvis använder digitala eller visuella verktyg, 

tydliga instruktioner samt matematikberättelser visat sig vara effektiva. Den här 

kunskapsöversikten ger en bra överblick över forskningsfältet för verksamma pedagoger och 

att den ger flera förslag på användbara strategier som pedagogen kan tillämpa i praktiken. 

Det hade varit intressant att undersöka kring kvantitativa studier, till exempel kontrollerande 

experiment, för att utvärdera effekterna eftersom merparten av studierna i denna 

kunskapsöversikt har en kvalitativ inriktning. 

Eftersom alla nio studierna i översikten är utförda i Nordamerika hade det varit intressant att 

testa om strategierna i dem har samma effekt på svenska elever. Det hade också varit 

intressant att ta reda på vilka strategier verksamma pedagoger använder sig av i sina klassrum 

samt undersöka hur de arbetar för att alla elever oavsett svårighet ska känna sig inkluderade. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1. 
 

Databas Sökord Träffar Avgränsningar Artiklar 

Primo  “Mathematic 

strategy learning 

disability” 

 

“Mathematic 

strategy learning 

disability” 

 

 

 

 

387 

 

 

19 

Bortfall: I 

abstrakt kunde 

man inte utläsa 

att det var en 

interventionsst

udie och att det 

handlade om 

elever med 

matematiksvåri

gheter. 

Inga 

 

 

-2010-2017 

-Peer-reviewed 

-Elementary school 

students 

-Education 

 

 

 

 

“Effects of a Tier 3 Intervention on the 

Mathematics Performance of Second 

Grade Students with Severe 

Mathematics Difficulties” 

“Comparison of a math fact rehearsal 

and a mnemonic strategy approach for 

improving math fact fluency” 

“Early Numeracy Instruction for 

Students with Moderate and Severe 

Developmental Disabilities” 

“Reactivity to Stress and the Cognitive 

Components of Math Disability in 

Grade 1 Children” 

Eric ProQuest “Learning 

disabilities 

mathematics” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Learning 

disabilities 

mathematics 

strategies” 

2542 

 

 

47 

Bortfall: I 

abstrakt kunde 

man inte utläsa 

att det var en 

interventionsst

udie och att det 

handlade om 

elever med 

matematiksvåri

gheter. 

 

631 

 

Inga 

 

 

2010-2017 

-Peer-reviewed 

-Middle school 

-Reports research 

-Learning 

disabilities 

 

   

 

Inga 

 

 

 

 

 

 

 

"Effects of a Strategic Intervention with 

iPad Practice on the Multiplication Fact 

Performance of Fifth-Grade Students 

with Learning Disabilities” 

 

"Self-Regulated Strategy Development 

Instruction for Teaching Multi-Step 

Equations to Middle School Students 

Struggling in Math” 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

32 

Bortfall: I 

abstrakt kunde 

det inte utläsas 

att det var en 

interventionsst

udie och att det 

handlade om 

elever med 

matematiksvåri

gheter. 

 

 

2010-2017 

-Peer-reviewed 

-Elementary school 

-Reports research 

-Learning 

disabilities 

 

 

 

 

 

"Generative Strategies, Working 

Memory, and Word Problem Solving 

Accuracy in Children at Risk for Math 

Disabilities" 

"The Use of a Bar Model Drawing to 

Teach Word Problem Solving to 

Students with Mathematics Difficulties" 

 

"Transition from Intuitive to Advanced 

Strategies in Multiplicative Reasoning 

for Students with Math Difficulties" 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 2. 
 

Artiklel Land Svårigheter Strategi Dator/Ipad Ålder/Antal

/Kön 

Resultat 

Cuenca-Carlino, Y., 

Freeman-Green, S., 

Stephenson, G.W., & 

Hauth, C. (2016). Self-

Regulated Strategy 

Development 

Instruction for 

Teaching Multi-Step 

Equations to Middle 

School Students 

Struggling in Math. 

Journal of Special 

Education, vol. 50, no. 

2, ss. 75-85. 

USA Elever med 

Inlärningssv

årigheter 

inom 

matematik 

LD (Lång 

minne 

problem)  

SRSD=Self-

Regulated 

Strategy 

Development = 

Skrivprocess 

RTI=Response 

to Intervention 

(Tier 1-3 steg) 

Nej 6 elever, 5 

flickor och 1 

pojke  

Positiv utveckling för alla 

elever förutom en elev. 

Browder, D., Jimenez, 

B., Spooner, F., 

Saunders, A., Hudson, 

M., & Bethune, K. 

(2012). Early 

Numeracy Instruction 

for Students with 

Moderate and Severe 

Developmental 

Disabilities. Research 

and Practice for 

Persons with Severe 

Disabilities, 37(4), ss. 

308-320 

 

 

 

 

 

USA 

 

 

Elever med 

matematiksv

årigheter 

inom 

talförmåga. 

Dessa elever 

har Autism, 

Down 

syndrom, 

måttligt 

intellektuell 

funktionsned

sättning och 

Williams 

Syndrom 

Conceptual 

Model är en 

modell för att 

utveckla 

talförmåga.  

Strategier 

genom 

matematikberätt

else, genom 

story baserade 

matematik 

lektioner 

 

Nej 7 elever, 8-

11 år.4 tjejer 

och 3 killar  

Alla elever visade ökat 

färdighet inom matematiken. 

Genom att använda dessa 

strategier  

Nelson, Burns, Kanive, 

& Ysseldyke. (2013). 

Comparison of a math 

fact rehearsal and a 

mnemonic strategy 

approach for improving 

math fact fluency. 

Journal of School 

Psychology, 51(6), ss. 

659-667. 

USA Elever med 

matematiksv

årigheter 

MD 

 TTFW= metod 

genom 

bildberättelse, 

strategier 

ensiffrig 

multiplikation 

med hjälp av 

Mnemoniska 

strategier (för 

att komma ihåg) 

MFF=Dataprogr

am ger verktyg 

till eleverna att 

förstå 

 Dator 86 elever  

9-10 år 

 

Det visades att eleverna inte 

utvecklades tillräckligt högt 

som det hade förväntats av 

forskarna. 

Det var för att ingripandet inte 

ökade eleverna förmåga att 

kvarhålla den information som 

de blivit tilldelat. 

 

Swanson, L.H., Moran, 

A.S., Bocian, K., 

Lussier, C. & Zheng, 

USA Elever med 

matematiksv

årigheter 

Generativa 

strategier och 

arbetsminne 

Nej 90 elever 

från 3 & 4 

klass. 45 

Positiv resultat med att arbeta 

med generativa strategier. 



 

 

 

X. (2013). Generative 

Strategies, Working 

Memory, and Word 

Problem Solving 

Accuracy in Children 

at Risk for Math 

Disabilities, Learning 

Disability Quarterly, 

vol. 36, no. 4, ss. 203-

214. 

MD kapacitet vid 

problem av 

lösningsord. 4 

faser. 

pojkar & 45 

flickor 

Morin, L.L., Watson, 

S.M., Hester, P. & 

Raver, S. (2017). The 

Use of a Bar Model 

Drawing to Teach 

Word Problem Solving 

to Students with 

Mathematics 

Difficulties, Learning 

Disability Quarterly, 

vol. 40, no. 2, ss. 91-

104. 

 USA Elever med 

matematiksv

årigheter 

MD 

Bar modell= 

Strategi genom 

visualisering 

material och 

ritning. 

Problemlösning 

strategier för att 

lösa problem av 

lösningsord 

inom 

matematik. 

SBI=Schematisc 

bas instruktion. 

Används för att 

kontrollera 

svaret. 

Nej 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 elever 

Årkurs 3  

9-10 åt 

Alla elever utvecklade med 

hjälpen av intervention 

Genom att kombinera bar-

model med SBI & CSI 

(strategi och verktyg samt 

ritning) 

Zhang, D., Xin, Y.P. & 

Si, L. (2013). 

Transition from 

Intuitive to Advanced 

Strategies in 

Multiplicative 

Reasoning for Students 

with Math Difficulties, 

Journal of Special 

Education, vol. 47, no. 

1, ss. 50-64. 

USA Elever med 

matematiksv

årigheter 

LDM 

 

 

DC-strategi ett 

konstruktivt sätt 

där pedagoger 

motivera elever 

att lära sig mer 

multiplikation  

Muntlig 

information och 

elever får tala 

högt. Explicit 

instruktion 

Nej 3 elever, 2 

tjejer och 1 

kille. 10 år 

årkurs 5 

Alla elever ökade deras 

procent andel inom 

noggrannhet när de räknar 

matematik, men studiens syfte 

var att utveckla elevernas 

förståelse och användning av 

DC-strategi som de inte 

lyckades använda. 

Ok, M.W. & Bryant, 

D.P. (2016). Effects of 

a Strategic Intervention 

with iPad Practice on 

the Multiplication Fact 

Performance of Fifth-

Grade Students with 

Learning Disabilities, 

Learning Disability 

Quarterly, vol. 39, no. 

3, ss. 146-158. 

 USA Elever med 

matematiksv

årigheter LD 

Ipad 

applikationer, 

För att elever 

med svårigheter 

inom 

matematik/multi

plikation kan 

utvecklas 

genom att 

använda olika 

strategier med 

hjälp av Ipad 

Läsplattor 4 elever, 2 

flickor och 2 

pojkar i 

årkurs 5. 

Med explicit undervisning 

utvecklades eleverna och de 

blev mycket bättre på att lösa 

matematiska tal med hjälp av 

de nya strategierna. 

Det var en av fyra elever som 

inte tillämpade den nya inlärda 

strategin. 



 

 

 

Bryant, B.R., Bryant, 

D.P., Porterfield, J., 

Minyi Shih, D., 

Falcomata, T,. 

Valentine, C, & Bell, 

K. (2016). The Effects 

of a Tier 3 Intervention 

on the Mathematics 

Performance of Second 

Grade Students with 

Severe Mathematics 

Difficulties. Journal of 

Learning Disabilities, 

49(2), ss. 176-188 

USA Elever med 

matematiksv

årigheter LD 

RTI=Response 

to Intervention 

(Tier 1-3 steg). 

Undersöka 

elever med 

matematik 

svårigheter.  

Nej 12 elever, 3 

killar och 9 

flickor. 

Årkurs 2 

Dom flesta eleverna 

utvecklade deras 

matematik.75 % (9 av 12) av 

eleverna flyttades från riks 

kategori efter denna studie. 

MacKinnon 

McQuarrie, M.A., 

Siegel, L.S., Perry, 

Nancy E., & Weinberg, 

J. (2014). Reactivity to 

Stress and the 

Cognitive Components 

of Math Disability in 

Grade 1 Children. 

Journal of Learning 

Disabilities, 47(4), ss. 

349-365 

Kanda Elever med 

MD 

Hur elever med 

matematiksvårig

heter hanterar 

matematik och 

stress gentemot 

elever utan 

matematiksvårig

heter. 

Nej 83 elever, 42 

flickor, 41 

pojkar. 6-7 

år 

Resultatet visade att elever 

med matematiksvårigheter 

uppnådde lägre poäng i 

kvantitativa begreppsuppgifter 

än de elever som var utan 

matematiksvårigheter. Det 

visade sig inte vara någon 

skillnad mellan elever med 

samt utan 

matematiksvårigheter vid 

hantering av stress, genom att 

mäta elevernas kortisol nivå.  
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