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Abstrakt  

Studien är baserad på lärares, specialpedagogers samt projektledares uppfatt-

ningar av arbetssätt och arbetsformers betydelse i ett matematikprojekt som 

bedrivs i åk 3. Syftet med detta arbete är att studera vilka arbetssätt och ar-

betsformer som används i ett matematikprojekt för att utveckla elevers ma-

tematiska förmåga med fokus på aritmetik, ur ett specialpedagogiskt perspek-

tiv. En kvalitativ metod valdes där intervju i grupp, enskild intervju samt in-

tervju via e-post med respondenter från tre målgrupper genomfördes. Ana-

lysmodellen har konstruerats med begrepp från Adding it up (Kilpatrick, 

Swafford & Findell, 2001), KOM-projektet (Niss & Højgaard-Jensen, 2002) 

samt Visible learning (Hattie, 2009). Vårt resultat visar att lärares, specialpe-

dagogers och projektledares uppfattning är att flera faktorer påverkar pro-

jektets arbetssätt och arbetsformer där bristen av tid är en betydande faktor. 

Slutsatsen är att arbetssätt och arbetsformers betydelse är underordnad pro-

jektets organisatoriska förutsättningar.    

 

 

Abstract 

The study is based on the opinions of teachers, teachers for special education 

needs and the project manager’s about the significance of how to work me-

thodically and the way work is organized in a mathematic project in year 3. 

The aim of this study is to identify how to work methodically and the way 

work can be organized in a mathematic project in order to develop the stu-

dents’ mathematical ability, focusing the areas of arithmetic and from the 

perspective of special education needs. A qualitative method of investigation 

was chosen where information was gathered through a combination of inter-

views, in groups, individually and via e-mail with representatives from each 

of the three groups of respondents. The analysis model has been constructed 

using concepts from the frameworks Adding it up (Kilpatrick, Swafford & 

Findell, 2001), KOM-projektet (Niss & Højgaard-Jensen, 2002) and Visible 

learning (Hattie, 2009). Our results show that teachers, teachers for special 

education needs and the project manager’s view is that several factors affect 

how to work methodically and the way work can be organized and the lack of 

time is a significant factor. The conclusion is that how to work methodically-

and the way work can be organized are subordinate the project´s organiza-

tional preconditions. 

 



 
 

 

Innehållsförteckning 

 
1. Inledning ................................................................................................... 1 

1:1 Projektbeskrivning ................................................................................. 2 

1:2 Matematikprojektets enkätundersökning ............................................... 2 

2. Syfte och frågeställning ............................................................................ 4 

3. Teoretisk bakgrund ................................................................................... 5 

3.1 Skolan som organisation ........................................................................ 5 

3:1:1 Lgr 11 – Ämnesinnehåll .................................................................. 5 

3:1:2 Rektors ansvar ................................................................................. 5 

3:1:3 Läraren - Specialläraren .................................................................. 5 

3:2 Undervisningens utformning .................................................................. 7 

3:2:1 Elevers uppfattningar av undervisningen ........................................ 7 

3:2:2 Arbetssätt och arbetsformer ............................................................. 7 

3:2:3 Arbetssätt ......................................................................................... 8 

3:2:4 Arbetsform ....................................................................................... 9 

3:2:5 Strukturerad undervisning ............................................................... 9 

3:3 Elevens kunskaper i matematik ............................................................ 10 

3:3:1 Utföra beräkningar......................................................................... 11 

3:3:2 Att se matematikens mening ......................................................... 12 

3:3:3 Problemlösning .............................................................................. 12 

3:3:4 Begrepp.......................................................................................... 13 

3:3:5 Förklara matematiken .................................................................... 13 

3:3:6 Hjälpmedelskompetens.................................................................. 14 

3:4 Matematiksvårigheter ........................................................................... 14 

3:4:1 Specialundervisning ...................................................................... 15 

3:4:3 Arbetsminnet ................................................................................. 15 

3:5 Hemmet ................................................................................................ 16 

4. Metod ...................................................................................................... 17 

4:1 Datainsamlingsmetod ........................................................................... 17 



 
 

 

4:2 Urval ..................................................................................................... 18 

4:3 Genomförande ...................................................................................... 18 

4:4 Etiska överväganden ............................................................................ 19 

4:5 Studiens trovärdighet ........................................................................... 20 

4:6 Databearbetningsmetod ........................................................................ 20 

5. Resultat och analys ................................................................................. 22 

5.1 Faktorer som påverkar arbetssätt och arbetsformer ............................. 22 

5:1:1 Projektplan – tid ............................................................................ 22 

5:1:2 Rektor, lärare och specialpedagog/speciallärare ........................... 23 

5:1:3 Hemmet ......................................................................................... 24 

5:2 Projektets arbetssätt och arbetsformer.................................................. 24 

5:2:1 Arbetssätt- korten .......................................................................... 24 

5:2:2 Arbetssätt - lådan ........................................................................... 26 

5:2:3 Arbetsform - grupp ........................................................................ 27 

5:2:4 Arbetsform - individ ...................................................................... 27 

5:2:5 Elevens och lärarens kompetenser................................................. 28 

5:3 Projektets utvecklingsmöjligheter ........................................................ 30 

5:3:1 Förtjänster, fallgropar och utvecklingsmöjligheter ....................... 30 

6. Diskussion .............................................................................................. 32 

6:1 Metoddiskussion .................................................................................. 32 

6:2 Resultatdiskussion och slutsats ............................................................ 32 

6:3 Fortsatt forskning ................................................................................. 35 

Referenser ..................................................................................................... a 

Bilaga 1 – Missivbrev .................................................................................. d 

Bilaga 2 – Intervjuguide ............................................................................... e 

Bilaga 3 – Intervjuguide ................................................................................ f 

Bilaga 4 – Lådans innehåll ........................................................................... g 

Bilaga 5 – Arbetsgång korten ....................................................................... h 

Bilaga 6 – Arbetssätt tanketavla .................................................................... i 



 
 

1 
 

1. Inledning 
 

Runt om i Sverige bedrivs matematikprojekt, för att alla elever skall höja 

kunskapsnivån och utveckla sina förmågor enligt Lgr11 (Skolverket, 2011). 

Skiftande arbetssätt och arbetsformer används för att eleven skall tillägna sig 

kunskap. Historiskt sett har synen på elever som inte tillägnat sig grundläg-

gande kunskaper skiftat. På 1800-talet behandlades elever som inte ansågs ha 

förmåga att tillägna sig grundläggande kunskaper på ett sätt som dagens skola 

inte gör. Arbetssättet som då användes var att eleven drillades med samma 

uppgifter om och om igen med hopp om att eleven då skulle ta till sig kun-

skap. Extralektioner erbjöds och eleven fick flytta till specialklass om förbätt-

ring uteblev. Nästa steg för eleven var hjälpklass eller särskola och kvarsitt-

ning var vanligt förekommande (Magne, 1998). På 1960- talet infördes klas-

ser som bestod av elever som ansågs vara avvikande (Ahlberg, 2001). Mate-

matikklinik, skolklinik och räknestugor infördes där extrahjälp erbjöds 

(Magne, 1998). Under 70- och 80- talet avvecklades dessa klasser successivt, 

men under 90- talet skedde en tillbakagång och man införde särskilda under-

visningsgrupper, där elever i svårigheter ingick. Elever särskiljdes från sina 

klasser och budskapet elever fick var att de borde anpassa sig efter skolans 

krav. Specialundervisningens uppgift var att se till att eleven skulle nå sko-

lans krav. Syftet med att elever fick specialundervisning, var att de skulle 

uppnå jämnåriga kamraters kunskapsnivåer (Ahlberg, 2001). Har synen på 

specialundervisning ändrats och hur bedrivs arbetet med elever i matematik-

svårigheter i dagens skola? 

 

För att höja måluppfyllelsen för elever i den svenska skolan, har statliga 

pengar satsats i olika projekt runt om i Sverige. Skolverkets Läsa-skriva-

räkna-satsning 2008-2010 har möjliggjort många projekt, så som det projekt 

vi kommer att studera. Vid ett studiebesök på ett specialpedagogiskt center 

fick vi ta del av ett pågående matematikprojekt. Projektet finner stöd i de 

förmågor som eleven skall utveckla i matematik enligt Lgr11 (Skolverket, 

2011). Förmågorna handlar sammanfattningsvis om att utveckla förmågan att 

formulera och lösa problem, använda och analysera matematiska begrepp, 

välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar, föra mate-

matiska resonemang samt använda ett matematiskt språk. Projektet finner 

också stöd i kursplanens centrala innehåll ”de fyra räknesättens egenskaper 

och samband” (Skolverket 2011:63).  

 

Anledningen till att vårt intresse väcktes för projektet var att vi var nyfikna på 

om projektets arbetssätt och arbetsformer kan fånga upp elever som inte 

tillägnat sig grundläggande kunskaper inom aritmetik. Löwing & Kilborn 

(2002) menar att de flesta elever klarar att lära sig exempelvis additionstabel-

len, men då krävs en god undervisning.  
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1:1 Projektbeskrivning 

I projektets syfte och målbeskrivning kan vi läsa följande: 

Syfte: Att elevers grundläggande färdigheter i huvudräkning skall utvecklas. 

Mål: Att eleverna stärker tilltron till sin egen förmåga i matematik samt att 

lärarna skall utveckla arbetet i grundläggande huvudräkning på ett strukture-

rat och långsiktigt hållbart sätt.  

 

Matematikprojekt berör alla undervisande lärare i åk 3 i kommunen. Varje 

lärare som deltar i projektet har tillgång till ”Förstå och använda tal” (McIn-

tosh, 2008) och ”Huvudräkning” (Löwing & Kilborn, 2003). Lärarna deltar 

också i en studiecirkel där litteraturens innehåll behandlas. Handledning till 

lärarna erbjuds kontinuerligt. Varje deltagande klass får en låda med konkre-

tiseringsmaterial (bilaga 4) och en pärm med lektionsförslag. En diagnos be-

stående av 35 blandade uppgifter, utförs av eleven vid projektets uppstart. 

Eleven får också räkna ut några uppgifter som läraren läser upp. På så sätt får 

eleven både använda sin visuella och auditiva förmåga. Syftet är att elever 

som har visuella eller auditiva svårigheter skall upptäckas. Diagnosen görs 

ännu en gång efter ca 10 veckor.  

 

1:2 Matematikprojektets enkätundersökning 

Två enkätundersökningar som utförts av projektledaren i avseende att utvär-

dera matematikprojektet, väckte vår nyfikenhet. Av de frågor som intresse-

rade oss gjordes en sammanställning med hjälp av det råmaterial vi fick till-

gång till. Vid första enkätundersökningen deltog 38 lärare och vid det andra 

tillfället deltog 27 lärare. En sammanställning av medelvärden redovisas i 

tabellen nedan. 
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  Utvärdering 

vid tillfälle 1 

(38 lärare) 

Utvärdering 

vid tillfälle 2 

(27 lärare) 

Frågor från enkät Maxvärde Medelvärde Medelvärde 

 

Att rektorer finner former för att 

aktivt leda utvecklingsarbetet 

lokalt under projekttiden. 

 

 

 

14 

 

 

 

2,84 

 

 

 

3,25 

 

Att specialpedagog/speciallärare 

stödjer elever och lärare i arbetet 

kring elever i behov av särskilt 

stöd. 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

3,94 

                        

 

 

 

1,88 

   

Arbetsmaterial – Korten 

 

14 

 

11,21 

 

12,17 

 

 

Arbetsmaterial – Lådan 

 

 

14 

 

 

11,07 

 

 

12,32 

 

Vad tycker du om projektet som 

helhet? 

 

 

14 

 

 

10,56 

 

 

11,89 

                                                        Sammanställning av enkätundersökning skala 0-14.       

 

Sammanfattningsvis visar enkätundersökningarna låga medelvärden för rek-

tors ledning av utvecklingsarbetet lokalt under projekttiden. Lågt medelvärde 

fick också specialpedagogers och speciallärares stöd till lärare och elever i 

samband med projektarbetet. Korten och lådan är enligt lärarna bra arbets-

material. Enkätundersökningarna visar att projektet i sin helhet fungerat bra. 
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2. Syfte och frågeställning 
 

Syftet med detta arbete är att studera ett pågående matematikprojekt i åk 3 ur 

ett specialpedagogiskt perspektiv. Projektet kommer att studeras med avse-

ende på hur olika arbetssätt och arbetsformer används för att utveckla grund-

läggande kunskaper inom aritmetik för att elever i matematiksvårigheter skall 

nå projektets mål. 

 

 Vilka är lärares, specialpedagogers och projektledares uppfattningar 

av vilka faktorer som påverkar projektets arbetssätt och arbetsformer? 

 Vilka arbetssätt och arbetsformer används i projektet idag? 

 Vilka är lärares, specialpedagogers och projektledares uppfattningar 

av hur arbetssätt och arbetsformer behöver utvecklas för att elever i 

matematiksvårigheter skall nå projektets mål? 
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3. Teoretisk bakgrund 

3.1 Skolan som organisation 

Vissa organisatoriska förutsättningar är svåra att påverka inom skolans värld 

men skapar oro och skuldkänslor hos lärare. Läraren bör fokusera på vad som 

är möjligt att påverka (Persson, 2008). Undersökningar som gjorts visar att 

orsaken till att elever inte når målen kan vara schemafrågor och längden på 

lektionspassen, stora elevgrupper med brist på arbetsro och där tillfällen för 

diskussion inte ges. Dessa orsaker benämns strukturella och kan relateras till 

skolan som organisation (Sjöberg, 2006). Klasstorlek och elevers möjligheter 

att välja skola är faktorer som ofta diskuteras, Hattie (2009) menar att dessa 

organisatoriska förutsättningar spelar in, men att de inte är avgörande faktorer 

för elevers prestationer. Kilpatrick, Swafford & Findell (2001) menar att allt 

lärande sker i ett sammanhang och är beroende av både miljö och situation.  

Skolans organisation, undervisningens policy, skolans ledarskap och det so-

ciala sammanhanget är faktorer som påverkar lärandet. 

3:1:1 Lgr 11 – Ämnesinnehåll 

Enligt läroplanen förväntas alla elever nå samma kunskap vid samma ålder 

och för vissa elever kan detta vara orimliga krav (Persson, 2008). För att ele-

ven skall tillägna sig kunskaper som ger eleven en god grund att stå på, skall 

skolan hela tiden utvecklas så att den arbetar mot de nationella målen. I de 

övergripande målen betonas vikten av att eleven ”kan använda sig av mate-

matiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet ” (Skolverket, 2011: 

13).  

3:1:2 Rektors ansvar 

Skolans rektor skall vara en pedagogisk ledare, vilket betyder att rektor an-

svarar för att resultat följs upp och utvärderas. Att skolans arbetsformer ut-

vecklas så att elevernas inflytande gynnas hör också till rektors uppgifter. 

Undervisningen skall utformas på ett sådant sätt att elevers behov av stöd 

tillgodoses. Resursfördelningen samt lärares kompetensutveckling är rektors 

ansvar (Skolverket, 2011). Internationella undersökningar som gjorts visar att 

skolmiljöer där elever känner sig trygga att lära och där eleven vågar göra 

misstag och försöka, är faktorer som påverkar elevers möjligheter att nå goda 

resultat. För detta ansvarar rektorer och lärare. Skolan skall också erbjuda ett 

klimat där eleven vill lära (Hattie, 2009).  

 

3:1:3 Läraren - Specialläraren 

Enligt internationella studier som gjorts angående vilka faktorer som påver-

kar elevers skolresultat menar Hattie (2009) att en skicklig lärare är av stor 

vikt för att eleven skall kunna tillägna sig kunskap. Det finns flera definition-
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er av en skicklig lärare. Hattie (2009) beskriver att den skicklige läraren för-

står hur elevers lärande går till. För att läraren skall kunna hjälpa sin elev att 

nå högre utbildningsnivåer krävs att lärare förstår hur eleven tänker och vet 

vad eleven kan. När läraren når denna förståelse kan ett synligt lärande ske. 

Lärarens intresse för hur eleven tänker, att eleven får feedback är också fak-

torer som spelar in. Andra faktorer som spelar in är att läraren har tilltro till 

att alla eleven har förmåga att utvecklas och att de har förväntningar på ele-

ven samt att de kan leda eleven genom kursplanens olika nivåer. Löwing 

(2004) menar att den skicklige läraren måste veta vart eleven är på väg och 

detta kräver kunskaper i matematikdidaktisk teori och att läraren kan använda 

sig av ett språk som eleven förstår. 

 

Lärarens uppgift i undervisningen är också att hjälpa eleven att sätta upp mål. 

Elever som sätter upp låga mål, gör detta för att undkomma ett misslyckande. 

I undervisningen skall läraren beskriva för eleven varför viss kunskap, så som 

tabellkunskap skall tränas och inte bara hänvisa till att träning är ett moment 

som leder vidare till nästa. Detta beskrivs som uppnåendets värde (Jenner, 

2004). 

 

Interaktionen mellan lärare, elev och matematikens innehåll kommer att av-

göra hur väl eleven kommer att lyckas. Lärarens kunskaper, beslut och hand-

lingar påverkar naturligtvis undervisningen men också elevers förväntningar, 

intresse och respons spelar stor roll (Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001). 

Yackel & Cobb (1996) redogör för begreppet sociomatematiska normer. 

Dessa beskrivs som de normer som uppkommer i ett matematikklassrum där 

lärare och elever interagerar med varandra. Normerna är inte på förhand be-

stämda och de växer fram för att med tiden omformas. Det är läraren som 

påverkar hur de sociomatematiska normerna etableras i klassrummet. Socio-

matematiska normer är ett sätt att tolka lärares och elevers aktivitet i klass-

rummet. Genom att identifiera sociomatematiska normer som förekommer i 

ett klassrum, kan det ge en klarare bild av varför eleven agerar på ett visst sätt 

(Yackel & Cobb, 1996). Vissa elever känner djup oro för matematik. Under-

sökningar där vuxna personer berättar om sina upplevelser och ängslan för 

matematik visar att läraren är viktig för att eleven skall känna sig trygg och 

på så sätt bli av med sin ängslan. Hur lärare organiserar, leder och bedriver 

undervisningen är avgörande faktorer. En elev med låsningar i matematik 

menade att anledningen till att han klarade av skolan var att lärarna visade 

tilltro till hans förmåga (Samuelsson & Lawrot, 2009).  

Beroende på hur lärare ser på elevens svårigheter kommer åtgärder att plane-

ras och sättas in. Här finns två synsätt som skiljer sig åt. Ett synsätt är att 

problemet ligger hos eleven. Det andra synsättet utgår ifrån att läraren kan se 

och ta hänsyn till elevens skolsituation. Synsättet läraren har kan påverka 

insatser eleven får (Nilholm, 2012). Bergh-Nestlog & Tinglev (2009) berör 
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ansvar och samverkan mellan klasslärare och speciallärare. Klasslärare och 

speciallärare har olika fokus i arbetet med elever. Specialläraren har ansvar 

för att undervisningen anpassas till elever i behov av särskilt stöd. Klasslära-

rens uppgift är att planera och genomföra undervisningen i hela klassen. De 

båda professionerna har det gemensamma ansvaret att undervisningen ska 

fungera så att alla elever utvecklas och de olika professionerna handlar utefter 

olika teoretiska kunskaper. Undervisningen kan inte göras lika för alla elever 

och svårigheter elever befinner sig i kan inte hanteras på samma sätt. Alla 

elever måste behandlas olika för att de skall tillägna sig kunskap (Bergh-

Nestlog & Tinglev, 2009). 

Sammanfattningsvis belyser detta avsnitt hur skolan som organisation inver-

kar på elevers resultat där Lgr11, rektor, lärare, speciallärare samt omkring-

liggande faktorer som påverkar elevens förutsättningar att nå kursplanens 

mål. 

3:2 Undervisningens utformning 

Inledningsvis beskrivs elevers uppfattning av undervisning i ett nationellt och 

internationellt perspektiv. Vidare görs en definition av begreppen arbetssätt 

och arbetsform. Betydelsen av vilka arbetssätt och arbetsformer som används 

belyses utifrån internationell och nationell forskning. Avslutningsvis beskrivs 

betydelsen av vilka arbetssätt och arbetsformer som används samt hur struk-

turerad undervisning kan bedrivas. 

 

3:2:1 Elevers uppfattningar av undervisningen  

Forskning som gjorts i USA visar att många elever upplever att de bara kopi-

erar det läraren gör på lektionerna. Intervjuer med hundratals elever visar att 

de uppfattar matematiken i skolan som något som skall memoreras och läras 

utantill. De upplever att undervisningen består av arbetssätt där metoder och 

regler drillas. Detta får till följd att elever inte kan använda metoder de lärt 

sig i andra situationer och att de därmed inte kan generalisera kunskaper från 

matematiken till andra områden. Istället borde fokus ligga på att elever skall 

öka sin förståelse (Boaler, 2011).  Trots att England har haft en mängd offici-

ella rapporter med efterföljande matematiksatsningar under de senaste 25 

åren, finns det fortfarande ett stort missnöje eftersom satsningarna inte har 

visat de resultat som väntats. Brister i taluppfattning påstås vara det vanlig-

aste problemet bland befolkningen (Hodgen & Wiliam, 2012).  

3:2:2 Arbetssätt och arbetsformer 

Arbetssätt och arbetsformer definieras av Löwing (2008) på följande sätt: 

arbetssätt är ”hur man arbetar metodiskt” och arbetsformer är ”hur man orga-

niserar undervisningen” (Löwing, 2008: 103).  
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3:2:3 Arbetssätt  

Internationella studier visar att undervisning med konkreta mål där varierande 

metoder används och där undervisningen har inslag av olika arbetssätt, så 

som experiment och problemlösning samt användning av olika strategier le-

der till goda resultat (Hattie, 2009). Lärare bör använda arbetssätt som finner 

stöd i forskning (Nilholm, 2012). Genom tiderna har matematik uppfattats 

som ett enkelt ämne att undervisa i eftersom eleven räknar i boken större de-

len av tiden (Löwing & Kilborn, 2002). Att använda matematikbok som det 

enda arbetssättet gör att undervisningen blir enformig. Många elever ges inte 

möjlighet att använda sig av olika representationsformer (Skolverket, 2003). 

Samuelsson & Lawrot (2009) visar i sin forskning att elever som haft lås-

ningar i matematik blev hjälpta av att lägga arbetet i matematikboken åt sidan 

och arbeta på annat sätt. En elev beskrev sin lärares undervisning.” Han lärde 

oss att lära med alla våra sinnen” och menade att detta var anledningen till 

framgång (Samuelsson & Lawrot, 2009:345).  

 

Materialet som används i undervisningen spelar roll för lärarens och elevens 

arbete men det är också viktigt hur det används (Kilpatrick, Swafford & Fin-

dell, 2001). Lärare måste veta varför olika laborativa material används 

(Löwing, 2004). Laborativt arbetsmaterial används för att utveckla elevens 

mentala bilder men meningen är att de senare inte skall behöva materialet 

(Angihleri, 2006). För att elever oavsett ålder ska kunna göra abstraktioner 

krävs att lärare använder sig av konkretisering i någon form. ”Konkretisering 

är en väg till abstraktion” (Löwing, 2006:115). Att använda sig av laborativt 

material utan att därefter abstrahera handlar inte om att konkretisera, det är 

bara ”manipulation”(Löwing, 2006:115). För att elever ska kunna abstrahera 

måste de förstå vad det är som ska abstraheras och det görs genom att knyta 

an till något de känner till (Löwing, 2006). Elever som befinner sig i matema-

tiksvårigheter upplever ofta matematiken abstrakt då strukturerad undervis-

ning behövs. Eleven måste få chans att i sin takt och med vägledning gå från 

den konkreta till den abstrakta fasen. För att inte fastna i den konkreta fasen 

måste vissa elever få hjälp att utvecklas vidare (Lundberg & Sterner, 2006). 

 

Jess, Skott & Hansen (2011) visar i sin forskning att anledningen till att en 

elev befinner sig i matematiksvårigheter kan bero på att undervisningen inte 

är strukturerad och att elevens behov inte uppmärksammats.  

 

Ett arbetssätt som kan hjälpa eleven att uttrycka en matematisk idé är att ar-

beta med tanketavlan (bilaga 6) via olika representationer eller uttrycksfor-

mer. Eleven får uttrycka sig med hjälp av bild, konkret material, symboler 

och ord. Olika arbetsformer kan användas men övningen passar bra att göra i 

grupp. Eleven placerar exempelvis 5+3 i symbolrutan och skriver sedan en 

räknehändelse i ordrutan. I föremålsrutan åskådliggörs talet med konkret 

material och i bildrutan ritar eleven en bild. Syftet med denna uppgift är att 
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läraren kan använda tavlan till att se vilka räknestrategier varje enskild elev 

har (McIntosh, 2008). 

 

Ett annat arbetssätt är att träna talkombinationer och syftet är att automatisera 

tabellkunskaper. Olika talkombinationer skrivs på framsidan av korten och 

svaret finns på baksidan (Lundberg & Sterner 2006). Övningar på datorn kan 

aldrig ersätta en lektion som leds av en lärare men datorprogrammen ger möj-

lighet till överinlärning och automatisering. Vissa elever behöver många öv-

ningstillfällen då ”övning ger färdighet” (Lundberg & Sterner, 2009:45). 

3:2:4 Arbetsform 

En lärare kan inte vara helt säker på att en elev lär det som läraren tänkt sig. 

Att eleven får förutsättningar att lära det som är tänkt, är lärarens ansvar. I 

vissa situationer lär sig eleven mer än andra och det gäller för lärare att se 

detta. Vad eleven förväntas lära sig och vad de faktiskt lär sig är något lärare 

skall uppmärksamma. Om lärarens uppfattning är att eleven skall arbeta i 

grupp måste de veta varför denna arbetsform skall användas (Marton & Tsui, 

2004). Elever som arbetar tillsammans utan att vara nivågrupperade kan lära 

av varandra. De elever som inte förstår kan få en förklaring av de som förstår, 

medan de som förstår får chansen att sätta ord på sina kunskaper, och då 

eventuellt upptäcka att de inte förstår (Boaler, 2011).  

 

Att individualisera inom klassens ram har varit viktigt i skolan under de sen-

aste åren. En metod som används för att kunna göra detta är att elever fått 

arbeta i grupp. En strategi som kan användas när elever arbetar i grupp är att 

läraren gör någon form av indelning av elever med liknande förkunskaper. 

Här kan lärare ge alla elever i gruppen samma instruktioner och lärare har då 

större chans att fånga upp alla elever. Löwing (2006) visar i sin forskning att 

elever ofta arbetar i grupper som inte är genomtänkta och grupperna har or-

ganiserats oberoende av elevers förkunskaper. Om grupper sätts ihop utifrån 

sociala eller slumpmässiga skäl, gynnas inte lärandet.  

3:2:5 Strukturerad undervisning 

Det finns flera olika exempel på hur strukturerad undervisning kan se ut. Ett 

exempel på strukturerad undervisning kan enligt Lundberg & Sterner (2009) 

vara att dela upp metodiken i fyra faser. Den laborativa fasen där eleven får 

chans till multisensoriska erfarenheter genom att arbeta muntligt och använda 

konkret material vilket kan göra att eleven på ett bättre sätt förstår de mate-

matiska begreppen. När eleven med egna ord kan förklara och berätta om det 

aktuella begreppet har eleven lämnat det konkreta och går in och arbetar med 

nästa fas, den representativa.  Eleven ritar bilder eller gör representationer när 

de löser matematiska problem. I denna fas använder sig eleven av den erfa-

renhet och förståelse som de har byggt upp i den laborativa fasen. I nästa fas 

börjar eleven lösa matematiska problem i huvudet, de har nått den abstrakta 
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fasen, vilket innebär att eleven har fördjupat sin kunskap och kan använda sig 

av det matematiska symbolspråket. Den sista fasen som kallas återkopplings-

fasen, är lärarens uppgift att se till att eleven får hjälp med att befästa och ge 

dem möjligheter att återkoppla matematiska färdigheter och idéer (Lundberg 

& Sterner, 2009).  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att genomtänkta arbetssätt, arbetsformer 

och vilket arbetsmaterial som används i undervisningen har betydelse. Lära-

res kunskaper om hur undervisningen skall läggas upp för att eleven skall 

tillägna sig grundläggande kunskaper att har också stor betydelse för elevens 

lärande och kunskapsutveckling.  

3:3 Elevens kunskaper i matematik 

Vad kunskap i matematik är diskuteras av forskare världen över. Inlednings-

vis beskrivs olika ramverk, vilka beskriver matematiskt kunnande. De mate-

matiska kompetenserna ur rapporten Adding it up (Kilpatrick, Swafford & 

Findell, 2001), förmågorna ur Lgr11 (Skolverket 2011) samt nationell och 

internationell forskning som talar om kunskap i matematik. Avslutningsvis 

belyses en av förmågorna i det danska KOM-projektet (Niss & Højgaard-

Jensen, 2002).  

I rapporten Adding it up framställs kompetenserna i en fläta där alla kompe-

tenser länkas samman med varandra och flätan visar att de olika kompeten-

serna påverkar varandra. Ramverket är framtaget i USA av Mathematics Le-

arning Committe och utifrån denna ram kan matematik diskuteras utefter 

kunskaper, förmågor, skicklighet och tilltro och gör ett försök att med denna 

modell förklara matematiskt kunnande. Matematisk kompetens innebär att 

eleven har: 

 procedural fluency- procedurellt flyt  

 productive disposition- produktivt syn- och förhållningssätt 

 strategic competence- strategisk kompetens  

 conceptual understanding- begreppsförståelse  

 addaptiv reasoning- adaptivt resonemang 

(Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001)  

 

De olika kompetenserna belyses mer ingående längre fram i bakgrunden. 

 

I Lgr11 (2011) presenteras de förmågor eleven skall få möjlighet att utveckla. 

Sammanfattningsvis handlar förmågorna om att eleven skall kunna göra be-

räkningar, formulera och lösa problem, se samband mellan begrepp och för-

stå dem samt kunna förklara beräkningar, tala matematik och kunna dra slut-

satser (Skolverket, 2011). 
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Det danska KOM-projektet som startades för att utveckla det danska skolsy-

stemet presenterar de matematiska kompetenserna i åtta självständiga och 

avgränsade delar. Kompetenserna framställs i en blomma, där blommans åtta 

blad bildar den totala matematiska kompetensen. Här görs ett försök att besk-

riva matematiskt kunnande. De åtta kompetenserna innehåller var och ett 

komplext innehåll. Kompetenserna är: tankegångskompetens, problembe-

handlingskompetens, modelleringskompetens, resonemangskompetens, sym-

bol- och formalismkompetens, kommunikationskompetens samt hjälpme-

delskompetens (Niss & Højgaard-Jensen, 2002).  

3:3:1 Utföra beräkningar 

Eleven skall enligt Lgr11 utveckla sin förmåga att: ”Välja och använda lämp-

liga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter” 

(Skolverket, 2011:63). 

 

Med procedurellt flyt menas att eleven kan utföra olika räkneoperationer på 

ett korrekt sätt samt skall kunna använda dem flexibelt, noggrant och effek-

tivt. Eleven skall också kunna uppskatta resultat och utveckla procedurer för 

att lösa generella problem. Talkunskap och förståelse hänger ihop. Eleven 

kan få svårt att fördjupa sin kunskap i matematik om procedurellt flyt saknas. 

Om eleven använder procedurer som inte bygger på förståelse finns en risk 

att procedurerna används på fel sätt. När eleven sedan skall lära sig en proce-

dur på rätt sätt, kan de få svårt att släppa den gamla. Mycket träning behövs 

då eleverna använder procedurer de inte förstår. De elever som lär sig utan 

förståelse kan bara använda inlärda procedurer, medan elever som lär sig med 

förståelse kan anpassa och modifiera procedurerna (Kilpatrick, Swafford & 

Findell, 2001).  

 

I svenskundervisningen belyses läsflyt och flytet i läsningen hänger samman 

med förståelsen (Lundberg & Herrlin, 2005). Inte lika ofta talar vi om räkne-

flyt.  De elever som saknar detta flyt kan få problem längre fram. För att ele-

ver ska kunna räkna måste talen och dess egenskaper hanteras på ett sätt som 

gör att räkningen får flyt precis som läsningen. Eleven avkodar bokstäverna 

och kan på så vis bilda ord och när eleven kan läsa är det en operation som 

utförs vilket eleven inte är medveten om. På samma sätt ska eleven känna när 

tal hanteras, de skall inte behöva reflektera över hur talen är uppbyggda 

(Löwing, 2008). Elever som har kunskaper och förmågor att arbeta flexibelt 

för att lösa problem säger att de bara känner talen (Anghileri, 2006).  

 

Alla beräkningar vi gör sker i huvudet även om det är skriftlig räkning vi 

ägnar oss åt. För att bli duktig i huvudräkning måste ett antal metoder använ-

das. Det kan verka komplicerat men tittar man närmare på sättet att lösa en 

uppgift så använder man sig av de vanligaste räknelagarna och räknereglerna 

(Löwing, 2008). En lärare som undervisar i huvudräkning bör kunna: lyfta 
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fram en matematik som på sikt hjälper eleverna att förstå matematikens idé, 

alltså att man med ett fåtal räknelagar och räkneregler kan gå hela vägen från 

en grundläggande taluppfattning till relativt komplicerad algebra och funkt-

ionslära (Löwing, 2008:108). 

 

Kompetens och färdighet är två viktiga faktorer som kunskap kan delas upp i. 

När eleven skall utföra en räkneoperation måste eleven ha förståelse för räk-

neoperationen samt ha de färdigheter som behövs för att göra operationen. 

Många elever i skolans värld upplever att övning är tråkigt och de är inte mo-

tiverade att öva och ser inte meningen med det. Om eleven får möjlighet att 

se resultatet övningen ger, höjs motivationen. I idrottens värld finns en natur-

lig inställning till att övning leder till framgång (Löwing & Kilborn, 2003). 

3:3:2 Att se matematikens mening  

Produktivt syn- och förhållningssätt innebär att eleven ser mening i matema-

tiken (Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001). Ser eleven mening med mate-

matiken leder detta till att ämnet kan bli mer givande. För att utveckla denna 

del i Kilpatrick, Swafford & Findells (2001) fläta krävs det att eleven förstår 

matematiken. Denna kompetens utvecklas samtidigt med de andra kompeten-

serna. Om eleven inte får en undervisning där utmanande problem finns, kan 

de lära sig att memorera istället för att förstå. En god undervisning under de 

första åren betonas. Elever som har utvecklat den här kompetensen blir 

trygga i sin kunskap och förmåga (Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001).  

 

I den svenska skolan arbetar man enligt Lgr11 (Skolverket, 2011) med be-

dömning av elevernas kunskaper där feedback är en viktig del av arbetet. Det 

finns tre typer av feedback som är viktig i en formativ bedömning, elev till 

lärare, lärare till elev och slutligen elever emellan. ”Lärandet måste göras av 

dem, det kan inte göras åt dem” (Hodgen & Wiliam, 2012:12). Läraren spelar 

en viktig roll i lärandet genom att uppmuntra elever så att de behåller en posi-

tiv inställning till matematik. Lärarens syn på matematik spelar stor roll i 

undervisningen. Det påverkar inte bara hur elever lär sig utan hur de ser på 

sig själva och sättet att klara av matematiken. Genom att lärare och elever 

interagerar med varandra och sätter upp normer för hur agerandet sker i 

klassrummet känner sig eleven bekväm i sitt sätt att argumentera och vågar 

dela med sig av sina idéer (Hodgen & Wiliam, 2012).  

3:3:3 Problemlösning 

Eleven skall enligt förmågorna utveckla sin kunskap i att: ”Formulera och 

lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och me-

toder” (Skolverket, 2011:63) 

Strategisk kompetens innebär att eleven kan utforma problem, lösa olika pro-

blem på flera olika sätt samt välja rätt strategier för att lösa problemen. Ele-
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ven skall också kunna representera problem på olika matematiska sätt exem-

pelvis aritmetiskt samt bedöma och utvärdera resultatet (Kilpatrick, Swafford 

& Findell, 2001).  

Eleven lär sig inte matematik bara genom att träna. För de elever som miss-

lyckas med matematik bör undervisningen gå ut på att lösa olika problem, 

vilket kan göra matematiken mer intressant. Det krävs att eleven får en bild 

av problemet och vad det väsentligaste i uppgiften är. Att eleven får lära efter 

förmåga och intresse är av vikt. Alla runt om eleven har del i hur utveckling-

en blir. Det finns många metoder för att eleven skall lyckas. För att nå fram-

gång är motivationen viktig (Magne, 1998)  

3:3:4 Begrepp 

Eleven skall enligt Lgr11 utveckla sin förmåga att: ”Använda och analysera 

matematiska begrepp och samband mellan begrepp” (Skolverket, 2011:63). 

 

Begreppslig förståelse betyder att eleven förstår grundläggande begrepp och 

kan koppla underliggande begrepp till de grundläggande. Att eleven också 

förstår vad som kan utföras med hjälp av begreppen samt vad begreppen kan 

användas till. När eleven förstår begreppen blir det lättare att sätta ord på 

kunskapen. Den begreppsliga förståelsen stödjer det procedurella flytet och 

för att en god taluppfattning skall utvecklas behöver eleven tillägna sig båda. 

En elev med begreppsförståelse kan lösa problem på olika sätt (Kilpatrick, 

Swafford & Findell, 2001). 

 

Begreppen som eleven möter bör med tiden göras mer abstrakta. Den lärare 

som lägger grunden för ett begrepp måste veta att detta skall utvecklas med 

tiden och introducerar begreppet på ett sådant sätt att detta blir möjligt. Ele-

ven skall lära sig, förstå och använda matematiska begrepp. För vissa elever 

blir arbetet med att uppfatta och använda abstrakta begrepp och komplicerade 

matematiska modeller utmanande. De matematiska begreppen som eleven 

möter i skolan måste hela tiden utvecklas och förfinas allt eftersom eleven 

utvecklar sitt kunnande (Löwing, 2008). För att bli framgångsrik i matematik 

behöver elever bygga upp en förståelse för relationerna i begreppen och hur 

de relaterar till varandra (Hodgen & Wiliam 2012).  

3:3:5 Förklara matematiken 

Eleven skall enligt Lgr11 utveckla sin förmåga att: ”Använda matematikens 

uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställ-

ningar, beräkningar och slutsatser” samt ”föra och följa matematiska resone-

mang” (Skolverket, 2011:63) 

Adaptivt resonemang (Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001) innebär att ele-

ven har förutsättningar att tänka logiskt, att reflektera och använda olika för-
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klaringar. Eleven skall också kunna tänka logiskt angående relationen mellan 

begrepp och situationer. I matematiken fungerar det adaptiva resonemanget 

som ett kitt som håller samma och styr inlärningen. Eleven kan här se att 

fakta, begrepp och metoder hör samman och passar ihop. Forskare hävdar att 

elever som har kapaciteten att använda denna kompetens förstår om uppgif-

ten utförts rätt genom att veta hur de ska gå till väga (Kilpatrick, Swafford & 

Findell, 2001). Ett sätt att kunna visa detta är förmågan att kunna förklara sitt 

tillvägagångssätt och visa att de vet vad de gjort. Elever kan redan från för-

skolan motivera sina matematiska idéer, använda det de lärt och samtidigt 

förklara varför de löser uppgiften på valt sätt. Adaptivt resonemang interage-

rar med de andra kompetenserna och särskilt med strategisk kompetens och 

problemlösning. Eleven använder sig av problemlösning för att formulera 

problemet och försöker hitta lösningsstrategier och därefter måste det anpass-

ningsbara tankesättet ta över för att bestämma om den valda strategin är ge-

nomförbar. För att kunna lösa problem måste eleven ha procedurellt flyt för 

att räkna och behärska ett adaptivt resonemang, för att se om proceduren är 

gångbar (Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001). Eleven behöver använda sitt 

eget omdöme för att se rimligheten i en lösning. Detta underlättas av att ele-

ven inte bara kan räkna mekaniskt utan också har en känsla och förståelse för 

talen. Att eleven har en god taluppfattning är här avgörande (McIntosh, 

2008). 

3:3:6 Hjälpmedelskompetens 

Denna kompetens innebär att elever vet vilka hjälpmedel som finns, hur de 

skall använda sig av dessa, samt kunna reflektera över användandet vilket 

kan innebära att eleven har vetskap om de olika hjälpmedlens begränsningar. 

Hjälpmedel som eleven kan använda sig av är tekniska hjälpmedel så som 

datorprogram och miniräknare. Andra hjälpmedel kan vara geobräde, centi-

kuber, kulramar, linjaler och passare (Niss & Højgaard-Jensen, 2002). 

 

Sammanfattningsvis är kompetenser som eleven bör utveckla inom matema-

tiken att: utföra räkneoperationer på ett effektivt sätt med förståelse, lösa ma-

tematiska problem, förstå begrepp och sätta begrepp i relation till varandra, se 

mening med matematiken, samt att tänka logiskt och se samband.  Kompe-

tenserna är beroende av varandra för att utvecklas och beskrivs också i andra 

ramverk i en annan utformning. Det danska KOM-projektet beskriver också 

hjälpmedelskompetens, vilket det amerikanska ramverket Adding it up och 

den svenska läroplanen Lgr11 inte gör. 

3:4 Matematiksvårigheter 

Benämningen matematiksvårigheter kan vara ett generellt begrepp som kan 

betyda att eleven inte förväntas nå kursplanens mål i matematik (Lundberg & 

Sterner, 2009). Olämplig matematikundervisning, koncentrationssvårigheter 

och missade lektioner kan vara några av orsakerna till att elevers matematik-
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inlärning försenas (Butterworth & Yeo, 2010). Orsaker till att en elev befin-

ner sig i svårigheter måste sökas i elevens hela skolsituation (Ahlberg, 2001). 

För att ta reda på hur elevers skolsituation ska bli kan det inte bara fokuseras 

på undervisningens innehåll och organisering. ”Även de institutionella villkor 

som råder i skolan, elevernas skilda förutsättningar att lära och ämnets karak-

tär har stor betydelse för hur en elevs lärprocess utvecklas” (Ahlberg, 

2001:12).  

 

Elever i specifika matematiksvårigheter är inte hjälpta av upprepade 

räkneövningar, de behöver en väl strukturerad undervisning. De kan heller 

inte lära sig mekanisk räkning och har svårt att minnas (McIntosh, 2008). 

Undervisningen måste fokuseras på att länka samman den logiska strukturen 

till tal och räkning istället för att bara visa på hur man gör uträkningar. Ele-

ven måste uppmuntras att använda tänkandet för att upptäcka mönster, se 

lösningar och upptäcka samband (Anghileri, 2006).  

 

3:4:1 Specialundervisning 

Persson (2008) menar att specialpedagogiskt tänkande måste handla om att se 

vad som kan ändras i den miljö eleven befinner sig i och utreda på vilket sätt 

den vanliga pedagogiken misslyckats. Ofta får specialpedagogiken ta över 

där den vanliga undervisningen misslyckas. Läraren måste ställa sig frågan 

om vad som skall ändras i klassrummet och analysera vad som fungerar samt 

vad som inte fungerar i undervisningen (Persson, 2008). Förebyggande arbete 

för att förhindra att eleven skall hamna i svårigheter kan planeras tillsammans 

med kollegor och andra professionella. En analys för att ta reda på varför 

eleven hamnar i svårigheter betonas (Nilholm, 2012).  

Att låta eleven utföra tester så att läraren vet vad eleven kan och vad eleven 

måste arbeta vidare med, är betydelsefullt i planeringen och genomförandet 

av en strukturerad undervisning. Läraren skall vara väl insatt i vilka tester 

som finns och vara medveten om att provsituationer kan vara krävande för 

vissa elever. Eleven kan använda andra sätt än papper och penna för att visa 

sina kunskaper (Jess, Skott & Hansen, 2011). Om det förebyggande arbetet i 

klassen fungerar för eleverna kommer inte specialundervisning att behövas i 

samma utsträckning (Nilholm, 2012). Elever som bär på missuppfattningar, 

kan ha kvar dessa om läraren inte uppmärksammar det. Läraren bör ta reda på 

orsakerna till varför eleven har dessa missuppfattningar för att kunna hjälpa 

eleven vidare i utvecklingen (McIntosh, 2008). Den pedagogik som fungerar 

för elever i svårigheter fungerar för alla elever (Nilholm, 2012). 

3:4:3 Arbetsminnet 

När addition, subtraktion och multiplikation skall läras in har arbetsminnet en 

viktig funktion (Bentley & Bentley, 2011). Elever som har ett väl fungerande 

arbetsminne kan hålla många siffror i minnet och andra kan endast minnas 
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några få. Detta visar att arbetsminnet inte är lika välfungerande. Att behärska 

additions- eller multiplikationstabellen innebär att eleven kan lagra dessa 

tabeller i långtidsminnet. Vissa elever minns tabellerna korta stunder, för att 

snart glömma kunskapen och detta kan skapa känsla av misslyckande. Eleven 

förväntas inte bara kunna räkna, det skall också utföras snabbt. När eleven 

automatiserat sin kunskap kommer det att krävas mindre av arbetsminne och 

detta leder till att eleven kan räkna svårare uppgifter. För att nå automatise-

ring krävs övning (Chinn, 2007).  Att eleven lär sig additionstabellen under-

lättar arbetet för arbetsminnet. Att lära sig olika tabeller kan av många ses 

som en omöjlig uppgift och det är därför viktigt tala om att eleven inte behö-

ver memorera alla 121 tal som finns i additionstabellen. Att ta hjälp av för-

kunskaper underlättar inlärningen. Om eleven vet vad 5+5 är kan strategier 

läras ut för att räkna ut 5+6. Undervisningen byggs på ”key facts” och bety-

der att läraren utgår från de kunskaper eleven har och bygger vidare på dessa 

(Chinn, 2007). För att kunna lösa uppgifter i olika steg måste eleven ha för-

måga att plocka fram lagrad kunskap från långtidsminnet. Processer sker i 

korttidsminnet när eleven löser en uppgift. Detta kräver ett samarbete mellan 

kort- och långtidsminnet (Lunde, 2011). Den matematiska förmågan hör 

samman med ett väl fungerande arbetsminne (Klingberg, 2011). 

 

Sammanfattningsvis belyser avsnittet matematiksvårigheter elevers behov av 

strukturerad undervisning. Det finns många orsaker till matematiksvårigheter 

så som bristande undervisning, elevens förkunskaper, koncentrationssvårig-

heter, elevens svårigheter att hantera tal, att mötet elev lärare inte fungerar, 

samt arbetsminnets funktion är några av de orsaker som kan pekas ut som 

anledningen till att elever befinner sig i matematiksvårigheter.  

3:5 Hemmet 

Att föräldrar har en tilltro till barnens förmåga leder till att de har större chans 

att lyckas. Om föräldrar också kan ”language of schooling” (Hattie, 2009: 

33), kan de lättare hjälpa sina barn (Hattie, 2009). Om föräldrar kan hjälpa 

sina barn på ett sådant sätt som påminner om skolans sätt att lära, har barnen 

större chanser att lyckas med inlärning av exempelvis talsystemet. Det är 

skolans ansvar att se till att föräldrar får kunskap om hur skolan lär ut. För-

äldrars stöd är avgörande och erfarenheter eleven hämtar i vardagen är av 

vikt för elevens lärande (Bentley & Bentley, 2011).  
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4. Metod 
 

Inledningsvis beskrivs vilka förberedelser som gjordes innan data samlades 

in, vilken metod som valdes och en motivation till detta val. Sedan följer en 

motivering och beskrivning av vilket urval som gjordes. Genomförandet av 

intervjuerna beskrivs och avslutningsvis redovisas analysmetoden som an-

vänts, samt analysmodellen som konstruerats. 

 

För att få en djupare förståelse för respondenters upplevelser av projektet, 

ville vi skaffa oss förståelse för projektet vi valt att studera. Detta gjordes i 

form av en föreläsning som projektledarna gav. Enkätundersökningar som 

genomförts för att utvärdera projektet, material som tillhörde projektet så som 

lådan, pärmen och lärares studiematerial studerades. Avsikten med detta var 

att få en helhetsbild av projektet och få ta del av hela processen.  

4:1 Datainsamlingsmetod 

Vi arbetade med en kvalitativ metod där intervju kan användas (Larsson, 

2010). När empirin samlades in var vår strävan att samla in lärares, special-

pedagogers samt projektledares uppfattningar av projektets arbetssätt och 

arbetsformer. Vår strävan var att ta ett steg tillbaka från vår egen uppfattning 

av arbetssätt och arbetsformer (Marton & Booth, 2000). 
 

En kvalitativ metod valdes för att få svar på frågeställningarna. Till den foku-

serade intervjun valdes respondenter som deltagit i en viss situation, i detta 

fall ett projekt. En fokuserad intervju kan göras i grupp eller enskilt. Anled-

ningen till att grupp valdes var att en diskussion mellan respondenter kunde 

berika vår studie. Fördelen med diskussioner kan vara att respondenter kan 

ifrågasätta varandras åsikter vilket kan leda till att nya tankar väcks. I en fo-

kuserad intervju har frågorna en relation till varandra (Bryman, 2011). Här 

kunde vi valt att göra en enkätundersökning, men fördelen och anledningen 

till att intervju valdes var att följdfrågor kunde ställas (Bryman, 2011). Alla 

respondenter hade möjlighet att uttrycka sina åsikter. Faran med denna metod 

kan vara att alla respondenter inte vågar ge uttryck för sina tankar i gruppen 

och att respondenter inte har möjlighet att svara anonymt eftersom gruppens 

deltagare finns med hela tiden. En annan risk är också att alla inte kommer 

till tals (Bryman, 2011). Eftersom vi var medvetna om riskerna med denna 

metod fick respondenter skriva ner sina tankar kring tre av frågorna innan 

frågorna diskuterades i hela gruppen, för att alla skulle ges möjlighet att pre-

sentera sina uppfattningar. Syftet var att få fram olika uppfattningar av feno-

menet vilket är projektets arbetssätt och arbetsformer.  

 

Vår första tanke var att göra en fokusgruppsintervju för klasslärare i åk 3 

samt med speciallärare och specialpedagoger som arbetar i projektet. Ef-

tersom tiden för denna studie infaller mitt under genomförande av nationella 
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prov, rättning av dessa samt efterföljande förberedelse av åtgärdsprogram och 

utvecklingssamtal, såg vi små möjligheter att sammankalla gruppen vid ytter-

ligare tillfällen och befarade att bortfallet kunde bli för stort. Vid en fokus-

gruppsintervju studeras samspelet i gruppen, vilket var av ringa betydelse för 

denna studie (Bryman, 2011).  

4:2 Urval 

Ett målstyrt urval gjordes, eftersom deltagarna i projektet var relevanta för 

studien (Bryman, 2011). Respondenter från tre målgrupper användes. De 

olika målgrupperna representerades av klasslärare, specialpedagoger och pro-

jektledare (Dalen, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

(Dalen, 2008:61) 

 

Ett bekvämlighetsurval gjordes. Respondenter som deltog i guppintervjun var 

för tillfället tillgängliga (Bryman, 2011). Respondenter valdes utifrån två 

kriterier (Dalen, 2008) vilka var: de som deltagit i projektet och de som fått 

fortbildning i anslutning till projektet. Anledningen till att endast sex respon-

denter valdes till respektive målgrupp var att ge dem utrymme att diskutera, 

vilket kan försvåras i en större grupp. Projektledaren valdes ut till en enskild 

intervju (Bryman, 2011). 

4:3 Genomförande 

Efter att ha kontaktat respektive rektor för ett godkännande om intervju 

skickades ett missivbrev (bilaga 1) via e-post till klasslärare på en arbetsen-

het, alla specialpedagoger som deltagit i projektet och till projektledaren som 

driver projektet. I brevet beskrevs syftet med studien, samt information om 

Vetenskapsrådets (2002)  krav. 
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Gruppintervjun genomfördes med sex lärare utifrån den intervjuguide som 

konstruerats (bilaga 2). En av oss fungerade som moderator och den andra 

skötte kopiering samt förde kompletterande anteckningar under intervju och 

inspelning (Bryman, 2011). Fördelen med att vara två är om samspelet funge-

rar kan mer information samlas in, vilket var fallet i denna intervju (Trost, 

2010). Fortsättningsvis fick deltagarna diskutera kring vilka faktorer de ansåg 

viktiga för att projektet skulle fungera. Alla alternativ antecknades och sedan 

fick alla respondenter en kopia av de faktorer som lyfts fram och därefter 

uppmanades respondenterna att markera de fem viktigaste faktorerna. En 

definition av begreppen arbetssätt och arbetsformer gjordes (se 3:3:2) och 

sedan diskuterades frågan beträffande vilka arbetssätt och arbetsformer som 

använts för att alla elever skall nå målen. En diskussion om vilka arbetssätt 

och arbetsformer som gynnar elever i matematiksvårigheter följde. Varje del-

tagare fick anteckna projektets utvecklingsmöjligheter och därefter följde en 

slutdiskussion. 

 

I den enskilda intervjun med projektledaren användes en liknande intervju-

guide (bilaga 3). Skillnaden blev att samtalet endast blev mellan responden-

ten och den som intervjuade. Samtalen spelades in och därefter transkribera-

des intervjuerna för att lättare kunna analyseras. Information om vetenskaps-

rådets krav inledde intervjuerna. Vid intervjun fanns utrymme för följdfrågor 

och detta utnyttjades vid flera tillfällen (Bryman, 2011). Gruppintervjun vi 

tänkt genomföra med specialpedagoger uteblev eftersom endast två special-

pedagoger tackat ja. De två specialpedagoger som skulle deltagit fick förhin-

der när tid för intervju gavs och därför valdes metoden att skicka intervjufrå-

gorna (bilaga 3) via e-post till dessa respondenter (Kvale & Brinkmann, 

2009). Eftersom specialpedagogerna representerade en av tre målgrupper var 

det av vikt att få ta del av dessa respondenters uppfattningar av projektet.  

4:4 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) har fyra huvudkrav, informationskrav, samtyck-

eskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav och om dessa informerades 

samtliga respondenter. De informerades också om syftet med intervjun och 

att deltagandet var frivilligt. De garanterades att inspelningen av intervjun 

skulle komma att behandlas konfidentiellt och att respondenterna avidentifie-

ras och att resultatet endast används i examensarbetet. Trost (2010) menar att 

svårigheten med gruppintervjuer kan vara att respondenter kan bli osäkra på 

att information som kommer fram i intervjun inte stannar i gruppen att någon 

av respondenterna känner obehag för hur de andra respondenterna uppfattat 

uttalanden som gjorts. Efter intervjuerna var alla respondenter eniga om att 

de kände sig trygga med att de uppfattningar som framkommit kunde använ-

das till examensarbetet. De informerades också att de hade möjlighet att kon-

takta oss efter intervjun om de inte ville att deras uppfattningar skulle presen-

teras i resultatet. 
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4:5 Studiens trovärdighet 

Om empirin som samlats in har en bredd blir reliabiliteten större, vilket inne-

bär att studien får högre tillförlitlighet. Vi är medvetna om att resultatet som 

presenteras endast kännetecknar uppfattningar hos en vald lärargrupp, valda 

specialpedagoger samt en vald projektledare. Resultat går därför inte att ge-

neraliseras. För att stärka resultatets trovärdighet och därmed stärka reliabili-

teten fick vi ta del av ett råmaterial från två enkätundersökningar som gjorts 

med alla deltagare i projektet. Råmaterialet sammanställdes (se 1:2) och 

kommer att användas i resultat- och analysdelen för att stärka resultatet. En-

käterna hade konstruerats av projektledaren och genomfördes i syfte att ut-

värdera projektet.  

 

Studien skall också ha en hög validitet, vilket innebär att studien mäter det 

som är avsett att mätas (Trost, 2010). För att mäta det som är avsett valde vi 

därför intervju eftersom följdfrågor då kan användas för att fördjupa förståel-

sen av respondenters uppfattningar av fenomenet. I en enkätundersökning 

hade det varit svårare att avgöra om respondenten uppfattat frågan rätt. I 

denna studie var vi inte intresserade av om något var sant eller falskt och där-

för blev resultatet en presentation av uppfattningar som fanns bland lärare, 

specialpedagoger och projektledaren som deltagit i projektet då fenomen som 

fokuserades var arbetssätt och arbetsformer (Larsson, 2010). 

4:6 Databearbetningsmetod 

Intervjuerna som spelats in med hjälp av dator och telefon, spelades upp och 

lyssnades till ett flertal gånger, för att sedan transkriberas. En kvalitativ ana-

lys gjordes genom att bearbeta det transkriberade materialet i syfte att finna 

kategorier av olika uppfattningar. Intervjumaterialet lästes igenom flertalet 

gånger för att sedan klippas i remsor och sättas samman i kategorier. Dessa 

kategorier valdes i syfte att finna svar på frågeställningarna. Uppfattningar 

grupperades så att alla målgruppers uppfattningar skulle bli väl synliga. De 

olika kategorierna skall vara skilda åt (Larsson, 2010). Vid kvalitativ analys 

kan valfri metod väljas (Trost, 2010). En analysmodell med begrepp från 

empirin där inbördes samband går att utläsa konstruerades. Modellen funge-

rade som ett analysredskap (Rienecker & Stray-Jørgensen, 2011). Resultat 

och analys har placerats in under tre huvudkategorier vilka är: Faktorer som 

påverkar projektet, projektets arbetssätt och arbetsformer samt projektets ut-

vecklingsmöjligheter. Begrepp från empirin har sedan placerats in och funge-

rar som underkategorier i analysen. Alla kategorier har en relation till under-

sökningens fenomen, vilket är arbetssätt och arbetsformer. Begreppen befin-

ner sig inte i hierarkisk ordning i analysmodellen eftersom det inte är relevant 

för vår undersökning.  
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Analysmodell 

 

 

 

Analysmodellen har konstruerats med begrepp från Adding it up (Kilpatrick, 

Swafford & Findell, 2001), KOM-projektet (Niss & Højgaard-Jensen, 2002) 

samt Visible learning (Hattie, 2009). Med utgångspunkt från denna modell 

kommer analysen att göras med fokus på de valda begreppen utan hänsyn till 

hierarkisk ordning.  
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5. Resultat och analys 
 

Nedan belyses faktorer som påverkar val av arbetssätt och arbetsformer enligt 

lärares, specialpedagoger och projektledares uppfattningar. Analysen sker 

med hjälp av analysmodellens begrepp. Resultat och analys är indelade i tre 

huvudkategorier vilka är: faktorer som påverkar projektets arbetssätt och ar-

betsformer, arbetssätt och arbetsformer samt projektets utvecklingsmöjlighet-

er. De olika målgrupperna benämns L (lärare), S (specialpedagoger) samt P 

(projektledare) vid citat.  

5.1 Faktorer som påverkar arbetssätt och arbetsformer  

5:1:1 Projektplan – tid 

De fem viktigast faktorer som påverkar arbetssätt och arbetsformer enligt 

lärares, specialpedagogers och projektledares uppfattningar är:  

 

 Uppstart i åk 2 

 Tid  

 Personaltillgång, resurser, speciallärare 

 Riktad tid till elever i svårigheter ca 10- 20 min/dag 

 Utarbeta en plan för elever i matematiksvårigheter 

 

När lärare anger vilka de fem viktigaste faktorerna är för att projektet skall 

fungera, var en lärares uppfattning att projektets uppstart skulle vara i åk 2 

för att hinnas med. Projektledaren anser att projektet ska ha en långsiktighet 

och verka över tid. Flera lärare upplever att de inte hinner med allt som skall 

göras inom matematiken och vill ha mer tid till matematikundervisning. Lä-

rare anser att det är svårt att veta vad som skall lyftas bort från den vanliga 

matematikundervisningen för att få tid till projektet. 
 

L1: Projektet kunde kanske ligga utanför mattetiden som man 

har. Man ska ju också hinna med målen. 

 

L2: Projektet är ju en del av målen i matte. 

 

L3: Det är svårt att veta vad som skall tas bort i matteboken för 

att hinna med projektet. 

 

Flera lärare har uppfattningen att tid till inläsning av projektets material och 

förberedelse inför projektets uppstart, är en av de fem viktigaste faktorerna 

för att projektet skall fungera. Uppfattningar som flera lärare har, är att upp-

gifter läggs på de redan befintliga uppgifter lärare har att utföra och att detta 

kan skapa viss frustration.  
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L: I detta yrke läggs på men man tar inte bort. Läkare opererar 

bara en, frisörer klipper bara en. Så fort man jobbar med barn 

så kan det läggas på. 

 

S: Sammankomster för pedagoger med tillfälle för kompetens-

utveckling och reflektion är viktigt. En förutsättning för dessa 

sammankomster är pedagogens vilja intresse att delta och att 

det avsätts tid för pedagogen så att pedagogen har möjlighet att 

delta. 

 

Här nämner flera lärare att tid är en av de faktorer som gör att projektet blir 

svårt att genomföra. Tid benämns som en strukturell orsak i Perssons (2008) 

forskning och kan bidra till att lärare känner att de inte räcker till. En lärare 

menar att det kan vara svårt att veta vad som skall tas bort i matematikboken 

för att ge tid till projektet. Skolverkets (2003) undersökningar visar att om 

matematikboken används som enda arbetssätt blir undervisningen enformig. 

Lärare nämner också att tidspressen påverkar dem och att deras uppfattning 

är att de hela tiden får fler arbetsuppgifter, men den tid de har till sitt förfo-

gande är den samma. I den svenska skolan är det rektors ansvar att se till att 

lärare får den fortbildning som krävs och tid avsatt för detta (Skolverket, 

2011).  

5:1:2 Rektor, lärare och specialpedagog/speciallärare  

Ett av projektets mål är att rektorer skall finna former för att aktivt leda ut-

vecklingsarbetet under projekttiden. Enkätundersökningar som genomförts 

visar att detta mål inte har uppnåtts. Projektledaren anser att det måste finnas 

stöd från nämnd, förvaltning och rektor och att lärare måste känna det me-

ningsfulla i projektet. 

 
S: Det måste finnas intresse, kompetens och vilja hos skolled-

ningen att driva och motivera projekt. 

 

Enkätundersökningar visar att speciallärare och specialpedagoger endast i 

liten utsträckning deltar i projektet. 
  

  L: Om man ska utveckla arbetet på skolan måste speciallä-

rare/specialpedagoger och rektorer vara involverade. 

 

Rektorer har inte fungerat som pedagogiska ledare för projektet under pro-

jekttiden. Enligt Lgr11 (Skolverket, 2011) skall rektor ansvara för resursför-

delning och lärares kompetensutveckling samt ansvara för att resultat följs 

upp och utvärderas. Lärares uppfattning är att någon på skolan måste leda 

projektet med allt vad det innebär och att speciallärare och specialpedagoger 

måste vara involverade i projektet, för att det skall utvecklas. 
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Att lärare och speciallärare samarbetar för att alla elever skall nå målen är av 

vikt. Lärare och speciallärare representerar två olika målgrupper och har olika 

uppdrag och teoretisk bakgrund. Speciallärarens fokus skall vara att arbeta 

med elever i behov av stöd och klasslärarens uppgift är att arbeta med klass-

undervisning. De olika synsätten kan gå isär men om sammarbetet sker kan 

detta leda till goda resultat (Bergh-Nestlog & Tinglev, 2009).  

5:1:3 Hemmet 

Lärare har uppfattningen att medelelever gärna arbetar hemma och tycker att 

det är roligt vilket medför att föräldrar efterfrågar projektet då det periodvis 

inte bedrivs. 
 

L 1: Föräldrar frågar ofta när vi tänker jobba vidare med pro-

jektet. Under de nationella proven gör vi ett uppehåll. 

 

L 2: Mellanskiktet får hjälp av att arbeta med projektet och det 

är inte i första hand de som behöver hjälpen. Men de eleverna 

blir triggade och tycker att det är roligt att arbeta med projektet. 

 

Enligt lärares uppfattningar gynnas medelelever av att arbeta med projektet 

och att deras föräldrar också är motiverade att hjälpa sina barn hemma med 

de hemuppgifter som hör till.  Hattie (2009) menar att om föräldrar förstår 

”language of schooling” (Hattie, 2009: 33) vilket innebär att föräldrar förstår 

på vilket sätt skolan fungerar och hur elever arbetar, kommer deras barn i 

större utsträckning att nå målen beroende på att föräldrar har möjlighet att 

hjälpa dem.  

 

5:2 Projektets arbetssätt och arbetsformer 

5:2:1 Arbetssätt- korten 

Lärare anser att korten (bilaga 5) inte passar elever i matematiksvårigheter 

och elever som ligger långt framme i matematik. Lärare är överens om att 

korten gynnar medeleleven. Enkätundersökningar som gjorts visar att korten 

anses vara ett bra arbetsmaterial, men av undersökningen framgår inte vilka 

elever som korten anses vara bra för eller på vilket sätt korten används. Ar-

bete med korten måste föregås av annat arbete.  



 
 

25 
 

Lärare menar att elever i matematiksvårigheter vill gömma undan korten för 

att de inte vill visa att de inte kommit så långt.  
 

L 1: För de elever som har svårigheter är det lite för abstrakt att 

arbeta med korten. Korten ger dem inte någon större förståelse. 

 

L 2: Elever i matematiksvårigheter måste arbeta på annat sätt.  

 

Specialpedagoger och projektledaren delar uppfattning att innan automatise-

ringsträning sker, behöver eleven arbeta med grundläggande taluppfattning 

och med att få förståelse för räknesätten. Specialpedagoger menar att det 

finns fler sätt att träna för att nå automatisering, där ett sätt kan vara att arbeta 

med datorprogram.  
   

P: Arbetet med korten tar för stor plats i projektet och att förar-

betet måste få mer plats. 

   

S: Innan automatiseringsträningen i projektet behöver eleven 

ha grundläggande taluppfattning samt förståelse för räknesätten 

och förmåga och förståelse för att dela upp tal. 

 

Flera lärare menar att elever kan räkna när de håller på med matematik men 

att de har svårt att generalisera sin kunskap.  
 

Enkätundersökningar visar att korten uppskattas av lärare. Lärare är överens 

om att elever i matematiksvårigheter inte gynnas av arbete med korten. Pro-

jektledarens uppfattning är att arbetssätt där korten används har tagit stor 

plats i projektet. Betydelsen av hur korten används och i vilken utsträckning 

de används belyses av specialpedagoger och projektledare. Vilket material 

samt hur det används i undervisningen är av stor vikt för både lärare och ele-

ver (Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001). Att förarbete där arbete med 

grundläggande taluppfattning och uppdelning av tal måste föregås av arbetet 

med korten poängteras av både projektledaren och specialpedagoger. Uppre-

pade räkneövningar hjälper inte elever i matematiksvårigheter, det krävs en 

väl strukturerad undervisning. Dessa elever kan inte lära sig mekanisk räk-

ning och detta beror på att de har svårt att minnas (McIntosh, 2008). För att 

färdighetsträning ska bli meningsfull måste eleven ha förståelse och genom 

att eleven får förkunskaper i huvudräkning blir chansen större att de kan 

tillägna sig kunskapen (Löwing & Kilborn, 2003).  

 

Vissa elever tränar men glömmer fort vad de lärt sig och detta kan göra att 

elever blir omotiverade till att fortsätta och känner sig misslyckade. När 

automatisering nås krävs mindre av elevens arbetsminne och för att nå auto-

matisering krävs övning (Chinn, 2007). Lärare har en uppfattning av att ele-

ver i matematiksvårigheter känner sig omotiverade och vill gömma korten 

men de poängterar vikten av att elever skall nå automatisering.  
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Lärare menar att vissa elever har svårt att generalisera kunskaper de tillägnar 

sig när de arbetar med korten. När elever ägnar mycket tid åt att memorera 

metoder får det till följd att de metoder de lärt sig kan de inte ta hjälp av i 

andra situationer, det innebär att de inte kan generalisera sina kunskaper i 

matematik (Boaler, 2011). Undervisning som saknar struktur och där elevens 

behov inte uppmärksammats kan leda till matematiksvårigheter (Jess, Skott 

& Hansen, 2011) Om eleven inte förstår de procedurer som de använder 

krävs mycket träning. Lär sig eleven utan förståelse använder de sig bara av 

den inlärda proceduren och kan då inte generalisera sin kunskap (Kilpatrick, 

Swafford & Findell, 2001). En försenad inlärning kan ha många olika orsa-

ker: matematikundervisning som inte anpassats till elevens kunskaper, ele-

vens koncentrationssvårigheter eller att eleven missat lektioner av olika an-

ledningar (Butterworth & Yeo, 2010).  

 

Specialpedagoger menar att det finns många olika arbetssätt där eleven tränar 

för att nå automatisering och menar att ett arbetssätt kan var att arbeta med 

olika datorprogram. Datorprogrammen i form av spel ger möjligheter till 

överinlärning och automatisering och vissa elever behöver många övningstill-

fällen då ”övning ger färdighet” (Lundberg & Sterner, 2009:45) men då 

måste förkunskaper finnas. 

5:2:2 Arbetssätt - lådan 

Enkätundersökningar visar att innehållet i lådan får högt medelvärde av de 

lärare som deltog. Flera lärare har uppfattningen att de får för lite tid att sätta 

sig in i arbetsmaterialet som finns i lådan. 

 
L: De där spelen som finns i lådan hann vi inte med.  

 

Projektledaren menar att lådans innehåll skall bidra till att undersökande och 

laborativa arbetssätt utvecklas samt vara ett underlag till diskussioner kring 

matematiskt innehåll. Specialpedagoger hävdar att lådans innehåll kan hjälpa 

elever att abstrahera. 
   

S: Meningen är att eleverna kan arbeta strukturerat från konkret 

via ”halvkonkret” till abstrakt matematik. 

 

Lådans innehåll (bilaga 4) har inte fått lika stor plats i projektet som korten 

enligt projektledaren. Lärare anser att de har för lite tid att sätta sig in i lådans 

laborativa material. Lådans innehåll kan hjälpa eleven att abstrahera enligt 

specialpedagoger. Löwing (2006) talar om vikten av konkretisering och me-

nar att ”Konkretisering är en väg till abstraktion” (Löwing, 2006:115). Speci-

alpedagogers uppfattning är att eleven till en början arbetar strukturerat med 

konkret matematik för att därefter kunna abstrahera det de lärt sig. Hur 
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materialet används i undervisningen har också betydelse (Kilpatrick, 

Swafford & Findell, 2001).  Syftet med att använda laborativa arbetsmaterial 

är att utveckla elevers mentala bilder och för att visa på talens samband (An-

gihleri, 2006). Internationella studier visar att undervisning med varierande 

arbetssätt där olika strategier används leder till att eleven når målen (Hattie, 

2009). Niss & Højgaard-Jensen (2002) talar om hjälpmedelskompetens som 

innebär att eleven vet hur och när man använder sig av olika hjälpmedel i 

undervisningen för att underlätta lärandet.  

5:2:3 Arbetsform - grupp 

Lärare anser att elever i matematiksvårigheter inte utvecklas av grupparbete 

utan tar ett steg tillbaka.  

 L: Elever i matematiksvårigheter gömmer sig vid grupparbete  

Lärare hävdar att elever inte vill blotta sig för varandra och att de är rädda för 

att visa att de inte kan. Små grupper är bra för elever i matematiksvårigheter 

och de menar vidare att halvklasstimmar stärker dessa elever eftersom lärare 

får mer tid till varje elev.   
 

S: Kvalitativa gruppsamtal utvecklar elever i matematiksvårigheter. 

 

Om lärare använder grupparbete som arbetsform måste de veta i vilket syfte 

denna form väljs (Marton & Tsui, 2004). Lärares uppfattning är att de elever 

som tycker att matematik är svårt gömmer sig vid grupparbete för att inte 

avslöja att de inte kan. Yackel & Cobb (1996) menar att de sociomatematiska 

normerna uppkommer i interaktion mellan lärare och elever. Hur de socioma-

tematiska normerna etableras är lärarens ansvar. Inlärning sker i ett socialt 

sammanhang och genom att skapa ett klassrum med tilltalande klimat, där 

elever får möjlighet att utveckla sitt personliga sätt att tänka och att de kan 

redogöra för hur de löser problem skapar en trygghet inför matematiken. 

Samuelsson & Lawrot (2009) poängterar också betydelsen av lärarens ansvar 

att eleven skall känna sig trygg. Hattie (2009) menar att i miljöer där elever 

tillåts göra misstag främjas lärande och påverkar då skolresultaten positivt. 

 

För att elever som inte förstår skall få en möjlighet att träna sig i att sätta ord 

på sina kunskaper kan grupper utan nivågruppering användas vilket gynnar 

alla elever (Boaler, 2011). Specialpedagogers uppfattning är att elever i ma-

tematiksvårigheter utvecklas av kvalitativa gruppsamtal. 

5:2:4 Arbetsform - individ  

Lärares uppfattning är att det tidsmässigt är svårt att sitta med en elev och att 

de då ofta blir avbrutna, vilket medför att läraren tappar tråden vilket också 
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gör att barn och vuxna blir stressade. Elever behöver arbeta med personer 

som är kända för dem för att allt skall fungera. 

 
L: Okända vuxna som kommer in som resurs tillför ingen 

hjälp. 

 

P: Projektet skulle utvecklas om fler specialpedagoger och spe-

ciallärare skulle kunna delta. 
 

Lärare anser att en-till-en undervisning fungerar bra för elever i behov. Spe-

cialpedagoger menar att riktad undervisning en-till-en eller i liten grupp skall 

användas vid behov. Projektledaren anser att en-till-en undervisning skall ske 

för att förbereda elever i matematiksvårigheter för undervisning i klassrum-

met. De blir då bättre förberedda på vad som kommer att ske och det kan 

underlätta för att tillägna sig kunskap från undervisningen.  

 
P: Elever i matematiksvårigheter gynnas av föreläsande om det 

görs på ett strukturerat sätt. De gynnas av alla arbetsformerna 

grupparbete och enskilt arbete om det organiseras på rätt sätt. 

 

Lärares uppfattning är att det är svårt att få tid till att sitta med en elev och 

menar vidare att det behövs känd personal för att arbetet skall fungera. Lära-

res uppgift är att leda och hjälpa eleven att nå målen i kursplanen (Hattie, 

2009). Här är lärares uppfattning att dessa förutsättningar inte ges då vare sig 

tid eller resurser räcker till. Hattie (2009) menar också att feedback är en vik-

tig faktor för att eleven skall nå målen, vilket de kan få möjlighet till i högre 

utsträckning om eleven kan sitta med en lärare. Att lärare organiserar och 

leder undervisningen är faktorer som är avgörande för hur elever som har en 

oro för matematik skall lyckas (Samuelsson & Lawrot, 2009). Om undervis-

ningen dessutom skall vara så bra som möjligt för alla elever, kan den inte 

göras lika för alla elever (Bergh-Nestlog & Tinglev, 2009).     

5:2:5 Elevens och lärarens kompetenser  

Specialpedagoger menar att projektet är bra för att elevers tabellkunskaper 

tydliggörs. Lärares uppfattning är att elever i matematiksvårigheter inte gyn-

nas av projektet men deras uppfattning är också att medeleleven blir bättre på 

att automatisera och att eleven måste träna ofta för att befästa kunskapen.   

L: Det är som att köra bil. Om du inte kör bil på tre år glömmer 

du och blir osäker. 

Lärare anser att träning med korten inte underlättar för elever i övrig matema-

tikundervisning, vissa elever är inte motiverade att arbeta med korten och 

flera elever kan inte generalisera kunskaper de får genom att arbeta med kor-

ten. Detta gäller främst elever i matematiksvårigheter. 
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Specialpedagoger menar att kompetens hos läraren är viktig, för att kunna 

bedöma var eleven befinner sig i sin utveckling. 

 

Specialpedagogers uppfattning är att lärare måste veta var eleven befinner sig 

i sin utveckling och att projektet är bra för att tabellkunskaper hos elever 

uppmärksammas. Lärares gemensamma uppfattning att elever i matematik-

svårigheter inte gynnas men att medelelever gynnas av projektets arbetssätt. 

Kilpatrick, Swafford & Findell (2001) talar om kompetenser och en av kom-

petenserna är procedurellt flyt. Elever som har procedurellt flyt kan på ett 

effektivt sätt göra olika räkneoperationer samt uppskatta talens rimlighet. Om 

eleven saknar procedurellt flyt, uppstår svårigheter i att utveckla det matema-

tiska tänkandet och förståelsen vilket gör att utveckling av denna matema-

tiska kompetens är en viktig del för att kunna utveckla de andra kompeten-

serna. Den begreppsliga förståelsen är en av förmågorna och hänger tätt 

samman med det procedurella flytet. Den begreppsliga förståelsen innebär att 

eleven kan de grundläggande begreppen och att de kan koppla underliggande 

begrepp till de grundläggande (Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001). Saknar 

elever procedurellt flyt måste alltså lärare se detta och veta hur eleven ut-

vecklar kompetenserna. 

 

Enligt lärares uppfattning är elever i matematiksvårigheter omotiverade till 

att arbeta med projektet. Enligt Kilpatrick, Swafford & Findell (2001) behö-

ver eleven tillägna sig ett produktivt syn- och förhållningssätt. Lärares upp-

fattning är att elever i matematiksvårigheter inte kan generalisera sin kunskap 

till andra sammanhang vilket enligt Kilpatrick, Swafford & Findell (2001) 

kan bero på att eleven har lärt sig utan förståelse och använder sig av den 

inlärda proceduren, vilket leder till att de inte kan generalisera sin kunskap. 

Internationella studier poängterar att den skicklige läraren förstår hur elevens 

lärande går till (Hattie, 2009). 

Lärares uppfattningar är att elever måste träna för att inte glömma sin kun-

skap. Magne (1998) menar att eleven inte lär sig matematik bara genom att 

träna. Att eleven får se att träning ger resultat höjer motivationen (Löwing & 

Kilborn, 2003). Så menar också Jenner (2004) då han talar om uppnåendets 

värde. Eleven måste veta varför viss kunskap skall läras in och förstå vad den 

kan användas till. Problemlösning kan göra matematiken intressant för dessa 

elever (Magne, 1998). Att eleven kan lösa matematiska problem benämns av 

Kilpatrick, Swafford & Findell (2001) som strategisk kompetens, vilket inne-

bär att eleven utvecklar förmågan att lösa problem.  
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5:3 Projektets utvecklingsmöjligheter 

5:3:1 Förtjänster, fallgropar och utvecklingsmöjligheter 

 

När projektet startades användes en diagnos för att upptäcka elevers matema-

tiksvårigheter.  

 
S: Arbetet med projektet minskar risken att en elev faller mel-

lan stolarna. 

 

Projektets förtjänster är enligt lärares uppfattning att den första delen av kor-

ten går att använda till elever i matematiksvårigheter, sedan ökar svårigheten. 

En av projektets fallgropar är enligt lärares uppfattning att elever har svårt att 

generalisera sin kunskap från arbetet i projektet. Enligt en lärare är det svårt 

att veta hur elever i matematiksvårigheter skall få den hjälp de behöver. Lä-

rare tycker inte att elever i matematiksvårigheter skall arbeta med korten och 

deras uppfattning är att elever blir nertryckta. Lärare menar att vissa elever är 

oroliga för att andra elever skall skratta om de inte kommit så långt med kor-

ten. Vidare anser en annan lärare att projektet inte är anpassat till elever i 

matematiksvårigheter. 

 
L 1: Det som är synligt mätbart för elever är inte alltid bra men 

det kan trigga vissa men de triggas ofta av sig själva. 

 

L 2: Man får en bekräftelse på vilka elever som är i svårigheter, 

men vad gör vi med dem sen? 

    
Lärare hävdar att en av de viktigaste faktorerna för att elever i svårigheter 

skall lyckas är att de får riktad tid såsom intensivundervisning vilket innebär 

att det krävs en tydlig plan för hur elever skall arbeta vidare när elever inte 

når projektets mål. 

 
L: En lärare extra behövs som sitter med eleven som behöver 

hjälp i tio till tjugo minuter per dag. 

 

Projektledarens uppfattning är att projektet skulle utvecklas om fler special-

pedagoger och speciallärare skulle kunna delta. Specialpedagogers uppfatt-

ningar är att det som behövs för att utveckla projektet är någon ansvarig på 

skolan eller centralt som driver arbetet genom att starta upp, följa upp och 

avsluta det genomförda arbetet.  

 

En av projektets förtjänster är enligt en lärares uppfattning att projektets dia-

gnoser är en bra hjälp till att upptäcka elever i matematiksvårigheter. McIn-

tosh (2008) menar att de missuppfattningar som eleven uppvisar kan bli be-
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stående om de inte uppmärksammas. Efter diagnos och uppföljande samtal 

skall undervisningen planeras där elevens resultat inverkar på planeringen.  

 

Med hjälp av erfarenhet skall lärare kunna möta alla elever i sin undervisning 

(Löwing, 2008). En av projektets fallgropar är enligt lärares uppfattningar att 

elever i matematiksvårigheter inte utvecklas av att arbeta med projektet. Kil-

patrick, Swafford & Findell (2001) menar att interaktionen mellan lärare, 

elev och matematikens innehåll är viktiga faktorer för att eleven skall lyckas. 

Lärarens kunskaper påverkar undervisningen. Andra faktorer som styr är 

också elevens intresse och vilken respons de ger tillbaka. Nilholm (2012) 

menar att åtgärder och insatser i skolan planeras in beroende på hur lärare ser 

på elever i svårigheter. Olika synsätt så som att problemet ligger hos eleven 

eller om läraren anser att eleven befinner sig i svårigheter på grund av skolsi-

tuationen, kommer att vara avgörande för vilka insatser eleven får. 

 

Uppfattningar som finns är att utveckling av projektet kan ske om fler vuxna 

finns att tillgå under projekttiden, samt att det finns en plan för de elever som 

inte når projektets mål. Vuxna som är kända för eleven är av vikt samt riktad 

undervisning till de elever som behöver stöd enligt lärares uppfattning. Pro-

jektledarens uppfattning är att projektet skulle utvecklas om specialpedagoger 

och speciallärare deltog samt att det fanns någon som var ansvarig för pro-

jektet. Enligt Lgr11 (Skolverket, 2011) är rektor ansvarig för resursfördelning 

och skall vara pedagogisk ledare och detta innebär ansvar för skolans ut-

veckling. 
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6. Diskussion  

6:1 Metoddiskussion 

För att kunna besvara studiens frågeställningar valdes en kvalitativ metod där 

intervju i grupp, enskild intervju samt en intervju via e-post ingick. Syftet var att 

studera ett pågående matematikprojekt i åk 3 ur ett specialpedagogiskt per-

spektiv. Valet av intervju som metod möjliggjorde att följdfrågor kunde stäl-

las. Eftersom speciallärare och specialpedagoger som bjudits in till intervju 

fick förhinder blev bortfallet stort eftersom de representerade en målgrupp i 

vår studie. För att få ta del av deras uppfattningar skickades intervjun via e-

post där möjlighet fanns till följdfrågor, men den möjligheten utnyttjades inte 

eftersom de skriftliga svaren var de uppfattningar vi var intresserade av. Två 

specialpedagogers uppfattningar användes i studien.  Att denna målgrupp 

också finns representerade i resultatet stärker studiens validitet. Gruppinter-

vju möjliggjorde intressanta diskussioner mellan respondenter. Eftersom vi 

var två vid genomförandet av gruppintervjun, där en av oss förde anteckning-

ar underlättades transkriberingen, vilket var en styrka som höjer studiens tro-

värdighet.  

 

Eftersom uppfattningar från tre målgrupper vilka var sex lärare, två special-

pedagoger samt en projektledares uppfattningar av ett specifikt matematik-

projekt, går resultatet inte att generaliseras till andra projekt. Delar av rå-

materialet av en enkätundersökning som gjorts av projektledaren samman-

ställdes.  65 personer deltog i enkätundersökningen vilket vi anser höjer stu-

diens reliabilitet. Resultatets validitet skulle kunna ökas om vi utfört fler 

gruppintervjuer. Resultatet som presenteras består av uppfattningar som lä-

rare, specialpedagoger samt projektledare har av vilka arbetssätt och arbets-

former som kan användas för att elever i matematiksvårigheter skall nå pro-

jektets mål. Vilka omkringliggande faktorer som påverkar arbetssätten och 

arbetsformerna presenteras också. De kritiska aspekterna som framkommit 

kan användas vid projektplanering samt utvecklingsarbete kring befintliga 

matematikprojektprojekt. 

6:2 Resultatdiskussion och slutsats 

Fokus kommer inte att riktas på vilken målgrupp som har vilken uppfattning 

eftersom det redan presenterats i resultatet. Det som fokuseras i diskussionen 

är att det finns kvalitativt olika uppfattningar. 

Inledningen belyste elevers i matematiksvårigheters situation historiskt. Ar-

betet kring elever i svårigheter har förändrats och forskningen har bidragit 

med kunskap om hur lärande går till. Nya matematikprojekt kommer att star-

tas och ny forskning kommer att bidra till projektens upplägg, innehåll och 

utformning. Vilken forskning skolor skall utgå ifrån när de planerar matema-

tikprojekt kan diskuteras. Vår studie visar att fler faktorer finns att ta hänsyn 
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till vid planering av ett matematikprojekt. En faktor som påverkar val av ar-

betssätt och arbetsform är tillgång till resurser enligt uppfattningar som finns, 

då riktad tid till elever i matematiksvårigheter är svårt att finna. De arbets-

former som används styrs av den personal som finns att tillgå. Lärare och 

speciallärare har olika fokus i sina yrkesroller (Bergh-Nestlog & Tinglev, 

2010). Skulle ett samarbete mellan professionerna möjliggöra att nya arbets-

sätt och arbetsformer kan utvecklas där också elever i matematiksvårigheter 

gynnas av arbete med projektet? 

Resultatet visar att de olika målgruppernas uppfattningar är att det finns flera 

faktorer som påverkar projektets arbetssätt och arbetsformer och där en bety-

dande faktor är bristen av tid. Arbetsmaterial som är lätt att sätta sig in i an-

vänds i större utsträckning än arbetsmaterial som tar mer tid att sätta sig in i. 

Lådan med material är enligt uppfattningar användbart, men tidsbrist anges 

som orsak till att materialet inte används som det var tänkt. Uppfattningen av 

att det är svårt att veta vad som kan plockas bort från matematikundervis-

ningen för att ersättas av projektet finns. Denna uppfattning är återkom-

mande. Om läroboken tar för stor plats i undervisningen är en fråga som kan 

diskuteras. Projektet syfte är att ” Att elevers grundläggande färdigheter i 

huvudräkning skall utvecklas” vilket stämmer väl överens med kursplanens 

mål. Projektets arbetsmaterial, arbetssätt och arbetsformer är anpassade så att 

eleven kan arbeta mot målen och utveckla sina matematiska förmågor. 

 

Uppfattningar som finns är att elever i matematiksvårigheter inte gynnas av 

projektets arbetssätt och arbetsformer. Hattie (2009) menar att föräldrar som 

förstår skolans språk har lättare att hjälpa sina barn. Är det medelelevens för-

äldrar som har förstår skolan språk. Här spelar troligtvis andra faktorer in 

exempelvis att eleven ser projektets mening och enligt en uppfattning blir de 

motiverade att fortsätta eftersom de kommit långt i arbetet med korten. Om 

eleven överför sin inställning till sina föräldrar och vidare om föräldrars in-

ställning överförs till elever är en fråga som kan diskuteras. 

 

Möjligtvis hade resultatet av projektarbetet blivit ett annat om lärare fått mer 

tid till att sätta sig in i materialet och då kunnat använda sig av flera olika 

arbetssätt och arbetsformer för att ändra undervisningen. På så sätt hade alla 

elever fått förutsättningar i arbetet med automatisering av tabeller och ut-

veckla procedurellt flyt. Det hade kanske också bidragit till att delar av ma-

tematikbokens innehåll hade kunnat strykas för att lämna plats för andra ar-

betssätt. Övning med korten är ett arbetssätt som har tagit stor plats och troli-

gen fått lärare att uppfatta korten som själva projektet, vilket är en missupp-

fattning eftersom projektet består av fler delar. Om detta är en orsak till att 

lärare inte anser att projektet passar för elever i matematiksvårigheter kan 

också diskuteras. Lärares reflektioner när elever arbetar med korten är att 

elever inte lär sig bara genom att öva. På vilket sätt eleven övar, tillgång till 
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riktad undervisning, hur motiverad eleven är och att eleven kan se meningen 

med att öva, är några av de faktorer som belystes. 

 

Utveckling kan ske på olika nivåer inom skolans verksamhet enligt uppfatt-

ningar från respondenter. Nedan presenteras de olika faktorer som kan på-

verka och utveckla projektets arbetssätt och arbetsformer för att elever i ma-

tematiksvårigheter skall nå projektets mål. 

Skolans organisation:  

 Nämndens stöd för projektet  

 Rektors ledarskap  

 Fortbildning för lärare 

 Sammankomster för lärare och tid för reflektion  

 Tillgång till speciallärare eller specialpedagog  

 Resursfördelning under projekttiden 

 Reviderad projektplan där en plan för hur elever som inte når målen 

finns 

 

Gruppnivå:  

 Gruppstorlek  

 Utvecklande gruppdiskussioner för elever 

 

Individnivå:  

 Elevens motivation  

 Läraren vet var eleven befinner sig i sin utveckling 

 Riktad undervisning till elever i behov 

 

Sammanfattningsvis konstateras att för att elever skall nå projektets mål är 

det flera olika faktorer på olika nivåer som påverkar, enligt de uppfattningar 

som finns. Analys av resultatet visar att respondenterna inte gav projektets 

matematiska innehåll det fokus som förväntats i vår studie, då de omkringlig-

gande faktorerna i huvudsak fokuserades.  

 

När omkringliggande faktorer fungerar för elever och lärare kan förhopp-

ningsvis utveckling av det matematiska innehållet i projektet också ske, där 

elevens förmågor och kompetenser fokuseras. Om eleven utvecklar procedu-

rellt flyt med stöttning av begreppsförståelse och får möjlighet att utveckla 

hjälpmedelskompetens, kan eleven på så sätt kompensera för eventuella svå-

righeter och komma vidare i sin utveckling. Kompetenserna påverkar 

varandra och när eleven utvecklar en kompetens utvecklas också de andra. 

När eleven kan lösa matematiska problem och på så sätt få möjlighet att ut-

veckla strategisk kompetens, kan det få till följd att elever ser meningen i 
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matematiken och därmed utveckla ett produktivt syn- och förhållningssätt 

(Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001). 

 

Lärare som ingick i projektet var väl medvetna om att projektets arbetssätt 

och arbetsformer var underordnade projektets organisatoriska förutsättningar. 

Eftersom lärare arbetat med projektet under några år hade de själva upptäckt 

projektets förtjänster och fallgropar och vår uppfattning är att de nu är redo 

att göra projektet till sitt eget, vilket vi anser kan möjliggöra projekttutveckl-

ing.  

  

Avslutningsvis menar vi att projektet kan utvecklas och anser att det kan an-

vändas som en förebyggande specialpedagogisk insats, där elever fångas upp 

i tid för och få den hjälp de behöver. Om elever skall nå projektets mål, är en 

av förutsättningarna att rektorer, lärare, specialpedagoger och speciallärare är 

delaktiga och samarbetar, vilket kan gynna alla parter.  

  

Slutsats 

Lärare, speciallärare och projektledares uppfattning är att följande faktorer 

påverkar projektets arbetssätt och arbetsformer: uppstart av projektet ska ske 

tidigare, tid ges till lärare för att läsa in sig i projektets delar, resurser och 

speciallärare finns att tillgå, riktad tid till elever i svårigheter finns samt att en 

plan för hur arbetet skall bedrivas för elever i matematiksvårigheter. De ar-

betssätt som används idag är i huvudsak korten vilket egentligen bara är en 

liten del av projektets tänkta arbetssätt. De arbetsformer som används är i 

huvudsak att elever sitter och tränar korten en och en eller två och två men att 

tid till en-till-en undervisning önskas. Uppfattningar som finns tyder på att en 

av de viktigaste faktorerna för att elever i svårigheter skall nå målen är att de 

får riktad tid i form av intensivundervisning och en annan uppfattning är att 

projektet skulle utvecklas om fler specialpedagoger och speciallärare skulle 

kunna delta samt att någon på skolan ansvarar för projektet för att ge det tyd-

liga ramar. Flera olika uppfattningar av vilka faktorer som påverkar pro-

jektets arbetssätt och arbetsformer och hur de kan utvecklas finns. Studien 

visar att arbetssätt och arbetsformers betydelse är underordnade projektets 

organisatoriska förutsättningar. 

6:3 Fortsatt forskning 

En intressant studie skulle vara att följa några valda elever som ingår i pro-

jektet. Projektplanen skulle revideras och stor vikt läggas vid att anpassa pro-

jektet så att det passar alla elever. Vi skulle då välja att göra en interventions-

studie, där frågan Ger övning färdighet? skulle besvaras. Då menas övning 

för att automatisera tabeller. Metoden som används skulle stödja den senaste 

forskningen där arbetssätt och arbetsformer anpassas efter alla elevers  

behov och där faktorer vi funnit i denna undersökning, skulle påverka under-

visningens utformning.
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Bilaga 1 – Missivbrev 

 

 
 

Förfrågan om medverkan i studie 

 
Vi är två lärare som utbildar oss till speciallärare med inriktning matematik 

på Linnéuniversitet i Växjö. Nu är det dags för oss att skriva vårt examensar-

bete. Vi har valt att fördjupa oss i projektet xx arbetssätt och arbetsformer. I 

vår studie har vi valt att vända oss till lärare, speciallärare och specialpedago-

ger som har deltagit i utbildningen av xx. 

 

För att ta reda på hur arbetssätt och arbetsformer har sett ut har vi tänkt an-

vända oss av gruppintervjuer i vilket innebär att vi fokuserar på några be-

stämda frågeställningar som vi tillsammans i gruppen svarar på. Vi kommer 

att ha två gruppintervjuer vid olika tillfällen, ena gången med endast lärare 

och den andra gången med endast speciallärare och specialpedagoger. Grupp-

intervjun kommer att ta max två timmar, plats meddelas senare. Vårt förslag 

på tillfälle är onsdag 18 april kl. 15-17. Vi kommer att informera din rektor 

om intervjun. Ni kommer att bli bjudna på något ät- och drickbart som tack 

för hjälpen.  

 

Vi önskar att du har möjlighet att hjälpa oss med det här. Ditt deltagande är 

självklart frivilligt och vi kommer att avidentifiera alla deltagare i vår upp-

sats. 

 

Om du är intresserad av att delta vill vi att du ger oss svar via mail. Därefter 

tar vi kontakt via telefon. Det är därför viktigt att du uppger namn och tele-

fonnummer i ditt svar. 

Vid eventuella frågor kan du kontakta: XX  

Med vänliga hälsningar Liselotte Johansson och Madelene Jonsson 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 
Gruppintervju – lärare som deltagit i projektet 
 

Vi kommer att inleda träffen med att lärarna får presentera sig kort och be-

rätta om hur länge de arbetat med projektet. Alla lärare arbetar i år 3. 

1. Vilka faktorer är viktiga för att kur-projektet skall fungera? 

M skriver faktorer på tavlan (L skriver ner alla faktorerna och kopierar upp 

papper till alla deltagare) 

2. Rangordna från 1 – 10 de olika faktorerna (alla deltagare gör detta) 

3. Markera de fem viktigaste 

______________________________________________________________ 

 

4. Vilka arbetssätt har du använt i projektet för att alla elever skall nå de 

uppsatta målen? 

M skriver sammanfattning på tavlan 

PAUS 

5. Vilka av arbetssätten som ni arbetat med gynnar era elever som befin-

ner sig i matematiksvårigheter? - diskussion 

Alla deltagare får ett papper för att skriva egna tankar gällande: 

6. Vilka utvecklingsmöjligheter ser du i projektet KUR för elever i ma-

tematiksvårigheter? 

Papper samlas in 

7. Slutdiskussion angående fråga 5 där diskussionen har fokus på arbets-

sätt. 
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Bilaga 3 – Intervjuguide 

 

Intervju projektledare, specialpedagoger 
 

1. Vilka faktorer är viktiga för att kur-projektet skall fungera? 

2. Rangordna från 1 – 10 de olika faktorerna  

3. Markera de fem viktigaste 

______________________________________________________________ 

4. Vilka arbetssätt har används i projektet för att alla elever skall nå de 

uppsatta målen? 

5. Vilka av arbetssätten som ni arbetat med gynnar era elever som befin-

ner sig i matematiksvårigheter?  

6. Vilka utvecklingsmöjligheter ser du i projektet KUR för elever i ma-

tematiksvårigheter? 
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Bilaga 4 – Lådans innehåll 

 

Innehåll i lådan 
 
1 st. pärm – uppgifter att utföra i klassrummet från Strävorna 

1 st. bok Huvudräkning- en inkörsport till matematiken. (Löwing & Kilborn, 

2003). 

1 st. Mattehuset med lärarhandledning och 10 färgade spelpjä-

ser.(Betapedagog) 

1 st. tallinje 0-100 utan siffror, bordsmodell.(Betapedagog) 

1 st. stort kulband, 100 kulor.(Betapedagog eller Sica) 

1 st. kortlek, vanliga spelkort.(Betapedagog) 

10 st. tärning 0-10.(Betapedagog) 

10 st. tärning 1-6.(Betapedagog) 
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Bilaga 5 – Arbetsgång korten 

 

1. En kortlek delas ut till alla elever. 

2. Eleverna startar på olika ställen beroende på resultatet av diagnosen. 

3. Korten är indelade i addition, subtraktion, multiplikation respektive 

division. Korten har en fram och baksida. 

4. En ruta där ”strategitänk” finns på korten t.ex. vid 12-3 står det, ” ta 

först bort från ental”. Här kan eleven tänka att 12-2 = 10. Sedan skall 

10-1= _ 

5. När eleverna behärskar en liten hög går de vidare till nästa. 

6. En ny diagnos görs efter ca 10 veckor. 

 

 

 

 

Framsida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baksida 

 

 

 

12-3=9 
12 

9 3 

12-3 

   Ta först bort från ental 

ental 

12 

X 3 



 
 

i 
 

 

 Bilaga 6 – Arbetssätt tanketavla 

 
                          (McIntosh, 2008: 144) 
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