
 

 

 
       

 

 

 

Linköpings universitet 

Speciallärarprogrammet 

 

 
 

 

 

 

 

 

Helena Henriksson 
 

Taluppfattning 
Undervisning, Lgr 11 och elevers delaktighet 

En jämförande intervjustudie mellan lärare i grundskolan, grundsärskolan och 

grundsärskolan med inriktning träningsskola 

 
 
 
 
 
 

 
 
Examensarbete 15 hp                                                   Handledare:  
                                                        Rickard Östergren 
LIU-IBL/SPLÄR-A-14/04-SE                                     Institutionen för  
                                                                                         Beteendevetenskap och   
                                                                                         Lärande          

 



 

 

 

 

 

Avdelning, Institution 
Division, Department 
 

Institutionen för beteendevetenskap 
och lärande 
581 83 LINKÖPING 
 

 
 

Datum 
Date 2014-06-03 
 

 
 

 

 

Språk 
Language 

 
 

Rapporttyp 
Report category 

 
 

ISBN 
 

Svenska/Swedish 
 

 Examensarbete    

ISRN    LIU-IBL/SPLÄR-A-14/04-SE                 

 
 

    
 

 
 

Serietitel och serienrummer 

Title of series, numbering 

 

ISSN 
 

    
 
 

  
 

   
 

URL för elektronisk version 
 

  

 
 

 

Titel: Taluppfattning – Undervisning, Lgr 11 och elevers delaktighet En jämförande intervjustudie mellan 
lärare i grundskolan, grundsärskolan och inriktning träningsskola 
 

Title:   Number sense – teaching , Lgr 11 and  students' participation 
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Author  

Sammanfattning    
Abstract:  
Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattningar om taluppfattning, undervisningsmetoder 
och arbetssätt, samt även undersöka hur förankringen till Lgr 11 synliggörs, och om eleverna är 
delaktiga i sina lärandemål. Den undersöker lärarnas varierade uppfattningar kring taluppfattning 
inom respektive skolform, grundskola, grundsärskola, samt grundsärskola inriktning träningsskola.   
Taluppfattning handlar mycket om att det är ett verktyg och grunden i all matematik, men även om 
sifferpositioner och att det hör till kroppen. Variationerna i studien ligger delvis till grund för 
resultatmodellen i analysen. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv, där lärande utvecklas i 
samspel med andra och att lärandet utvecklas inom Vygotskijs proximala utvecklingszon.  
 
Den fenomenografiska metodansats som använts har inspirerat till semistrukturerade intervjuer. 
Analysen har gjorts i sju olika steg, där resultatet blir ett utfallsrum. Resultatet diskuteras utifrån 
studiens frågeställningar och visar att det finns en hel del likheter mellan skolformerna och 
undervisningen, men också en del stora variationer. En av de stora skillnaderna är att undervisningen 
inom grundsärskolan och inriktning träningsskolan, oftare sker i mindre grupper eller enskilt.  
Att göra en förankring till Lgr 11 så att eleverna blir delaktiga i sina lärandemål, visar den största 
variationen mellan skolformerna. Alla intervjuade lärare är eniga om att det är viktigt att använda sig av 
olika undervisningsmetoder som gynnar elevernas lärande. 
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1.Inledning 

I mitt examensarbete på speciallärarutbildningen, med inriktning utvecklingsstörning, har 

jag valt att undersöka variationen i hur lärare beskriver sin undervisning inom 

taluppfattning, och hur arbetet förankras i skolans läroplaner, Skolverket (2010:37 och 

2010:255). Detta område valdes utifrån min egen erfarenhet inom grundsärskolans 

inriktning, träningsskolan. Ämnet matematik är ett svårt och mycket abstrakt ämne för 

dessa elever som är i behov av mycket konkreta och tydliggörande hjälpmedel i sin 

undervisning. Det kan naturligtvis även vara ett svårt ämne för elever inom 

grundsärskolan och grundskolan. Under min utbildningstid har jag studerat och tagit till 

mig olika vetenskapliga artiklar kring ämnet matematik och elever med Downs syndrom. 

Artiklarna av Abdelahmeed (2007) och Faragher, Brady, Clarke och Gervasoni (2008) 

visar att det saknas vetenskaplig forskning kring matematik och elever med Downs 

syndrom och särskoleelever. Detta gör denna studie ändå mera angelägen och spännande 

att göra. Jag har därför valt att göra en jämförande studie för att se variationen i 

undervisningsformer kring taluppfattning mellan grundskola, grundsärskola och 

grundsärskolans inriktning, träningsskola. Detta begrepp, inriktning träningsskola, 

används fortsättningsvis i studien och längre fram presenteras skolformens inriktning 

mer.  

I skollagen, SFS (2010:800), framgår det att skolans uppgift är att stödja och främja 

elevernas möjlighet till att utvecklas så mycket som möjligt. Hänsyn ska tas till alla 

enskilda elevers behov. I våra läroplaner (Skolverket 2010:37 & Skolverket 2010:255), 

tydliggörs det att alla elever ska utvecklas och utveckla sitt lärande inom skolans 

verksamhet. Det ska främja ett livslångt lärande. Vidare ska undervisningen utformas så 

att det passar alla elevers olika behov och förutsättningar. Det är lärarens stora uppgift att 

ansvara för hur undervisningen utformas. I min blivande yrkesroll som speciallärare 

kommer jag arbeta både med grundskoleelever, grundsärskoleelever och elever inom  

inriktningen träningsskola. Jag anser därför att det är viktigt för mig att ha kunskap om 

vad taluppfattning är, och hur man kan arbeta med detta på olika sätt. Det är en av de 

grundläggande förmågorna som ska tränas hos elever, för att eleverna ska kunna utveckla 

sitt matematiska tänkande. När en elev behöver stöd inom matematiken, blir mitt uppdrag 

att hitta olika variationer i undervisningen, så att eleven kan tillgodogöra sig 

undervisningen på ett annat sätt. Det är viktigt att kunna variera olika arbetssätt och 
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undervisningsmetoder och använda tydliga instruktioner, så att det passar alla elever. Min 

erfarenhet säger mig också att diskussioner kring läroplansmål och elevernas delaktighet i 

målen, inte alltid förekommer i den utsträckning det borde ute på skolorna. Detta anser 

jag är en svår del i mitt uppdrag som lärare inom inriktningen träningsskola. Svårigheten 

ligger i att få eleverna delaktiga och medvetna om sina lärandemål, så de vet vad 

förväntas av dem. I och med denna studie kan detta område utvecklas, eftersom den 

undersöker hur det fungerar på andra skolor och inom andra skolformer. 

Specialpedagogikens stora uppgift är att se till så att undervisningens tillrättaläggs för 

elever som är i behov av stöd anser Persson (2007). Enligt examensförordningen SFS 

(2011:186) för speciallärare, ska jag efter min utbildning visa en fördjupad kunskap kring 

kunskapsutvecklingen för elever med utvecklingsstörning, samt visa att jag nu förvärvat 

en akademisk och vetenskaplig grund att utgå från, så att jag kan stödja elever med 

inlärningssvårigheter. Kunskap för att göra olika etiska avvägningar i mitt blivande yrke 

som speciallärare behövs också. Ett sätt att visa att jag förvärvat dessa kunskaper är att 

skriva mitt examensarbete, och visa i text att jag har en god grund att stå på i mitt 

kommande yrke med att stötta elever i deras lärande inom olika skolformer. 

1.2 Syfte  
 

För att eleverna ska få möjlighet att utvecklas och ta till sig kunskap inom matematiken, 

är det av stor vikt att lärare har kunskap om olika slags undervisningsmetoder, arbetssätt 

och elevernas kunskapsnivå, för att kunna utmana eleverna i deras lärande. Det 

övergripande syftet med denna studie är att ge mig en inblick i hur verksamma lärare 

inom grundskolan, grundsärskolan och inriktning träningsskolan, beskriver vad 

taluppfattning är för deras elevgrupp, och vilka arbetssätt och metoder de använder sig av 

i undervisningen. En annan del i mitt syfte är att jag vill belysa hur lärare inom 

skolformerna förankrar sin undervisning i området taluppfattning till målen i Lgr 11, 

Skolverket (2010:37 och 2010:255), och även undersöka om eleverna är delaktiga och har 

en medvetenhet kring sina lärandemål. I studien vill jag belysa de variationer som 

förekommer mellan skolformerna, i hur lärarna arbetar med taluppfattning och vår 

läroplan, men också få fram de likheter som finns mellan skolformerna. 
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1.2.1 Frågeställningar 
 

 Hur beskriver lärarna vad taluppfattning är för deras elevgrupp? 

 

 Vilka undervisningsmetoder och arbetssätt använder sig lärarna av i sin 

undervisning kring taluppfattning? 

 

 Hur synliggörs förankringen till Lgr 11 och är eleverna delaktiga i vad de arbetar 

mot för lärandemål?  

 

2. Litteraturgenomgång med centrala begrepp 
 

I denna del av min studie synliggör jag de centrala begrepp som ingår i min studie. 

Begreppen jag valt är taluppfattning, matematikundervisning, skolformer, 

utvecklingsstörning samt läroplaner.  

2.1 Taluppfattning 
 

När små barn använder sig av tal brukar det vanligtvis ske i tre olika situationer enligt 

Kilborn (1997). Dessa situationer är att de med ett ögonkast kan skilja mellan ett, två eller 

tre föremål. Barnet gör ingen uppräkning utav föremålen, utan det räcker med en blick. 

På engelska kallas detta för subitizing. Den andra situationen är när barnet kan rabbla 

talen ett, två, tre, fyra osv. Barnet rabblar bara siffrorna. Det saknas här en koppling till 

antalet. Den här ramsan kallas för talramsan. I den tredje situationen använder barnet 

räkneorden som namn eller symboler. Det har inte att göra med antal eller ordningstal om 

barnet påpekar att det står 5 på en postlåda tillexempel. Talramsan utvecklas senare till ett 

instrument, talraden. Talraden gör det möjligt att bestämma antal föremål i en speciell 

mängd.   

 

Många har tanken att taluppfattning handlar om siffror. För elever inom inriktningen 

träningsskolan, är det kanske inte möjligt att erövra siffror som matematiska verktyg 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten och Falköpings kommun, 2010). Inom 

matematikundervisningen har en del elever en inre känsla för tal och mängder, alltså 

taluppfattning enligt Butterworth & Yeo (2010). Är man som elev bekväm med mängder, 

tal, föremål och abstrakta tal har man en intuitiv taluppfattning. Det har en stor betydelse 
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för lärandet inom matematiken. Om taluppfattning görs tillsammans med praktiska 

erfarenheter får barnen en annan syn på talen. De får då en annan förståelse för 

talbegrepp.  Förmågan att räkna är medfödd enligt Butterworth (2008), och då måste vi 

som lärare utmana varje elev för att utveckla förmågan att erövra siffror som ett 

matematiskt verktyg. Med taluppfattning menas enligt Reys, Emanuelsson, Holmquist, 

Häggström m fl. (1995) en persons förståelse för tal och operationer tillsammans med 

förmåga, färdigheter och lust att använda den kunskapen. Begreppet taluppfattning 

innebär enligt Emanuelsson & Emanuelsson (1997) att en elev har förståelse för vad talen 

betyder och dess storlek, men också en förståelse för talens relativa storlek. Att ha 

kännedom om att tal kan delas upp och en förståelse för räknelagarna och kunna använda, 

dem ingår också i taluppfattning. 

 

Skolverket (2005) skriver att en förmåga att identifiera, förstå och visa engagemang för 

matematiken, samt att också göra grundade bedömningar om matematikens roll i det 

vardagliga livet hos en person, innebär att en person är matematiskt litterat. Matematiken 

i skolan börjar oftast med de små beståndsdelarna som siffror, symboler och olika 

räkneuppgifter med uppställningar skriver Forsmark (2009). Uppgifter ska göras, men 

skilda från ett sammanhang. Det är svårt att koppla det till sina erfarenhetsbaserade 

matematiksituationer, där de kunnat lösa olika problem. För att bli matematiskt litterat är 

det viktigt att erövra lärandets möjligheter. Detta innebär att använda sina egna 

erfarenheter, känna glädje och kompetens, uppleva det man gör som meningsfullt samt 

dela sin kunskap med andra. Även matematikens möjligheter bör erövras. Det innebär att 

förstå avsikten med det man gör inom matematiken, förstå och se samband mellan 

matematikens olika områden, och ha en förståelse för de matematiska strukturerna. 

Aritmetikens grunder som positionssystemet, räkneoperationer och olika symboler och 

siffror bör ha erövrats om man ska vara matematisk litterat skriver Forsmark (2009) 

vidare.  

 

2.2 Matematikundervisning 
 

Hur undervisning och arbetsformer utformas kan ha en betydelse för hur elever lär sig 

skriver Wallby, Carlsson & Nyström i Skolverket (2001:648). Det handlar om val av 

material, hur detta används samt också hur interaktionen mellan elever och elever, och 

mellan elever och lärare är, men också att ämnet är av en speciell karaktär, där ämnet lärs 
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in i en speciell ordning. Matematikundervisningen bör spegla den syn som finns i våra 

aktuella kursplaner och lägga fokus på elevernas lärande i matematik. Variationen i en 

klass av matematikkunskaper kan användas på ett utvecklande sätt. Där har läraren en 

stor roll. En variation i undervisningen kan enligt Rystedt och Trygg (2009), vara en plats 

som ska inspirera till ett lustfyllt lärande och även ge variationer i undervisningen, 

exempelvis en matematikverkstad. Den ska hjälpa till att utveckla fantasi, kreativitet samt 

att aktiviteterna ska leda till ett mer fördjupat kunnande i matematik. I våra styrdokument 

finns stöd för att arbeta laborativt. Enligt Skolverket (2001:648), krävs tillräckligt med 

tid. Tid för reflektion och eftertanke för att kunna utveckla undervisning och 

arbetsmetoder. Ahlberg (2009)  och Stensaasen och Sletta (1997) skriver om att det finns 

fördelar med att arbeta i grupper inom matematikundervisningen. Eleverna får lättare för 

att utveckla sitt matematiska tänkande genom att de kommunicerar med varandra. Att 

samarbeta innebär också att eleverna kan lära av varandra. Arbetsmodeller som kan 

gynna samarbete mellan elever kan vara Gibbons (2010). Malmer (1984) anser att en 

lärobok i undervisningen passiviserar läraren. Det är bättre att använda sig av elevernas 

erfarenheter och ge dem nya erfarenheter. Det är elevernas verklighet och kreativitet 

undervisningen ska utgå från. 

 

Skolverket (2011b) gjorde en utvärdering av matematiksatsningen 2010 inom 

grundsärskolan. Utgångspunkten var att det skulle strävas efter en likvärdig syn på 

kunskap inom hela skolväsendet, och ett inkluderingsperspektiv skulle hittas. Inom 

forskningen saknas det kunskap kring ifall en framgångsrik matematikundervisning ger 

skillnader i förmågan och lärandet hos eleverna. Detta beroende på om eleverna har en 

utvecklingsstörning eller inte. Studien belyser några strategier som att konkretisera 

lösningar och arbeta med material, som gör matematiken mer konkret för eleverna. 

Nilholm (2011) menar att det inte behövs någon speciell form av didaktik i 

undervisningen för elever som behöver extra stöd, och att de didaktiska processerna inom 

grundsärskolans undervisning inte skiljer sig så mycket från grundskolans didaktik. Detta 

stöds också av Göransson i Skolverket (2011: 1264), som anser att grundsärskolans 

undervisning inte behöver andra principer än de som finns i grundskolan. En 

framgångsfaktor kan vara att variera undervisningsmaterial och att det finns en 

medvetenhet om de olika lärstilar som finns i grundsärskolans elevgrupp.  
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Skolverket (2011:366) gjorde även en utvärdering av matematiksatsningen 2009, och 

2010/2011 inom grundskolan. Målet var att matematikundervisningen skulle förbättras 

och att eleverna skulle nå sina mål. Resultatet i utvärderingen visar på att många skolor 

köpt in och tillverkat mycket laborativt material. Det har varit en större fokus kring 

materialet och aktiviteter med materialet, än vad det är eleverna ska träna på för förmåga. 

Det har lett till att de aspekter inom matematiken som materialet skulle belysa inte har 

visats. Det laborativa materialet har blivit ett hinder för elevernas lärande. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2009) gjorde ett samarbete i ett matematiskt 

kommunikationsprojekt med Falköpings kommun och en skola med inriktning 

träningsskola. Projektet handlade om siffror som lyftes in i deras undervisning. En stor 

del av projektet handlade om lärarnas förväntningar på att eleverna skulle klara av att lära 

sig matematik, när de blir utmanade i undervisningen. Didaktiskt så delades arbetet och 

strukturen på projektet in i fyra teman: Rumsuppfattning, Tidsuppfattning, Taluppfattning 

samt Mönster och Kategoriseringar. Projektet innebar en fördjupning i deras elevers 

matematikarbete och utveckling av didaktiken i miljön. En stor del lades också vid 

samspelet och dialogen mellan lärare och elever, som ett lärandestöd. Resultatet i detta 

projekt visar på att nya lärprocesser har utvecklats. För elever inom inriktningen 

träningsskolan, har oftast en gräns satts upp för vad som är möjligt att lära sig. Här har 

lärarna fått ett nytt ansvar för att erbjuda eleverna att gå längre i sin utveckling, än vad 

som ansågs rimligt eller lämpligt för elevgruppen. En del av resultatet i projektet visar 

också på konsekvenser för hur läroplaner och kursplaner skrivs för verksamheten inom 

inriktningen träningsskolan. Några av lärarna i projektet var med och skrev kursplanen 

för den inriktningen. Fokus riktar sig mer mot elevernas lärandeperspektiv i denna 

verksamhet än tidigare, då omsorgsperspektivet och stödperspektivet var mer i fokus. 

Ansvariga för projektet menar att när eleverna går framåt genom att de får pröva nya 

saker, går också lärarna framåt. De vågar pröva nya saker. Projektet har lett till att hela 

skolan har gått framåt när det gäller elevernas lärande. 

Att elever är motiverade till att lära sig påverkar också undervisningen och lärandet. I 

skolan blir uppgiften för läraren enligt Persson och Persson (2012) att få eleverna att se 

det positiva med att utveckla sina kunskaper. När undervisningen upplevs som 

meningsfull för eleverna ökar elevernas motivation till att lära sig enligt Swärd och Florin 

(2011) och Hannula (2006). För läraren gäller det alltså att skapa en meningsfull 

undervisning som eleverna kan ha nytta av i sin vardag. Att visa lust att göra vissa saker 
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och att undvika andra saker är definitionen på vad motivation är skriver Hannula (2006) 

vidare. Känslor, både positiva och negativa, är kopplade till elevers motivation. Det kan 

visa sig i kroppsspråk, ansiktsuttryck, men även som en känsla som eleven själv känner 

och som inte visas utåt. 

2.3 Skolformer och utvecklingsstörning 
 

I detta stycke gör jag en beskrivning av de båda skolformerna som finns inom 

grundsärskolan och vad utvecklingsstörning innebär för elever som är inskrivna inom 

grundsärskolan. Detta gör jag för att du som läsare av detta arbete ska kunna göra en 

jämförelse mot den vanliga skolformen, grundskola. 

 

Inom grundsärskolan finns två skolformer, dels grundsärskolan, men också grundsärskola 

med inriktningen träningsskola.  I SFS (2010:800) framgår det att elever med 

utvecklingsstörning ska ges möjlighet att få en undervisning som liknar den som 

förekommer i grundskolan, men utifrån sina förutsättningar. Inriktningen träningsskola är 

till för de elever som inte kan tillgodogöra sig undervisningen inom grundsärskolans 

ämnen. Eleverna som är inskrivna i särskolan har en utvecklingsstörning och har enligt 

Granlund och Göransson (2011), svårigheter med att bearbeta och ta in information samt 

bygga och tillämpa sin kunskap. Utvecklingsstörning är en intellektuell 

funktionsnedsättning. Det innebär svårigheter att klara sin vardag skriver Jacobsson och 

Nilsson (2011). En intelligenskvotsberäkning (IQ) används enligt Hwang och Nilsson 

(2011) för att mäta vilken grad av utvecklingsstörning en person har. En person som är 

normalbegåvad har ett IQ på 100 poäng, det är det genomsnittliga värdet på poäng för 

den ålder som personen har. IQ på 70 poäng eller lägre tolkas som utvecklingsstörning 

och ett IQ på 145 eller högre innebär att man är överbegåvad. 

 

Kylén (2012) beskriver utvecklingsstörning i olika nivåer. Nivåerna visar vilken nivå av 

abstraktionsförmågan personerna befinner sig på. Förutom svårigheter inom 

abstraktionsförmågan anser författaren att det även finns en svårighet med korttidsminnet 

hos personer med utvecklingsstörning. En person med utvecklingsstörning uppfattar vår 

verklighet på ett mer konkret och enkelt sätt. Detta förklaras också inom olika stadier av 

begåvningen. En person på A-stadiet lever här och nu. Personens rums- och 

tidsuppfattning är begränsad. Tal hos personen saknas ofta, men kroppsspråk och olika 
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ljud används som kommunikation. På B-stadiet finns en förståelse för närmiljön, men 

förståelsen för det som är frånvarande saknas på detta stadie. Tidsuppfattningen kan 

omfatta en till några dagar, eventuellt också en vecka. Räkneförmågan rör sig kring att 

räkna några till flera siffror. Förståelse för bildsymboler t.ex. fotografier finns.  Tal finns 

och ordförrådet växer, men personerna är mycket beroende av sina handlingar och har 

svårt för förändringar. En person på C-stadiet förstår att det finns saker förutom det de 

själva har upplevt. Det finns en framtid och tid som varit, dåtid. Begreppen för tid som 

dag, vecka och år utvecklas. Antalsuppfattningen utvecklas och de kan lära sig räkna och 

förstår skillnad mellan antal. Många på detta stadie kan lära sig addition och subtraktion. 

Likaså kan förmågan att läsa och skriva utvecklas. Olika problem där det finns många 

olika faktorer, medför fortfarande en stor svårighet att själv hitta lösningar vid olika 

situationer, (Kylen, 2012)  

2.4 Skolornas kursplaner 
 

I kursplanen för grundskolan, Skolverket (2010:37), finns 20 olika ämnen. 

Kunskapskraven för dessa ämnen ska vara uppnådda dels i slutet av årskurs 3, årskurs 6 

samt i slutet av årskurs 9. I kursplanen framgår också vilka kunskapskraven är för att ha 

godtagbara kunskaper i årskurs 3, samt olika kunskapskrav för de olika betygsstegen A-E 

i årskurs 6 och 9. Kursplanen för grundsärskolan har ämnen precis som grundskolan. 

Inriktningen träningsskolan har fem större ämnesområden. Kunskapskraven för 

grundsärskolans verksamhet ska enligt Skolverket (2010:255) vara uppnådda i årskurs 6 

samt i årskurs 9, medan kunskapskraven inom inriktningen träningsskola, ska uppnås i 

slutet av årskurs 9. Kursplan för grundskolan, grundsärskolan och inriktningen 

träningsskola inom området taluppfattning finns på bilaga 3-6. 

 

Persson och Persson (2012) skriver om målstyrning och god skolutbildning. Grunden för 

detta är att det finns en tilltro till förmågan hos både lärare och elevers kapacitet. Detta 

leder till framgång. Ansvaret för elevers kunskapsutveckling ligger på skolan, men det 

finns också en syn på att elever ska anstränga sig själva för att förvärva ny kunskap. 

Eleverna ska också känna att de får det stöd de är i behov av. I de elevgrupper där inte 

nationella prov görs, är lärarnas uppgift att dokumentera och följa upp elevernas 

utveckling av kunskaper. Inom grundsärskolan och inriktningen träningsskola finns en 

målpärm med bilder och kunskapskrav. Den kan användas som en dokumentation över 
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elevernas kunskaper och lärande enligt Bergqvist (2010a och 2013). Swärd & Florin 

(2011) anser det är viktigt med mål som är realistiska och möjliga att uppnå. Det är också 

viktigt att det är inom en rimlig tidsgräns målen ska uppnås. Det är av stor vikt att eleven 

kan förstå vad som ska göras och hur det ska göras, för att målet ska bli uppnått. Löwing 

(2006) anser att undervisningens ramar bör förändras för att nå kursplanens mål. Det är 

av stor vikt att de tydliggörs för eleverna så att de förstår syftet med varför de ska lära sig 

vissa saker. Bergqvist et al. (2009) skriver att det är vanligt att eleverna inte uppnår alla 

mål som finns i kursplanen, och att det kan ha flera orsaker. Orsakerna kan vara 

åtskillnaden mellan kursplanen för skolformen, den implementerade kursplanen som 

finns i klassrummet och den av eleverna uppnådda kursplanen. Skolans kursplan kan 

tolkas på en mängd olika sätt. Skillnad i tolkningen och den valda undervisningsmetoden, 

lärarens yttre förutsättningar (material, lokal mm) och lärarens kompetens.  

Enligt Skolverket (2009), är det en lärares uppdrag att göra lokala pedagogiska 

planeringar, LPP, utifrån skolans aktuella kursplaner (Skolverket 2010:37 och 2010:255). 

Utifrån dessa ska elevernas kunskapsutveckling bedömas. I en LPP, ska målen vara 

konkretiserade, så det blir enklare för både eleven och föräldrar att förstå vad det är man 

ska arbeta med, vad själva lärandemålet är. Vad är det eleven ska göra och vad för slags 

förmåga hos eleven ska utvecklas? Det är viktigt att tydliggöra. Eleven kan också få 

möjlighet att vara med och välja arbetssätt för att arbeta med målet. En elevs IUP, en 

individuell utvecklingsplan, ska enligt Skolverket (2008), ge eleverna en ökad möjlighet 

att ta ansvar för sina studier. Där ska det beskrivas så konkret som möjligt vad eleven ska 

göra för att nå ett mål. Den ska stärka delaktigheten hos eleven och föräldrarna i elevens 

kunskapsutveckling. En IUP, är av en formativ funktion. Den ska lyfta fram 

möjligheterna för eleven att utvecklas. Den ska fungera som ett lärandestöd. Genom att 

använda sig av dokumentation, utvärderingar med mera, ska skolan främja förmågan hos 

eleven att förstå hur den bäst lär sig och att ta ansvar för sitt eget lärande. 

3. Teoretiskt och specialpedagogiska perspektiv 
 

I följande avsnitt gör jag en beskrivning av det sociokulturella perspektivet som ligger till 

grund för min studie. I det sociokulturella perspektivet är social gemenskap, samspel och 

språk en stor del. Det är ett perspektiv jag anser är passande för det jag vill undersöka i 

studien, eftersom matematik är ett av de skolämnen som anses vara bra att samarbeta 

kring och kommunicera med varandra inom. Att prata mycket matematik i mindre 
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grupper anser jag är ett stort lärtillfälle. Genom att samarbeta med en klasskamrat kan 

man lösa uppgifter tillsammans, för att sedan ha kunskapen att göra uppgiften på egen 

hand. I detta avsnitt kommer jag även ta upp specialpedagogiska perspektiv som nämns i 

litteratur av Nilholm (2007) och Jakobsson och Nilsson (2011).  Detta gör jag för att jag 

anser att det är viktig kunskap för mig som speciallärare att använda mig av i min nya 

yrkesroll. Även om inte min studie fokuserar kring svårigheter i undervisningen, anser 

jag att jag behöver den specialpedagogiska kunskapen, eftersom det är en 

specialpedagogisk utbildning jag nu har utbildat mig inom. Mitt arbete kommer innebära 

att stödja elever i behov av stöd och olika lärandemiljöer. De olika specialpedagogiska 

perspektiven blir som redskap eller verktyg för mig för att hitta det optimala stödet som 

eleverna är i behov av i undervisningen. 

3.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 
 

Vygotskij är grundare för det sociokulturella perspektivet. Hans tankar är att lärare ska 

utmana eleverna med svårare uppgifter som ligger över deras förmåga, men som de med 

hjälp kan klara skriver Hwang och Nilsson (2011). Enligt Säljö (2010) påverkas en 

individs lärande av den omgivning som finns runt dem. Det är inte bara de mentala och 

biologiska förutsättningar som är viktiga vid lärandet. Människan är en individ som 

samspelar med andra människor och i en sådan sociokulturell kontext kan människan 

med hjälp av olika verktyg utveckla sitt lärande. Dysthe (2003) sammanfattar det 

sociokulturella perspektivet på följande vis: 

 Lärande är situerat vilket innebär att vad vi lär oss har stor betydelse för var och 

hur vi lär oss. Den situation individen befinner sig i har betydelse för vad den lär 

sig och detta är något lärare bör fundera över. Vilka delar av undervisningen tar 

individerna del av och hur påverkar det deras lärande och deras tankar. 

 

 Lärande är huvudsakligen socialt och här är lärprocesserna mer ett socialt samspel 

mellan individen och dess omgivning, än något som sker i individens 

hjärnprocess. Här är interaktionen mellan individen och andra människor viktig. 

Viktigt här är också interaktionen mellan individen och kulturen, i en situation där 

en social handling sker. Hur sker kommunikationen i klassrummet, hur går den till 

och vad för slags lärande blir det för eleven. Den frågan är viktig som lärare att 

ställa sig. 
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 Lärande är distribuerat vilket betyder att olika individer är bra på olika saker. I det 

här perspektivet innebär det att en grupp individer har fler kunskaper och 

färdigheter tillsammans i grupp, än enskilt. Ett socialt lärande blir ett sätt att få ta 

del av varandras kunnande. På så sätt kommer varje individ längre i sitt eget 

lärande. 

 

 Lärande är medierat. Det innebär att både personer och olika verktyg, artefakter, 

ger stöd och hjälp i lärandet. Ett medierande redskap är till exempel språket, som 

används för att förstå vår omvärld. Genom generationer förmedlas kunskap via 

redskapen när vi interagerar.  

 

 Språket är grundläggande i läroprocesserna. I den sociokulturella teorin får vi med 

hjälp av språket en möjlighet att beskriva och påverka vår omvärld. Vygotskij 

menar här att lärande sker både genom en yttre och inre dialog. Vi samtalar med 

andra människor och därefter inom oss själva. Då behövs ett språk.  

 

 Lärande är deltagande i en praxisgemenskap. Med detta menas att lärande främst 

sker inom sociala aktiviteter, där deltagarna handlar och deltar aktivt. Först deltar 

man genom att iaktta, genom att se hur andra gör och pröva sig fram. Senare kan 

man utföra det som pågår i en mer komplex handling på egen hand. I detta är det 

viktigt att läraren frågar sig vilken form av sociala aktiviteter som ger det mest 

aktiva deltagandet samt det största lärandet, (Dysthe, 2003) 

 

I den sociokulturella teorin är synen att lärande leder till utveckling, istället för att invänta 

att mognad och utveckling leder till lärande, (Imsen, 2006). Fokus i denna teori ligger 

alltså att skapa gynnsamma förutsättningar för lärande och utveckling. Vygotskij använde 

sig av uttrycket proximal utveckling och enligt Hwang och Nilsson (2011) innebär det att 

det är av stor vikt hur en lärare eller förälder förhåller sig till utvecklingen och lärandet 

hos barnet. En utvecklingspunkt som ligger lite över där barnet befinner sig är viktig att 

använda sig av. Barnet måste få krav och utmaningar som de kan klara med hjälp av en 

vuxen eller en kamrat. Det är skillnaden mellan vad barnet kan göra själv, och vad de kan 

göra tillsammans med en vuxen eller en kamrat som är innebörden i det proximala. En 

kamrat kan här vara en ”fiffig kompis”, en kamrat som har förstått och lärt sig lite mer 
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och kan då hjälpa sina kamrater vidare i sitt lärande skriver Strandberg (2009). I den här 

teorin nämns artefakter, alltså ett slags verktyg som kan utveckla lärandet. Olsson (2013) 

anser att en lärplatta är ett didaktiskt verktyg som kan användas inom olika slags 

undervisning med elever. Om en lärplatta används i undervisningen, som ett komplement 

till annat pedagogiskt material, ger det möjlighet till ett lustfyllt lärande för eleverna. 

3.2 Specialpedagogiska perspektiv 
 

Nilholm (2007) menar att specialpedagogik är den pedagogik som måste sättas in när den 

vanliga pedagogiken inte räcker till för elever som är i behov av stöd. Det dessa elever 

har gemensamt är att de behöver extra stöd utöver den vanliga pedagogiken i 

klassrummet. Inom specialpedagogiken finns det flera perspektiv, olika synsätt, på hur 

man ser på den specialpedagogiska verksamheten. Perspektiven blir ett slags redskap att 

utgå från i arbetet med elever som är i behov av stöd. Författaren menar att ett perspektiv 

inte ska ses som något som en individ bär, utan som något som kan utvecklas i speciella 

sociokulturella sammanhang. Det förekommer främst i interaktionen mellan människor. 

Specialpedagogik beskrivs också utifrån två olika motsatta perspektiv av Emanuelsson, 

Persson och Rosenqvist (2001), det kategoriska och det relationella perspektivet och 

dessa perspektiv kan liknas vid de specialpedagogiska perspektiv som Nilholm (2007) 

beskriver nedan.  

 
Det kompensatoriska perspektivet har länge haft en dominerande position inom 

specialpedagogiken enligt Nilholm (2007). I detta perspektiv ska eleverna kompenseras 

för sina svårigheter. Här är fokus att identifiera problem, söka efter psykologiska och 

neurologiska orsaker. Detta kan ge en förståelse till svårigheterna eleverna har, så att 

olika åtgärder och metoder kan kompensera elevernas svårigheter. I detta perspektiv är en 

diagnostisering central. Enligt Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001), är deras 

kategoriska perspektiv liknande det kompensatoriska perspektivet som Nilholm (2007) 

skriver om. Centralt för dessa perspektiv är att fokus ligger kring problem som synliggörs 

på skolans och undervisningens villkor skriver Emanuelsson, Persson och Rosenqvist 

(2001).  

 

Det kritiska perspektivet, innebär att man är ideologiskt inriktad. Med detta menas att 

specialpedagogikens grunder ifrågasätts. Det kritiska perspektivet emotsätter sig det 

kompensatoriska. Det är en irrationell verksamhet, när man identifierar svårigheter och 
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ska träna eleverna i att anpassas till omgivningen. Anhängare av det kritiska perspektivet 

vill söka misslyckanden i skolan, utanför eleven skriver Nilholm (2007). Elevernas 

olikheter bör ses som resurser i skolverksamheten. Skrtic (1995) menar att en 

diagnostisering är en fördel för skolan, men en nackdel för eleverna. Skolan behöver inte 

ändra något i sin verksamhet, eftersom misslyckanden grundar sig på att det är en 

konsekvens av de svårigheter eleverna har. Nilholm (2007) menar också att det 

förekommer en kompromiss mellan det kritiska och det kompensoriska perspektivet. Här 

ska skolproblem synliggöras på olika nivåer, individ-, grupp- och organisationsnivå. Det 

är ändå vanligt att svårigheterna läggs på den enskilda eleven. Det kritiska perspektivet, 

som innebär att man söker svårigheterna i elevens miljö i skolan, och ser elevers olikheter 

som en resurs enligt Nilholm (2007), stämmer överens med det relationella perspektivet 

enligt Jakobsson och Nilsson (2011) och Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001).  

Inom detta perspektiv är både den enskilda eleven och miljön runt eleven på olika nivåer i 

fokus skriver Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001). Specialundervisning har gått 

från det kategoriska/kompensatoriska till det relationella/kritiska perspektivet när det 

avser lärande anser Clark, Dyson och Millward (1998), och menar att valet kring 

undervisning av elever som är i behov av stöd har ändrats från vilken typ av 

funktionshinder eleven har, till att istället utgå från vilken konsekvens en form av 

undervisning får, när hänsyn tas till elevens behov av stöd. I detta perspektiv är det inte 

elevens funktionshinder som är i fokus. Det är elevens eller lärarens upplevelser av 

problem i undervisningen som är centralt, när man undervisar elever i behov av någon 

form av stöd skriver Clark, Dyson och Millward (1998) vidare. 

 

Dilemmaperspektivet är inte lika känt som de föregående perspektiven enligt Nilholm 

(2007). Grunden till detta perspektiv ligger i en kritik mot det kritiska perspektivet. 

Dilemma i det här fallet betyder att det finns problem som är svåra att lösa, men som hela 

tiden är i fokus. Kritiken handlar om att de som företräder det kritiska perspektivet gärna 

vill lösa de dilemman som handlar om elevers olikheter.  

4. Tidigare forskning 
 

Under följande rubrik kommer jag att redogöra för tidigare forskning kring 

matematikundervisning och taluppfattning samt läroplan och målstyrning. Som jag nämnt 

i inledningen har det funnits en viss svårighet att hitta relevant forskning och 
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vetenskapliga artiklar inom området taluppfattning och inriktningen träningsskola. Jag 

har i alla fall funnit några relevanta studier inom ämnet, inom grundsärskolan och 

grundskolan. I detta avsnitt förekommer också olika studier och rapporter från Skolverket 

och Skolinspektionen. Jag är medveten om att det egentligen inte ingår i 

forskningsavsnittet. Ett val jag gjort är att ändå placera referenserna under detta avsnitt 

och under mina centrala begreppsområden för studien. Avsnittet avslutas sedan med en 

sammanfattning kring den forskning jag har tagit till mig i denna studie. 

4.1 Taluppfattning och matematikundervisning 

 

Wing (2001) anser att arbetet kring matematik i särskolan behöver en grund att utgå från. 

Han förespråkar att arbeta på ett laborativt sätt. Med det menar författaren att konkret 

material underlättar lärandet för eleverna i särskolan. Han kom fram till att det var lättare 

att förklara sitt tänkande med hjälp av Cuisenaire stavar när han gjorde en studie kring 

elever med Down syndrom och laborativt material. Materialet gjorde talen tydligare, 

eleverna gjorde siffrorna tydliga genom att använda sig av stavarna. Hans slutsats i 

studien visade på att eleverna hade svårigheter med att räkna, men de hade en förmåga att 

se mönster inom räkning. Abdelahmeed (2007) har i sin studie undersökt hur elever med 

Down syndrom lär sig räkna.  Studien visar att elever med Down syndrom har svårigheter 

inom området. De huvudsakliga skälen till svårigheterna är ett svagt arbetsminne hos 

eleverna, brister i språket samt i miljön och de förväntningar som finns i omgivningen. I 

studien skrivs flera olika metoder fram som kan utveckla räkneförmågan hos elever med 

Down syndrom. Studien visar att barn har en medfödd förståelse för antal. Ju mer 

feedback de får, och möjligheter till träning med antal, desto mer kunskap förvärvar de. 

Då kan de generalisera sin kunskap och tillämpa den i andra situationer. Eleverna lär sig 

av rutiner i undervisningen. 

En annan studie (Faragher et al, 2008) visar hur den matematiska utvecklingen ser ut hos 

elever med Down syndrom. Studien har bidragit till att ge lärare och föräldrar en 

förståelse för hur lärandet kan vidareutvecklas. Resultatet visar att det finns flera 

undervisningsmetoder som kan gynna den matematiska utvecklingen. En av dessa 

metoder är att använda ett liknande arbetssätt som används för elever i grundskolan, men 

också använda visuella hjälpmedel och kinestetiska metoder, som bl.a. även Wing (2001) 

anser är viktigt. Det innebär laborativt material, bygga och skapa mönster, men också 

genom prata mycket matematik i undervisningen. Malmer (2002) skriver att i 
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undervisningen med elever i behov av stöd är det den enskilda eleven som ska stå i 

centrum, det är viktigt att individanpassa. Undervisningen bör utformas så att eleven ges 

förutsättning att använda sina individuella förmågor. En lugn miljö och mindre grupp av 

elever och en klar struktur anses vara främjande för matematikinlärningen.  

Blom (2003) gjorde en studie kring undervisningsämnen inom särskolan. Lärarna får 

beskriva vad de har för mål med sin undervisning. Målen är kunskaper inom basämnena, 

social fostran, arbeta stärkande för elevernas självförtroende samt lust och motivation 

inför sitt skolarbete. Några av lärarna menar att det finns en svårighet att motivera elever 

som har en vana av att misslyckas. Eleverna känner ofta oro och ångest inför skolarbetet 

istället för att känna sig motiverade. De pedagogiska faktorer som beskrivs i studien är 

tid, förberedelsearbete, individualisering samt olika konkreta och flexibla 

undervisningsmetoder. Även Berthén (2007) visar i sin studie att det finns skillnader i 

vad målsättningen med undervisningen är inom grundsärskolan och inriktningen 

träningsskola. Undervisningens huvudsyfte är att förbereda eleverna, i inriktningen 

träningsskola, ska eleverna förberedas inför vuxenlivet. Inom grundsärskolan fokuseras 

mer på att förbereda eleverna för vidare studier.  

Emanuelsson & Sahlström (2006) har studerat hur olika kulturella faktorer påverkar 

matematikundervisningen. De såg att matematiken i ett klassrum var ett verktyg för att 

lösa matematikuppgifter i läroboken. I andra klassrum var undervisningen relaterad till en 

situation utanför matematiken. Det hade inget att göra med lärobokens uppgifter. Under 

de tidiga skolåren behöver eleverna stimuleras kreativt i sitt lärande, så att deras flexibla 

tänkande utvecklas. Detta är också något som skrivs fram i Skolverket (2010:37). 

Matematik ska vara kreativt, reflekterande och även en aktivitet för att kunna lösa 

problem.  Matematikundervisningen ska också innehålla olika slags uttrycksformer för 

eleverna, så att möjlighet ges att åskådliggöra matematiken på olika sätt skriver 

Grevholm m.fl. (2012).  Dessa uttrycksformer är att arbeta med vardagsmatematik och 

matematiska samband. Det kan vara att gestalta i bilder, prata matematik, skrivet språk, 

matematiska symboler samt använda laborativt material. Om inte undervisningen 

innehåller olika uttrycksformer kan det bli för abstrakt för eleverna och kanske stanna i 

det laborativa materialet. Om detta sker så utvecklar inte eleverna sina mentala modeller 

som ger dem möjlighet att utveckla abstraktioner. 
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Studier inom matematikundervisning visar att elever till övervägande del arbetar enskilt i 

undervisningen, och att det är läromedlet som styr skriver Skolverket (2012:378). Norén 

(2010) har i sin avhandling istället visat på att det förekommer mycket kommunikativ 

undervisning med diskussioner i grupper och helklass, både i enspråkiga och tvåspråkiga 

klasser. Att undervisa kommunikativt anser både Norén (2010) och Persson (2009) 

öppnar upp för en mer lärande och utvecklande undervisning. Detta gynnar alla olika 

elever, och i och med det så skapas det möjligheter till ett lärande. 

I rapporten från Skolverket (2012:378) beskrivs hur talbegreppet utvecklas. Är det på en 

konkret nivå, ett tal är ett adjektiv, kan det då endast bara bestämma föremål eller objekt 

av samma slag eller samma kategori. Är det på den mer utvecklade och abstrakta nivån, 

där talet är ett substantiv, är det två objekt. Detta gäller även om objektet inte är av 

samma sort. Människans förmåga att uppfatta tal är som redan nämnts tidigare medfödd. 

Den förmågan används när det gäller de positiva hela talen i vår skolmatematik. När 

talområdet senare ska utvidgas, blir det ofta ett ganska stort steg för många elever. Då 

finns behovet av mer undervisningstid. Så är det när tal i bråkform ska läras in, och detta 

görs nu i de tidiga skolåren. När eleverna senare får mer erfarenhet av storleksordningen 

på våra olika tal, kan en mental representation av tallinjen utvecklas.  

Barn genomgår enligt Gelman och Gallistel (1986) fem olika slags steg i sin utveckling 

av begreppet tal och att lära sig räkna. Först kan man höra att barnet läser talraden högt. 

Talens namn kommer i en sammansatt följd, senare skiljs talorden åt. I det andra steget 

kan barnet räkna talord till olika föremål. När sedan barnet kan tala om hur många det är 

genom att benämna det sist uppräknade föremålets talord, är barnet på det tredje steget. 

Detta steg innebär en övergång från den ordinala uppfattningen av talbegreppet, till att nu 

också få med den kardinala aspekten av det. Det innebär att ett barn börjar räkna om från 

början om man frågar hur många det var. De kan inte räkna från en del i en 

additionsuppgift som exempel, utan de måste börja räkna från ett och uppåt. Först när 

barnet kan göra den motsatta övergången från kardinalitet till ordinalitet, kan de räkna 

från en del i en additionsuppgift. För att ett barn ska kunna utföra en dubbelräkning, från 

en del i en additionsuppgift till en annan, krävs det att talraden är automatiserad. Detta 

behövs för att barnet ska veta vilket tal som kommer härnäst, så att inte arbetsminnet 

behöver belastas. Löwing (2008) menar också att dessa fem principer eller steg, är en 

grund för att barn ska kunna utveckla sin taluppfattning. Alla har inte dessa principer 

färdigutvecklade när de börjar skolan. Finns inte dessa, har eleverna svårt att förstå 
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skolmatematiken. Gelman & Gallistel (1986) har visat i sin forskning att den tidigare 

uppfattningen som lärare hade om elever som inte förstod matematiken, inte stämmer. 

Förr ansågs dessa elever inte ha mognaden för att lära sig matematik. Forskarna anser att 

det går att åtgärda dessa svårigheter tidigt. Med det menas att dessa fem principer ska 

arbetas igenom, så att man får klart för sig i vilken av principerna det brister.  

 

Dehaene (2000) är en forskare som forskat om hur sinnet skapar matematik. Han menar 

att djur som råttor och schimpanser kan utföra enkla matematiska beräkningar. Han visar 

på att spädbarn också har en rudimentär, en primitiv antalsuppfattning. Dunphy (2007) 

menar att ha en känsla för nummer är en stor del i att senare kunna lära sig matematik. 

Artikeln från Irland, Dunphy (2007), undersöker hur tal definieras i allmänhet, hur 

läroplanen för de yngsta eleverna är upplagd och på vilket sätt lärarna kan använda 

läroplanen inom taluppfattning, som en vägledning i arbetet. Läroplanen anses här vara 

ett sociokulturellt ramverk inom taluppfattning. Läroplanen har fyra olika områden. 

Dessa är att känna glädje och ha ett intresse för antal, förstå och kunna tillämpa nummer, 

samt ha ett kvantitativt tänkande och en medvetenhet och förståelse för siffror.  

 

Piazza (2010) menar att processen för att lära sig siffror grundar sig på två tidiga pre-

verbala system för numerisk kvantifiering: det ungefärliga antalet, ANS. ANS är 

synonymt med det Dehaene (2000) kallar för number sense, antalsuppfattning. Ett system 

som innebär att man kan uppskatta en större mängd, bara genom att titta, utan att förlita 

sig på att räkna. Spårningsobjektssystemet, OTS, innebär att uppfatta små exakta antal. 

Båda systemen är baserade på särskilda nervbanor, som kännetecknas av att de har 

särskilda beräkningsgränser och genomgår vissa utvecklingssteg i en speciell ordning 

skriver Piazza (2010). 

4.2 Läroplan och målstyrning 
 

Skolverket fick i uppdrag av regeringen 2011 att undersöka hur ökningen av 

matematikundervisningens undervisningstid på 120 timmar fördelat på olika år, kan 

komma att utveckla och stärka elevers matematikkunskaper. Resultatet på den studien 

redovisas i Skolverket (2012:378). Den utökade undervisningstiden bör läggas in redan i 

de tidiga skolåren, eftersom det är under de tidiga skolåren det grundläggande 

matematiska tänkandet utvecklas hos eleverna. Eleverna utvecklar tidigt en 
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begreppsförståelse och en förståelse för att kunna utföra beräkningar. I denna forskning 

visar det sig att dessa förmågor har saknats. Svårigheter inom området taluppfattning och 

tals användning, samt geometri och algerbra, har visat de största bristerna hos elever som 

går i årskurs 4 samt årskurs 8.  Det är av stor vikt att kvalitén på undervisningen också 

stärks. En hög kvalitet innebär att det finns en tanke hos lärarna om tydliga mål och syfte 

med undervisningen. Det är också viktigt att arbetet utvärderas samt att återkoppling till 

undervisningen sker.  

Skolinspektionen (2009) har gjort en studie kring hur lärandemiljön i skolorna 

stimulerade eleverna till att utveckla sina matematiska kompetenser. I den studien 

framgick det att alla elever inte fick den undervisning de har rätt till, eftersom bara ett 

fåtal lärare hade tillräckliga kunskaper om målen i kursplanen i matematik, och att inte 

kursplanen användes som en styrning för lärarna. Innehållet i vår föregående kursplan för 

ämnet matematik, var mer i fokus än att utveckla elevernas matematiska förmågor. 

Undervisningen var inte anpassad för att möta elevers olika behov och förutsättningar. 

Det förekom inte mycket variation i undervisningen. Undervisningen var mycket styrd av 

läromedlen och eleverna fick inte möjlighet att utveckla andra förmågor, som att lösa 

problem, diskutera och använda sig av logiska resonemang och att sätta in matematiken i 

sitt eget sammanhang. För att kunna få en framgångsrik matematikundervisning måste 

det finnas en balans mellan kreativa aktiviteter, problemlösning och kunskaper om 

matematiska begrepp, metoder och att uttrycka matematik i olika former. För att detta ska 

lyckas måste målen formuleras både som ett innehåll och en förmåga, och så är det gjort i 

våra kursplaner nu, Skolverket (2010:37 & 2010:255). 

 

Hattie (2012) har forskat kring undervisning och arbetssätt som ska leda till att eleverna 

presterar ett bättre resultat. Grunden för detta är att läraren, när det gäller planering, bör 

tänka på vilka prestationsnivåer elever befinner sig på. Vilka önskade nivåer de ska ligga 

på i slutet av terminen samt ett målinriktat lärande och vilken utvecklingstakt som ska 

finnas i lektionerna, progressionen i undervisningen. För att kunna skapa en brygga 

mellan elevers förkunskaper och de förväntade lärandemål som är i fokus, är det viktigt 

att läraren känner till elevers förkunskaper. Läraren måste också ha kunskap om elevers 

lärandeförmågor, deras kognition och motivation, språkfärdigheter och erfarenheter. En 

annan viktig del är att lärarna samarbetar med varandra, och att de kan ge kritik vid 

planeringsarbete. Ett målinriktat lärande innebär att en lärare måste vara tydlig med vad 
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det är som ska läras in under lektionen. Lärandemålet ska vara i fokus. Eleverna måste 

veta vad det är som förväntas av dem, vad de har lyckats med, och vad det är som kan 

utvecklas vidare. Vad är kvar tills de når sitt lärandemål är en viktig del att veta också. 

Läraren måste ha ett sätt att stämma av om elevernas lärandemål har uppnåtts, utifrån 

kriterier i måluppfyllelse. Läraren ska ha klart för sig vart lektionen ska leda, och se till 

att även eleverna vet vart de är på väg. Kriterier för elevernas måluppfyllelse får inte bara 

handla om att en planerad aktivitet ska slutföras, eller att aktiviteten ska vara rolig för 

eleverna. Syftet måste vara att få eleverna att vara aktiva och se positivt på att utmanas i 

att lära.  

Olika nationella granskningar av undervisningen i matematik visar enligt Skolverket 

(2012:378), att skolans kursplan inom grundskolan och även inom motsvarande 

skolformer, har en svag påverkan på verksamheten i skolan. De svårigheter som visar sig 

hos eleverna beror på att undervisningen till stor del är inriktad på beräkningar, utan att 

den begreppsliga förståelsen finns med. Det är ett läroboksstyrt eget arbete och det är 

procedurinriktat också i undervisningen. Det som saknas är gemensamma diskussioner 

kring matematik med sina kamrater och läraren, samt tid att reflektera både i klassrummet 

och i lärarkollegiet.  

 

4.3 Sammanfattning av tidigare forskning 
 

I detta stycke kommer jag kort sammanfatta delar av den forskning jag presenterat 

tidigare. Jag lägger mitt fokus på forskning om taluppfattning och skolformernas 

kursplaner. 

 

De studier som jag funnit som tar upp vad som ligger till grund för hur taluppfattning 

utvecklas är Gelman och Gallistel (1986) som beskriver utvecklingen i hur barn lär sig tal 

och räkning. Det handlar om fem principer som man måste gå igenom för att 

taluppfattningen ska utvecklas. Även Löwing (2008) hänvisar till Gelman och Gallistel 

(1986) och hon anser att dessa fem principer är grunden för vår taluppfattning. Piazza 

(2010) menar att processen för att lära sig siffror grundar sig på två tidiga pre-verbala 

system för numerisk kvantifiering: det ungefärliga antalet, ANS, det Dehaene (2000) 

kallar för number sense, antalsuppfattning. I detta system kan man uppskatta en större 

mängd genom att bara titta, utan att förlita sig på att räkna. I rapporten från Skolverket 



 

20 

 

(2012:378) beskrivs också hur talbegreppet utvecklas. På en konkret nivå, kan eleverna 

endast bara bestämma föremål av samma slag eller kategori. På den mer abstrakta nivån 

är det två objekt, även om objektet inte är av samma sort. Människans förmåga att 

uppfatta tal är medfödd.  

I arbetet med taluppfattning visar det sig att arbetssätt som används mycket inom 

särskolan är att arbeta med laborativt och konkret material, för att tydliggöra för eleverna. 

Att arbeta med den sortens material förekommer även inom grundskolan. För eleverna 

inom inriktningen träningsskola, blir det extra tydligt om det visas visuellt. Det är 

studierna från Wing (2001), Faragher et al, (2008), Blom (2003), Grevholm m.fl (2012) 

som kommit fram till att detta arbetssätt gynnar elevernas lärande. Berthen (2007) visar 

på att det finns skillnader i vad undervisningen ska leda till inom särskolan. I inriktningen 

träningsskola, ska eleverna förberedas inför vuxenlivet. I grundsärskolan ska eleverna 

förberedas för vidare studier.  

Elever får inte alltid den undervisning de har rätt skriver Skolinspektionen (2009). Detta 

beror på att inte lärare har tillräckliga kunskaper om målen inom ämnet matematik och att 

inte kursplanen har en styrande funktion för lärarana. Läromedlen har många gånger varit 

det som styrt undervisiningen visar både Skolinspektionen (2009) samt Skolverket 

(2012:378). I våra nu gällande kursplaner, Skolverket (2010:37 och 2010:255) formuleras 

kursplanens mål både som ett innehåll och en förmåga. Hattie (2012) menar att det är 

viktigt att lärare har kunskaper kring elevernas lärandeförmågor, deras kognition, 

motivation, språkfärdigheter och erfarenheter för att få ett målinriktat lärande. Eleverna 

måste veta vad som förväntas av dem, samt vad de har lyckats med och vad det är för 

förmågor som kan vidareutvecklas.  

5. Metod 
 

I följande kapitel redogör jag för det val av metodansats, datainsamlingsmetod och hur 

urvalet av informanter har skett. Jag redogör även för hur jag tänkt kring intervjuguide 

och genomförandet av intervjuerna.  Även de etiska ställningstagande jag använt mig av i 

detta arbete beskrivs, och hur jag gått tillväga i min analys. Min metoddel avslutas med 

en metoddiskussion, där ovanstående delar diskuteras. Avslutningsvis diskuterar jag 

studies kvalitativa aspekter.  
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5.1 Val av metodansats 
 

Jag har valt att göra en jämförande kvalitativ studie. Forskningsfrågorna för studien ska 

vara det som avgör vilken metodansats som väljs enligt Fejes och Thornberg (2009). Den 

metod jag valde, valdes för att jag anser att den är mycket lämplig för att undersöka det 

som jag ville undersöka i studien. Därför föll valet på en kvalitativ metodansats. Mina 

tankar kring denna uppsats var från början att undersöka variationer mellan skolformer, 

en jämförande studie. När jag sedan arbetade fram mitt syfte och frågeställningar som 

resulterade i att jag ville ta del av lärares varierade uppfattningar och tankar kring 

taluppfattning, arbetsmetoder och Lgr 11 och elevers delaktighet i sina lärandemål, föll 

valet på att välja en metodansats som är inspirerad av fenomenografin. Den metoden är 

lämplig att använda när det är människors upplevelser och uppfattningar i vår omvärld 

som ska beskrivas, skriver Dahlgren och Johansson i Fejes och Thornberg (2009). 

Fenomenografi handlar om att uppmärksamma variationen i data från enskilda individers 

tankar om olika fenomen. Enligt Kvale (1997) undersöker den kvalitativa 

forskningsmetoden kvalitén eller egenskapen i en företeelse och genom en kvalitativ 

metod kan man närma sig en förståelse över det mänskliga beteendet. Att jag valde en 

metodansats som belyser just variationer, har inneburit att jag kunnat ta till mig de olika 

variationer som framträder, och senare kunna dra nytta av dem inom både grundskolan, 

grundsärskolan och grundsärskolan med inriktning träningsskola.  

5.2 Val av datainsamlingsmetod 
 

För att samla in material har jag gjort semistrukturerade intervjuer, (Bryman,2011, Dalen 

(2011). Det är en vanlig intervjuform inom kvalitativa studier, (Dalen, 2011) och att 

använda intervjuer i en kvalitativ studie anses som en bra metod, (Bryman, 2011, Trost, 

2010). Det blir en induktiv studie och jag kommer som Hammar Chiriac och Einarsson 

(2013) och Patel och Davidson (2003) skriver, följa upptäckandets väg. Från mitt 

insamlade material jag får kan jag genom mina analyser få fram nya hypoteser och 

koppla resultatet till en teori om så önskas, som Befring (1994) skriver om. Till de 

semistrukturerade intervjuerna har jag använt mig av en intervjuguide med olika teman 

utifrån syfte och frågeställningar. Intervjuguiden innehöll också några inledande frågor 

för att mjuka upp intervjun, (Dalen, 2011). Bryman (2011) menar att i den här formen av 

intervju, har informanten en frihet att utforma svaren fritt och frågorna behöver inte 

ställas i samma ordning som i intervjuguiden. Dalen (2011) anser att öppna frågor 
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uppmuntrar ofta informanterna till att berätta mer fritt, och det ger också ett rikare 

empiriskt material. Enligt Kvale (1997) ger också intervjuer en mer personlig upplevelse. 

Den är inte slumpartad, det är en arrangerad situation. Intervjusituationen genomförs med 

ett redan förutbestämt syfte och innehåll.  Författaren beskriver tillvägagångssättet i en 

kvalitativ intervjustudie i sju steg: tematisera, designa, intervjua, transkribera, analysera, 

verifiera och rapportera.  

5.3 Urval  

Mitt urval av informanter till denna studie är en speciallärare, en specialpedagog, sex 

lärare och en förskollärare från två olika kommuner. Informanterna är tre från varje stadie 

inom varje skolform, grundskola, grundsärskola och inriktning träningsskola. Mina 

utvalda informanter arbetar alla med matematikundervisning inom sin skolform och deras 

erfarenhet inom undervisning ligger mellan 3,5 - 36 år. Bland lärarna inom grundskolan 

finns en 1-7 lärare, en 4-9 lärare och en gymnasielärare. Gymnasieläraren arbetar nu inom 

mellanstadiet. Inom grundsärskolan är det en specialpedagog, en lärare 1-7 samt en 

speciallärare. Inom inriktningen träningsskola är det två lärare. En med utbildning till 

lågstadielärare, en 1-7 lärare samt en förskollärare som deltagit på mina intervjuer. Jag 

benämner dem alla som lärare i denna studie. Det har inte varit viktigt för mig vad de har 

för utbildning. Fokus för mig har varit att de undervisade i matematik. Jag har använt mig 

av det Bryman (2011) kallar bekvämlighetsurval när jag valt mina informanter. Jag har 

valt dem efter tillgänglighet till mina forskningsfrågor. I en fenomenografisk ansats bör 

annars urvalet av informanter ske strategiskt, när det är variationen av uppfattningar man 

vill få fram skriver Alexandersson (1994). Jag ville begränsa mig till att ta några 

informanter i min närhet som arbetade med matematik. Mina informanter har också 

inneburit en variation i studien. De har olika utbildning och yrkeserfarenhet och deras 

erfarenhet ligger inom olika skolformer. I min studie ville jag inte ha ett för stort antal 

informanter, eftersom det blir tidskrävande och detta är en liten studie, ett examensarbete. 

Därför anser jag att de 9 informanter jag har intervjuat är ett relevant antal, då jag har en 

från varje stadie i varje skolform. Mitt insamlade material bör ändå vara av en sådan 

kvalitét att det ger ett bra underlag så analys och tolkning blir genomförbar (Dalen, 

2011). Mitt insamlade datamaterial från intervjuerna omfattade 94 sidor i utskrift. Innan 

jag genomförde mina intervjuer skickade jag ut ett informationsbrev, så att mina 

informanter fick en förståelse över vad mitt tänkta syfte med intervjun var och vad 

villkoren för att delta var, bilaga 1. 
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5.4 Provintervju 
 

Jag har gjort en provintervju med en lärare som arbetar inom inriktningen träningsskola. 

Detta ska göras enligt Dalen (2011), för att se hur min intervjuguide fungerade, och att 

jag fick möjlighet att pröva mig själv i rollen som intervjuare. Även ljudupptagaren jag 

har använt mig av, en diktafon, testades under provintervjun. Om någon inplanerad 

intervju skulle ställs in, och det inte fanns tid att genomföra en ny intervju, skulle jag ha 

min provintervju som material att tillgå. Materialet från provintervjun har lyssnats 

igenom efter intervjun, det som tillhörde mitt syfte och frågeställningar transkriberades 

sedan ord för ord, skrevs ut och skickades till min informant. Precis som det ska göras 

enligt Dalen (2011). Informanten i provintervjun fick rätt att ändra, lägga till eller ta bort 

uttalanden i materialet. Informanten ansåg att det stämde överens med vad som sades 

under intervjutillfället, så inga ändringar gjordes i min provintervju. Min provintervju 

ingår inte i resultatet eftersom jag fick ihop mina tänkta intervjuer ändå. 

 

5.5 Genomförande 
 

För att utse lämpliga informanter till min studie skrev jag till några utvalda personer inom 

skolformerna, som jag visste arbetade med matematik. Jag berättade vad mitt syfte med 

studien var och att de skulle få mer information genom mitt missivbrev, (bilaga 1) och 

intervjuguide, (bilaga 2), som jag skickade ut i samband med att datum för att intervjun 

bokades in med samtliga informanter. När datum var fastställt bestämdes det att 

intervjuerna skulle genomföras på informanternas arbetsplats, och platsen för intervjun 

skulle vara ett avskilt rum. Det är viktigt att informanten känner sig trygg under intervjun 

anser Trost (2007). Det ska inte vara något som stör och fokus ska ligga mellan mig som 

forskare och informanten. De intervjuer jag gjort har spelats in med en ljudupptagare, en 

diktafon. Att intervjun skulle spelas in framgick också på min intervjuguide. I den här 

studien ville jag ta reda på informanternas upplevelser och uppfattningar kring de ställda 

frågorna, och på vilket sätt de uttryckte sina svar. Jag var som Bryman (2011), intresserad 

av detta för att få ut så mycket som möjligt ur svaren till min kommande analys.  

 

Intervjuerna jag gjorde tog cirka 30 minuter att genomföra. Efter att intervjuerna var 

genomförda lyssnades de igenom, och det som rörde mitt syfte och frågeställningar för 

studien transkriberades sedan ord för ord. De första frågorna som rörde utbildning, 
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yrkeserfarenhet med mera ställdes för att kunna göra en beskrivning av mina olika 

informanter, så denna del transkriberades därför inte. Efter att intervjuerna är 

transkriberade är det möjligt att börja analysen av materialet skriver Kvale (1997). En 

transkribering innebär vidare att de intervjuer jag gjort ändrade form, från att ha varit 

muntliga till att bli till skriftliga. Alla mina intervjuer har genomförts i avskilda rum. 

Dock har två av intervjuerna störts av händelser som att det knackade på dörren och en 

elev stod utanför. En telefon i ett klassrum ringde och en kollega till en informant kom in 

i klassrummet för att hämta ett föremål. Jag valde att låta diktafonen vara på de korta 

stunder det gällde. Jag markerade i transkriptionen vad som hände. När jag transkriberade 

fick varje informant en bokstav och en färg, för att jag skulle kunna hålla isär dem. 

5.6 Etiska ställningstaganden i studien 
 

I den här studien har jag använt de etiska ställningstaganden som utgår från 

Vetenskapsrådet, Codex (2011). De informanter jag har i studien har blivit informerade 

innan intervjun genomfördes. Det finns fyra krav i de etiska forskningsprinciperna och 

dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär att informanterna ska känna till mitt syfte och villkoren för att 

delta. Deltagandet är frivilligt och de kan avbryta sin medverkan när som helst. I det 

missivbrev jag skickade ut, (bilaga 1) och i intervjuguiden, (bilaga 2), fanns information 

om studiens syfte och villkor samt att intervjun skulle spelas in. Vid intervjutillfället fick 

samtliga informanter denna information ytterligare en gång. Samtyckeskravet innebär att 

mina informanter själva bestämmer om de vill medverka eller inte. I denna studie innebär 

det att jag som intervjuare måste få informanternas medgivande för att delta i studien. De 

informanter som deltar i denna studie är alla vuxna och har själva gett sitt medgivande 

om att delta i studien. Konfidentialitetskravet innebär att informanterna som enskilda 

personer inte ska röjas eller kunna identifieras av utomstående personer. Personuppgifter 

ljudinspelningar samt anteckningar ska förvaras i ett låst skåp och kommer senare 

förstöras. I mitt missivbrev (bilaga 1), fick informanterna information om hur deras 

lämnade information kommer behandlas, samt att det endast är jag som kommer bearbeta 

deras information. Nyttjandekravet innebär att mina insamlade uppgifter endast får 

användas för examensarbetets ändamål, och att det kommer redovisas i en skriven 
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rapport.. Examensarbetet kan också eventuellt komma att användas för någon annan 

vetenskaplig forskning (Codex, 2011).  

5.7 Kvalitétskriterier och trovärdighet i studien 
 
I kvalitativ forskning handlar trovärdigheten om hur forskaren har tolkat det som 

informanterna förmedlat via intervjuerna (Alexandersson, 1994). För att en studie ska få god 

kvalitét är det vissa saker jag som forskare måste tänka på.  Studien måste vara trovärdig, 

det ska vara ett tillförlitligt resultat. Inom den kvalitativa forskningen är det människors 

upplevelser, uppfattningar och erfarenheter som undersöks. Det ska sedan bedömas 

utifrån olika perspektiv från verkligheten (Fejes och Thornberg, 2009, Allwood och 

Erikson, 2010). Att ha en trovärdighet i sin gjorda studie är viktigt. När jag nu gjort en 

kvalitativ studie så har jag fått fram flera olika beskrivningar av mina informanter, som 

svar på mina intervjufrågor. Här gäller det enligt Bryman (2011), att jag som forskare får 

en trovärdighet i min beskrivning av intervjusvaren, så att resultatet också blir acceptabelt 

för omgivningen. Att få en trovärdighet i en studie innebär också att forskningen har 

utförts utifrån gällande regler och principer.  

 

För att mitt resultat ska bli tillförlitligt måste jag enligt Patel och Davidson (2003) ha en 

tanke om att utföra min studie på ett så tillförlitligt sätt som möjligt. Jag måste vara 

noggrann i mitt arbete. Resultatet och slutsatserna som visar sig i studien ska också 

förankras i empirin och vara tydligt formulerade (Fejes och Thornberg, 2009, Allwood 

och Erikson, 2010). Enligt Kvale (1997) innebär pålitlighet och tillförlitlighet i en studie, 

att inga missuppfattningar har skett vid analysen och tolkningen av materialet. Det ska 

vara noggrant och korrekt utfört. Jag hade också kunnat använda mig av 

respondentvalidering som Bryman (2011) skriver om. Detta innebär att mina informanter 

hade kunnat få läsa mina transkriberingar, precis som i min provintervju. På grund av 

tidsbrist har jag inte gjort detta i min studie. Det kan naturligtvis här finnas delar som kan 

ha påverkat studien negativt. I studien har jag försökt att beskriva mitt tillvägagångssätt 

kring val av informanter, datainsamlingsmetod och genomförande på ett tydligt sätt. Jag 

har också beskrivit hur min analysmetod, fenomenografi, går tillväga enligt Fejes och 

Thornberg (2009). Enligt den fenomenografiska ansats jag valt, kan jag välja om min 

litteratur och tidigare forskning för studien och egna tankar ska finnas med i mitt resultat eller 

i min senare diskussion (Dahlgren & Johansson, 2009). Jag har valt att nämna några 

litteraturanknytningar som mina informanter gav mig, men för övrigt tar jag med litteraturen i 
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min diskussion. Där kopplar jag även mitt resultat från empirin till litteratur jag använt i 

studien. Några citat från mina transkriberade intervjuer redovisas också, för att ytterligare 

öka trovärdigheten i studien  

5.8 Analys  
 

För att analysera mitt empiriska material har jag använt mig av en fenomenografisk 

analysmetod i 7 steg, utifrån Fejes och Thornberg (2009). Fenomenografin som metod 

utgår från enskilda individers uppfattningar och upplevelser. Människor uppfattar sin 

omvärld på många olika sätt. Det är deras sätt att förstå och uppleva något som är centralt 

i den här metoden. I följande underrubriker har jag använt de sju analysstegen, och vad de 

innebär enligt Fejes och Thornberg (2009). Därefter beskriver jag hur jag har gjort i 

analysen av mitt insamlade material. I min analys har jag inte använt mig av min 

provintervju, eftersom alla mina inplanerade intervjuer genomfördes enligt tidsplanen för 

min studie. 

 

5.8.1 Lyssna, transkribera och läsa intervjuerna 
 

Första steget är att lyssna igenom, transkribera och läsa igenom det insamlade materialet.  

I detta första analyssteg har jag lyssnat på mina intervjuer. Därefter har de transkriberats 

ner till skrift, samt både färgmarkerat, och varje informant fick en bokstav, lärare A, B 

osv. Jag har även skrivit min informants initialer på utskriftens sidhuvud, för att inte 

blanda ihop transkriberingarna. När jag läst igenom mitt material fick jag en uppfattning 

om vad som var intressant att analysera vidare, och det var det som berörde mitt syfte och 

frågeställningar för studien. Detta steg krävde mycket tid till att både lyssna, transkribera 

och läsa igenom mina intervjuer, så att jag blev bekant med materialet. 

 

5.8.2 Analysarbetet startar – kondensation 
 

I det andra steget startar analysen. Det som är signifikant och betydelsefullt klipps ut och 

grupperas. Detta steg kallas för kondensation. I min studie har jag här klippt ut viktiga 

delar ur mina transkriptioner av intervjuerna. Jag har gjort detta på dator. Klippt och 

klistrat mellan olika dokument och använt det som har hört ihop med mina 

frågeställningar. För att göra det tydligt så har jag gjort sammanställningen för min egen 
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del, utifrån varje skolform med de tre stadierna presenterade. Detta gör det också lättare 

för mig att se de variationer jag ville få fram i denna studie. 

 

5.8.3 Jämföra likheter och skillnader 
 

I det tredje steget sker en jämförelse mellan de utklippta uttalandena. Här urskiljs likheter 

och skillnader och kategorier framträder. I detta steg har jag identifierat likheter och 

skillnader i mitt material, och gjort olika grupperingar. Jag har valt att ha fokus på 

jämförelsen mellan skolformerna, inte med fokus på de olika stadierna i första hand. Jag 

utgick även här från områdena som rör mina frågeställningar för studien.  

 

5.8.4 Likheter och skillnader grupperas 
 

I det fjärde steget grupperas skillnader och likheter, och relateras till varandra. 

I mitt material har jag här grupperat mina intervjudelar utifrån olika kategorier inom mina 

frågeställningsområden. En kategori kan innehålla både likheter och skillnader, och det 

var det jag fokuserade på i detta analyssteg.  

 

5.8.5 Kategorierna artikuleras 
 

Det fjärde och femte steget kan behöva upprepas flera gånger för att kategorierna ska 

tydliggöras. I det femte steget, ska kategorierna artikuleras,  med fokus på likheterna.  Här 

är det viktigt att försöka hitta essensen, kärnan av likheter i kategorierna. I detta steg 

bestämde jag mig för hur stora variationer en kategori skulle innehålla, innan jag skapade 

ännu en kategori och sammanfattade det jag kom fram till. Detta steg har som litteraturen 

visade upprepats flera gånger, för att det ska bli tydligt.  

 

5.8.6 Namnge kategorierna 
 

I det sjätte steget namnges kategorierna. Det är viktigt att kategorinamnet är kort och att 

det beskrivs tydligt, kärnan i kategorin, essensen.  

 

5.8.7 Kontrastiva fasen – kategorierna granskas och jämförs 
 

I det sjunde och sista steget ska kategorierna granskas och jämföras, för att se om det 

passar in i flera olika kategorier. En kategori ska vara exklusiv. Den ska vara 
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uttömmande, skild från de andra. Kategorierna förs nu samman till ett mindre antal. 

Analysfasen kallas för den kontrastiva fasen. I mina kategorier som jag identifierade 

fanns också flera underkategorier. Jag förde samman några av dem som passade in i mer 

än en kategori, så att det blev ett mindre antal att arbeta med. Kategorierna i studien blir 

mitt resultat.  

 

5.8.8 Resultatet som framträder – utfallsrum 
 

Resultatet som framträder i analysen kallas för utfallsrum, där de olika kvalitativt skilda 

kategorier som framträtt i analysen skrivs fram. Vill jag styrka mitt resultat i min studie 

är det bra att koppla resultatet jag får fram till en teori. Den teori jag använt kan också ge 

förklaringar till resultatet som har analyserats fram. De teoretiska områden jag utgått ifrån 

när jag fått fram mina kategorier, är de områden mina frågeställningar rör sig kring, 

Taluppfattning, Undervisning och Lgr 11. 

 

5.9 Metoddiskussion  
 

Jag anser att den datainsamlingsmetod jag använt i studien, en kvalitativ semistrukturerad 

intervju, är passande för studien, eftersom det är lärares upplevelser och uppfattningar 

kring olika metoder inom matematikundervisningen, samt hur förankringen till Lgr 11, 

Skolverket (2010:37 och 2010:255) kring taluppfattning som undersöks i studien. Genom 

de intervjuer jag gjort har jag fått fram lärarnas varierade upplevelser och uppfattningar 

kring deras erfarenheter, kring mitt syfte och frågeställningar. Att jag använde mig av en 

ljudupptagare vid intervjuerna upplever jag positivt. Det gjorde att jag blev mer 

koncentrerad som intervjuare och jag hade möjlighet att föra lite stödanteckningar till 

svaren informanten gav. Genom att spela in mina intervjuer fick jag som intervjuare 

också reda på vad intervjupersonerna upplever och uppfattar kring mina ställda frågor, 

men också på hur de säger det. (Bryman, 2011). Det har upplevts som ett stöd för mig i 

den här studien att jag har haft en förförståelse inom ämnet taluppfattning och förankring 

inom Lgr 11, i relation till vad mina informanter har beskrivit. Det har gjort att det blivit 

lättare att få en förståelse av informanternas beskrivningar. Både i vad de beskriver och 

upplever, men också på sättet de beskriver sin undervisning på. 
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När jag valde informanter till studien valde jag medvetet en lärare från varje stadie inom 

de tre skolformerna, för att få en spridning kring uppfattningar kring taluppfattning, 

undervisning och Lgr 11. Eftersom den här studien är liten har jag också valt mina 

informanter utifrån ett bekvämlighetsurval, som enligt Bryman (2011) innebär att jag valt 

informanter som är tillgängliga för mig i min närhet. Jag har inte gjort något strategiskt 

val för att få så stor variation som möjligt. Variationen blev att jag gjorde intervjuer med 

lärare inom olika tre olika stadier och skolformer och deras erfarenhet där. 

Mina gjorda intervjuer har jag upplevt som positiva. Mina utvalda informanter var 

intresserade av att delta i intervjuerna. Jag upplevde att de var mycket samarbetsvilliga. 

Jag kände ibland att jag hade kunnat ställa mer följdfrågor, men jag var tvungen att 

fokusera på mitt uppsatta syfte och frågeställningar. Det var viktigt att inte sväva ut i 

intervjuerna. Diktafonen jag använde för att spela in intervjuerna med fungerade bra. Det 

underlättade min insamling av material till studien. En liten nackdel som jag kan se så här 

i efterhand, var att jag och två av mina informanter blev störda under intervjun av en elev 

och en kollega. Det var så korta stunder, så det har inte påverkat informanternas svar och 

koncentration på frågeställningarna. Både vid provintervjun och en av de andra 

intervjuerna hörs elever i ett intilliggande rum samt skratt och prat från en rast när vi satt i 

ett rum ut mot skolgården. Det har inte påverkat ljudkvalitén på mina informanters svar. 

Jag kan även se att om jag hade haft mer tid till min studie hade jag kunnat utveckla den 

genom att ha ett större antal informanter. Jag hade även kunnat välja att gå ut och 

observera mina informanter i deras dagliga arbete. Det hade gett min studie ett större djup 

och en säkrare tillförlitlighet. I min studie har jag endast tagit del av vad lärarna själva 

beskriver kring mina tre frågeställningar. Det innebär en begränsning i min studie när jag 

inte själv tagit del av informanternas undervisning. Det kan vara stor skillnad i vad de 

säger och vad de i själva verket gör i sin undervisning kring taluppfattning, undervisning 

och Lgr 11. Min egen erfarenhet inom träningsskolans verksamhet kan också ha påverkat 

mig när jag läst mina intervjuutskrifter, det kan vara en begränsning i studien. Jag har 

försökt att tolka utan att värdera informanternas svar. Min analysprocess, fenomenografi, 

har varit en mycket tidskrävande process som medfört lite svårigheter med att få helt 

exklusiva kategorier att framträda i mitt insamlade material, framförallt inom området 

Lgr 11. Detta är jag medveten om och jag har lagt mycket tid på de olika stegen i 

analysmodellen, för att få fram det viktigaste i min insamlade empiri trots de svårigheter 

jag mötte i analysarbetet. 
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6. Resultat 
 

I detta stycke, mitt resultat och utfallsrum, utgår jag från mina frågeställningar för att 

göra en presentation av de kategorier jag funnit med likheter och variationer mellan 

skolformerna. Jag visar de kategorier jag funnit inom mina områden i en figur. Som jag 

redan nämnt i min metoddel för studien, har jag använt mig av citat för att göra mitt 

resultat mer trovärdigt. Den fenomenografiska metodansatsen handlar om att hitta 

variationen i ett fenomen, och mitt syfte med studien var att göra en jämförande studie 

mellan grundskolan, grundsärskolan och inriktningen träningsskolan inom taluppfattning, 

undervisning och Lgr-11. Vissa kategorier är inte helt exklusiva, detta är jag medveten 

om. Några ingår i flera kategorier under samma frågeställning. Det rör exempelvis 

kategorierna bedömning, förmågor, delaktighet samt läromedel inom området Lgr 11. Jag 

inser att det är en begränsning, och att det kan anses som att utfallsrummet inte blir fullt 

trovärdigt och tillförlitligt. Svaren mina informanter har gett mig på frågeställningarna för 

studien har lett till att vissa svar ingår i flera utfallsrum och det har betytt en svårighet för 

mig i analysen. Detta är något som har bearbetats under lång tid, men min erfarenhet av 

vår läroplan och kursplan inom grundsärskolans inriktning träningsskola, är att där går 

stora delar av våra ämnesområden in i varandra och så kan vara fallet inom de andra 

skolformerna också.  

6.1 Hur beskriver lärarna vad taluppfattning är för deras elevgrupp? 

 

När jag läst igenom mina transkriptioner från intervjuerna på den här frågan, framträder 

några variationer i informanternas svar om vad taluppfattning är för lärarnas elevgrupp. 

De kategorier jag har identifierat är de som visas i nedanstående figur, som visar på vad 

taluppfattning är i respektive skolform. Kategorierna är Verktyg, den kategori som 

grundskolans lärare nämner, Sifferposition nämns i grundsärskolan samt Kroppslig i 

inriktningen träningsskola.  

Figur 1- variationer inom taluppfattning 
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De variationer som visar sig inom kategorin verktyg, är att taluppfattning är grunden för 

all annan matematik inom grundskolan. Inom denna kategori nämns även talens grannar 

och att dela upp tal som något som är viktigt i den grundläggande taluppfattningen. 

Lärarna säger följande: 

 

   Taluppfattning för mig och förhoppningsvis mina elever också, det är verktyget och grunden  

   till all annan matte 

 

   Att kunna hoppa framför bakom, grannar, två steg fram, två steg bak, tio i taget framåt och 

   bakåt. 

 

   Att man kan dela upp tal, man kan dela upp talet sju på olika sätt, men det är fortfarande sju. 

 
 

Inom grundsärskolan är det talraden och sifferpositionerna som nämns för vad 

taluppfattning är. Läraren säger följande: 

 

Taluppfattning är jättesvårt… en del barn känner sig duktiga i matte när de tycker att de kan 

ramsräkna, men sen om att få ett hum om vad siffran sex står för det är ju svårt. En del elever 

greppar det snabbt medan en del får man jobba år ut och år in för att det ska bli tydligt 

 

Inom inriktningen träningsskolans verksamhet, är det kroppsliga i fokus. Det handlar om 

att känna talen med sin kropp och sina sinnen. Det kinestetiska är mer i fokus för eleverna 

som är på en tidig utvecklingsnivå, samt att det har mer med vardagen att göra. Läraren 

säger följande: 

 

   Det hör till kroppen på något sätt för elever på tidig utvecklingsnivå, en vante och så en vante   

   till, de har en kroppsmedvetenhet, vi har flera saker av vissa kroppsdelar, vid maten – lite mat,  

   mycket mat… det är kopplat till vardagen, urskilja enstaka mot mängd eller inget mot mängd,    

   det tror jag vissa elever har med sig 
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Figur 2 – Likheter inom taluppfattning 

 

De likheter som förekommer inom taluppfattning i alla tre skolformerna är att det arbetas 

med symboler för siffror, olika räkneramsor samt mängder och antal. Detta görs på olika 

sätt och på olika nivåer. I de lägre stadierna är det mer vanligt med räkneramsor och 

räkning av föremål inom taluppfattning. 

6.2 Vilka undervisningsmetoder och arbetssätt använder sig lärarna 

av i sin undervisning kring taluppfattning? 

I den här frågan har jag valt att endast göra en figur, som visar de kategorier jag 

identifierat inom området undervisning. I texten redovisar jag sedan vilka variationerna 

och likheterna är. De kategorier jag skriver fram inom området undervisning är lärarroll, 

algoritmer, visuellt och lärsituation.  
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Figur 3 – kategorier inom området undervisning 

 
6.2.1 Lärarroll 
 

Inom kategorin lärarroll är variationen att lärarna i grundskolan anser att placeringen av 

eleverna är viktig för elevernas lärande. Där styr lärarna elevplaceringen på olika sätt. Det 

gäller att få med sig eleverna från början av lektionen. En av lärarna säger att hon 

använder sig av formativ bedömning inför nästa lektion. Vad behöver göras då, behöver 

hon gå tillbaka, repetera eller behövs något nytt material? 

 

    Efter varje lektion så gör jag en formativ bedömning inför nästa…vad behöver jag starta   

    med…behöver jag gå tillbaka…behöver vi ta fram mera konkreta grejer…behöver vi  

    samtala…behöver vi visa. 

 

Inom grundsärskolan och kategorin lärarroll, är det av vikt att läraren lyckas få eleverna 

medvetna om varför det är viktigt att lära sig räkna. Då menar de räkning som eleverna 

kommer ha nytta av i vardagslivet. Att handla i affären är ett exempel. Även lärarnas 

egen planering nämns som en viktig del i lärarrollen och att det är viktigt att lägga sig lite 

över elevernas egen kunskapsnivå, för att få eleverna att lära sig mer. En av lärarna inom 

grundsärskolan säger följande: 

 

   Att undervisningen ska vara på rätt nivå fast lite uppåt 

 

Inom inriktningen träningsskolan, framträder variationen inom kategorin lärarroll, 

genom att läraren behöver väcka ett intresse hos eleven och motivera eleven för det som 
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ska läras in. Inlärningen behöver upprepas och som lärare måste man vänta ut eleverna i 

lärandesituationen, låta de göra klart, och det måste få ta tid. Det är viktigt att materialet 

är välkänt för eleven och läraren har en rollmodell. Läraren ska visa och eleverna ska 

göra efter. 

 

   Det viktigaste, ja det är ju just det här med förarbetet nästan…var står dom nånstans och hitta  

   rätt nivå. Ja och sen att stegen inte blir för stora och kunna variera på samma nivå…på många  

   sätt så motivationen finns kvar, så att de kan generalisera utifrån olika saker också 

 

De likheter som framkommer inom kategorin lärarroll är att den ska vara tydlig. Som 

lärare ska man vara strukturerad i sin roll och inte stressa. Eleverna ska veta vad som 

förväntas av dem. Läraren ska vara förberedd, material ska vara framplockat och som 

lärare ska man utmana eleverna i undervisningen. 

 

6.2.2 Algoritmer 
 

Variationerna som förekommer inom kategorin algoritmer är att det är vanligare att 

algoritmer förekommer inom grundskolan och grundsärskolan. Även matematikböcker 

med olika algoritmer är vanligare. Inom inriktningen träningsskolan är det inte lika 

vanligt med matematikböcker. Hur räknesätten är uppbyggda och positionssystemet, 

nämns som viktiga delar inom matematikundervisningen. Tre av lärarna, i ordning 

grundskola, grundsärskola och inriktning träningsskola säger följande: 

 

   Jag har jobbat ganska mycket med hur räknesätten är uppbyggda om man tänker kring  

   multiplikationstabellen, division, upprepad addition, faktoruppdelningar, förkortningar för att  

   se vad de innebär och så. Positionssystemet med talen i positionerna och hur de flyttas 

 

   Vissa dagar går det jättebra, då har man superkoll på att det är plus och då ska jag hoppa framåt  

   och minus ska jag hoppa bakåt. Problemet med en talrad är att ena dagen så vet de att 7 är  

   samma som 7 äpplen eller 7 skruvar och nästa dag är det bara en siffra 

 

   Ja mycket konkreta föremål och dels både noll, ett, flera, men även ett, två, tre, fyra, fem…att  

   Jag kopplar  hela tiden mängden till talet för att talet i sig ofta inte står för någonting utan man  

   måste fylla det med innehåll…så de jobbar ja mycket med både med saker, papperslappar,  

   cirklar ja allt möjligt material 
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Inom kategorin algoritmer finns egentligen bara den likheten att olika räknesätt 

förekommer både inom grundskolan och inom grundsärskolan, men på olika nivå. Inom 

inriktningen träningsskolan handlar det mer om att räkna antal och i vissa fall enkla 

additions- eller subtraktionsuppgifter. Allt beror på vilken utvecklingsnivå elevgruppen, 

eller den enskilda eleven befinner sig på. Räknar eleverna enklare algoritmer har de oftast 

också konkret material till sin hjälp. 

 

6.2.3 Visuellt 
 

Variationerna inom kategorin visuellt är att det används tecken som stöd i undervisningen 

inom inriktningen träningsskola i all undervisning. Att få sätta ord på sina tankar genom 

att skriva och rita, används mycket inom grundskolan och grundsärskolan. Perceptionen, 

att det blir visuell undervisning, är viktigt inom inriktningen träningsskola. Arbetet måste 

tydliggöras på ett annat sätt för de eleverna. Lärarna använder sig mycket av räknesånger, 

klappövningar och att matcha konkret och laborativt material till bilder eller foton. 

Mycket av materialet görs av lärarna själva, eftersom färdigt material inte passar 

elevgruppen. Mycket sortering och kategorisering sker i undervisningen med det konkreta 

och laborativa materialet. Det rör sig om att kategorisera föremål efter speciella 

egenskaper. De likheter som framkommer i kategorin är att all undervisning bör vara 

tydlig, oavsett vilken skolform det gäller 

 

6.2.4 Lärsituation 
 

Lärsituationen inom de tre skolformerna ser olika ut. Inom grundskolan är den av 

traditionell typ med genomgång i hel- eller halvklass. Inom grundsärskolan förekommer 

både undervisning och genomgång i mindre grupp och/eller enskilt, men även 

matteverkstad som en undervisningsform, oftast när det var något speciellt eleven 

behövde träna på. Läraren inom grundsärskolan säger följande: 

 

    Just nu har vi nånting som vi kallar matteverkstad…då får en elev i taget gå in och jobba och 

    träna på det  som är svårt eller att man behöver träna på att avläsa en tärning…en kan behöva  

 

   träna på att lära sig hela klockslag och någon kanske på något annat…men det kan röra sig om  

   fem minuter 
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Inom inriktningen träningsskola är det viktigt att lärsituationen ser likadan ut, med 

samma material, samma plats och uppbyggt på kända rutiner för eleverna. Att eleverna 

lär sig arbetsgången är här ett viktigt steg för att lära sig. Eleverna inom inriktningen 

träningsskola lär sig av rutiner. En lärare inom den inriktningen säger följande:   

   

   Lärsituationen tänker jag…att den ser ganska likadan ut…den kan ju inte se exakt 

   likadan ut, men ändå att de känner igen lärsituationen…då kan de ju koncentrera 

   sig mera på det man ska göra…ja det är ju så för våra elever…det de kan här… kan 

   de inte i ett annat klassrum 

 

De likheter som visade sig inom kategorin lärsituation, var att alla tre skolformerna hade 

en arbetsmodell som de utgick från. Dock var det inte samma arbetsmodell. Grundskolan 

nämnde Cirkelmodellen, Gibbons (2010), grundsärskolan nämnde Matematik på talets 

grund, Malmer (1984), och inriktningen träningsskola nämnde Specialpedagogiska 

skolmyndigheten och Falköpings kommun (2009). Även de fem principer för hur barn lär 

sig räkna av Gelman och Gallistel (1986) nämndes av läraren inom inriktningen 

träningsskola. Inom alla tre skolformer förekommer det rörelse inom matematiken. I dans 

på grundskolan, i en lek som kallas för Musikstopp på grundsärskolan och på 

rullstolsdanslektionen inom inriktningen träningsskola. Undervisningen ska vara 

vardagsanknuten och verklighetsförankrad, så det blir förståeligt för eleven. En lärarare 

från grundskolan säger följande: 

 

   Mina egna tankar om det är att det ska vara tydligt och att det ska vara konkret och att så  

   mycket som möjligt ska vara verklighetsförankrat…sen har jag börjat tänka om lite, jag har  

   försökt gjort så mycket liknelser som möjligt…matematikens kärna…delar av det är ju faktiskt  

   nåt abstrakt och att man kanske inte ska ta bort den 

 

En lärare från inriktningen träningsskola säger följande om vardagen och 

verklighetsanknuten lärsituation: 

 

   Ja mycket är det ju att utnyttja vardagen. Leta händelser i vardagen så mycket som möjligt,  

   passa på varje tillfälle man har…att försöka hitta nivån som man kan starta på så man fångar  

   intresset och man ser att de är med. Det är ju lite knepigt för ofta får man backa igen 
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Likheter inom kategorin lärsituation är att alla förespråkar att arbeta praktiskt inom 

matematiken och använda sig av konkret och laborativt material. Alla tre skolformerna 

använder sig av både helklass och mindre grupper i undervisningen. Inom grundsärskolan 

och inriktning träningsskola blir det också mycket individuell undervisning. Samarbete 

förekommer mellan eleverna, men mer inom grundsärskolan och grundskolan. Både 

dator, Ipad och smartboard nämns som material som används.  En lärare inom 

grundskolan säger följande: 

 

    Eleverna ska vara aktiva, att de inte bara sitter och tittar eller lyssnar eller de måste få göra…de     

    måste få tänka…de  måste få prata…att ha fiffiga kompisar 

 

6.3 Hur synliggörs förankringen till Lgr 11 och är eleverna delaktiga  

i vad de arbetar mot för lärandemål?  
 

Inom den här frågan har jag identifierat läromedel, förmågor, bedömning och delaktighet 

i mål som kategorier. Jag visar kategorierna i figuren nedan och skriver sedan fram 

variationer och likheter i texten. 

Figur 4 – kategorier inom området Lgr 11 
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6.3.1 Läromedel 
 

Variationerna i hur förankringen till Lgr 11 inom taluppfattningen synliggörs i lärarnas 

undervisning. Inom grundskolan används läromedel i form av matematikböcker, som 

redan är kopplat till det centrala innehållet i Lgr 11 i matematik. Det förekommer också 

en matematikbok som är anknuten till innehållet i Lgr 11 för grundsärskolan. Läraren 

inom grundsärskolan säger följande:  

 

   Nu har vi fått en mattebok för grundsärskolans senare år. Förut har man fått plocka från olika  

   material, men nu har vi en lärobok som följer Lgr-11. Den kan bara en av mina fyra elever  

   arbeta med. 

 

Inom inriktningen träningsskola är lärarna överens. De får bryta ner det centrala 

innehållet och det finns inget direkt läromedel som används av mina informanter. De får 

ofta göra egenhändigt material och läromedel till sina elevgrupper. Matematiken blir 

oftast inbakad i närområdesteman. En lärare inom inriktningen träningsskola säger 

följande: 

 

   Jag hittar inte mina elever där riktigt, så man bryter ner och bryter ner och bryter ner…till slut 

   tappar man målet ur sikte känner jag. Så då tycker jag igen då att den här boken 

   (Specialpedagogiska skolmyndigheten & Falköpings kommun, 2009) jag tänker att den här  

   ändå är byggd på läroplanen, den här är konkret så jag har försökt bryta ner och sen använt mig  

   av annat material också för att ändå komma tillbaka till rätt ställe, men jag tycker det är svårt 

 

Likheterna inom den här kategorin är att både grundskolan och grundsärskolan i större 

utsträckning kan använda sig av läromedel som är direkt kopplat till Lgr 11, än vad 

inriktningen träningsskola som skolform gör. 

 

6.3.2 Förmågor 
 

Variationen inom den här kategorin visar sig genom att en av lärarna inom grundskolan 

använder sig av syftesdelen och de förmågor som skrivs fram i Lgr 11.  Därefter tittar 

hon på kunskapskraven för matematik och taluppfattning, och ser åt vilket håll eleverna 

ska arbeta. Inom grundsärskolan används en IUP-pärm, Bergqvist (2010a), som 

innehåller stegöversikter och förmågor eleverna ska uppnå, och som är kopplade till Lgr 

11. Inom inriktningen träningsskola är ibland förmågorna för högt satta för den aktuella 
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elevgruppen. Lärarna får bryta ner det centrala innehållet och målen samt fokusera på 

förmågan att delta aktivt under lektionen.  Det finns kunskapskrav för grundläggande 

kunskaper samt för fördjupade kunskaper som ska vara uppnådda i slutet av årskurs 9. 

 

6.3.3 Bedömning 
 

Inom kategorin bedömning framkommer variationer som att grundskolan använder sig av 

bedömningsmatriser och kunskapsblommor, som är relaterade till Lgr 11. Även tester, 

prov, diagnoser samt redovisningar inför klassen, ligger till grund för bedömning. 

Matriserna används på utvecklingssamtalen med elevernas föräldrar och skriftliga 

omdömen och IUP:er, individuella utvecklingsplaner skrivs. Följande citat är hämtat från 

en lärare på grundskolan. 

 

   Vi har ju väldigt mycket diskussioner på lektionerna och där får man fram väldigt mycket 

   måluppfyllelse tycker jag. Förmågan att följa andras förklaringar och också att förklara så att  

   andra kan följa vad du säger. De förmågorna finns ju med i våran matris också. Det kommer  

   fram väldigt tydligt på lektionerna tycker jag. Sen betyder det ju mycket hur du redovisar,  

   vilken struktur du har, vilken tankegång, alternativa lösningar som man får fram. Sen gör vi en 

   screening i kommunen också nu för tiden, börja vi med förra året om tal och räkning, om  

   taluppfattning. 

 

Inom grundsärskolan används en färdig IUP-pärm, Bergqvist (2010a), där betygskriterier 

och bedömningsunderlag finns. Lärarna poängterar att det är viktigt att ha det centrala 

innehållet klart för sig när man arbetar med pärmen. Skriftliga omdömen skrivs av läraren 

inom högstadiet, trots att det inte behövs, eftersom hon sätter betyg. Som en slags 

bedömning används även utvärderingar efter temaarbeten om vad eleverna har lärt sig. En 

av lärarna i grundsärskolan använder sig av ett kommunprogram, där alla pedagogiska 

planeringar, IUP med mera, ska föras in. Lärarna i grundsärskolan är överens om att 

bedömningar måste gå till på olika sätt, formen måste passa elevens förutsättningar. 

 

   Vi jobbade med årstider, då fick de komma in en och en, så ställde vi, vi hade tre  

   Frågeställningar som de hade fått läsa innan. Det här kommer vi fråga, det måste du träna på nu  

   för på fredag smäller det, då skulle de kunna rabbla månader och tala om hur många dagar det  

   var i veckan och sånt där. Så kan man ju som sagt ha lite olika läxförhör eller tester, där man får  

  försöka, det blir ju mycket muntligt, genom att visa, kan man inte skriva så kan man peka. 
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Inom inriktningen träningsskola mäter lärarna elevens måluppfyllelse utifrån att eleverna 

deltar, om de är aktiva samt att observationer används som ett mätinstrument.    

 

   Ja, alltså vi har ett mål i IUP tillexempel…jag vill att eleven ska kunna ramsräkna till tio, jag  

   vill att han ska kunna visa att han förstår mängden ett till tre och sen jobbar vi mot det hela  

   tiden och utvärderar varje termin och försöker titta…har vi kommit närmare målet även om de 

   inte är där 

 

6.3.4 Delaktighet i mål  
 

De variationer som framkommit inom denna kategori är att lärare inom grundskolan går 

igenom med eleven vad de kan, utifrån tester i matematikboken. Där är även föräldrarna 

delaktiga när resultatet skickas hem. Inom grundskolan och grundsärskolan anser lärarna 

att det är viktigt för eleverna att känna att de har svårigheter ibland, jag behöver mer 

träning. Där har en av lärarna inom grundsärskolan har skapat en IUP-lektion varje vecka, 

där eleverna enbart arbetar mot målen. Eleven får själv välja vilket lärandemål de vill 

arbeta mot på lektionen. Formen att också rita eller skriva de mål på tavlan som ingår i 

lektionen, förekommer inom grundsärskolan. Inom grundsärskolan med inriktningen 

träningsskola, anser lärarna att det är svårt att få eleverna medvetna om vad det är för mål 

de ska arbeta emot. Det förekommer både samtal och samtalsmatta, samt att målen är 

visuellt visade med bilder. 

 

De likheter som framträder inom skolformerna i hur förankringen till Lgr 11 synliggörs, 

är att alla tre skolformerna skriver Lpp:er, Lokala pedagogiska planeringar. Alla utgår 

från det centrala innehållet i sina skrivna Lpp:er och skriftliga omdömen. En lärare från 

grundskolan säger följande:  

 

   Oftast när jag börjar ett nytt område i matten tittar jag framförallt på syftesdelen i matten, syftet  

   och förmågorna, och så tittar jag på kunskapskraven, vart ska vi, vi skriver ju Lpp:er och då  

   använder vi syftesdelen och förmågorna 

 

Eleverna blir delaktiga genom att lärandemålen nämns, skrivs på tavlan med mera. 

Eleverna skriver också i vissa fall ner sina mål i sin skoldagbok. Alla elever har uppsatta 

kunskapsmål som diskuteras på utvecklingssamtal. Skolformerna skriver IUP:er, 
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Individuella utvecklingsplaner. Bedömningar görs utifrån målen i utvecklingsplanen och 

de lokala pedagogiska planeringarna. Det som bedöms är deltagandet, och om eleverna är 

aktiva under lektionen. Utvärderingar används för att se vad eleven har lärt sig inom 

grundskolan och grundsärskolan. Inom dessa skolformer samtalar lärarna med elever och 

föräldrar om vilka mål som eleverna har uppnått, eller om de behöver ges mer tid. Inom 

inriktningen träningsskolan, förs oftast den diskussionen med elevernas föräldrar. Det 

beror på vilken utvecklingsnivå eleven befinner sig på. 

 

 De likheter som visar sig inom delaktighet i sina lärandemål hos eleverna, är att elever 

och lärare gemensamt går igenom matriser, IUP-pärmar innan utvecklingssamtalet inom 

grundskolan och grundsärskolan. Inom inriktningen träningsskolan säger lärarna följande 

om elevernas delaktighet i sina uppsatta mål: 

 

   Man kan prata om det här med affären med pengar att det är bra att kunna räkna till fem…om  

   man får fem kronor så är det bra att man jobbar med det och så vidare. Det är nog lite mera så,  

   målen är inte så konkreta med bilder  

 

   Nej, mer utvärdering med samtalsmatta så det är ju…ja det gick bra, vad gjorde vi…tittar  

   igenom, kommer du ihåg…jobbet återkommer flera gånger  

  

7. Diskussion 
 

Mitt övergripande syfte med den här studien var att få inblick i hur verksamma lärare 

inom grundskolan, grundsärskolan och inriktningen träningsskola, uppfattar och 

beskriver taluppfattning samt de metoder och arbetssätt de använder i undervisningen. En 

annan del syftet skulle belysa var hur lärarna inom skolformerna förankrar sin 

undervisning i området taluppfattning till målen i Lgr 11, Skolverket (2010:37 och 

2010:255). Fokus för studien var att belysa de variationer som förekommer mellan 

skolformerna, i hur lärarna arbetar med taluppfattning, vår läroplan och elevers 

delaktighet i sina lärandemål. Mitt syfte har blivit uppnått och det har framkommit både 

likheter och variationer mellan skolformerna, men hade jag även tagit mig tid till att göra 

observationer kunde jag ha fått mera att reflektera utifrån, inte bara det informanterna 

säger att de gör, utan även det de verkligen gör. Med en sådan aspekt hade även mer 

kritisk reflektion kunnat visa sig i studien. Även de specialpedagogiska perspektiven och 
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mitt valda teoretiska perspektiv hade kommit fram mer då, och en djupare diskussion 

kring detta hade kunnat göras, för att få ett större djup i studien. Diskussionsdelen inleds 

med en sammanfattning av resultatet av studien. Därefter diskuteras resultatet i relation 

till litteratur och den tidigare forskningen, det sociokulturella perspektivet samt det 

specialpedagogiska perspektivet. 

 

Taluppfattning för mina informanters elever inom skolformerna visar variationer. 

Resultatet visar kategorierna verktyg, sifferpositioner och kroppslig taluppfattning. I den 

frågeställningen finns en del variationer, men också likheter med att räkna antal/mängder 

till exempel. Undervisningen och hur den utformas har en stor betydelse för hur elever lär 

sig. I studien var undervisningsformerna i stort sett lika mellan skolformerna, men det 

skiljer sig åt genom att i grundsärskolan och inriktningen träningsskolan, måste 

lärsituationen upprepas ett flertal gånger. Det måste bli till en rutin för eleverna där, för 

att de ska ha möjligheten till att lära. Det de kan en gång med en personal, kanske de inte 

kan i ett annat rum med en annan personal. Elever med utvecklingsstörning ska få en 

undervisning som är passande för deras möjligheter till att lära sig. I studien framkommer 

att informanterna använde olika slags laborativa material. För elever inom inriktningen 

träningsskolan är det av stor vikt för lärandet att de får visuell hjälp i sin undervisning. 

 

De största variationerna mellan skolformerna är hur lärarna synliggör förankringen till 

vår kursplan, så eleverna blir delaktiga i sitt eget lärande och måluppfyllelse. Detta 

resultat var inte så överraskande för mig som undervisat inom inriktningen träningsskola 

under flera år. Det är svårt att få eleverna inom den verksamheten delaktiga i sina 

lärandemål. Mycket beror på vilken utvecklingsnivå eleverna själva befinner sig på. Det 

kan naturligtvis gälla för elever inom grundsärskolan också. Min egen erfarenhet inom 

detta område är att använda sig av bilder som visar vilka lärandemål arbetet ska leda mot. 

Det fungerar inte fullt ut i alla situationer, eleverna tar till sig bildstödet på olika sätt, så 

det är inget som fungerar för alla elever inom inriktningen träningsskolan. Det är viktigt 

att prova all de möjligheter som finns för att få eleverna så delaktiga som möjligt och det 

anser jag inte bara gäller inom inriktningen träningsskola, utan även de andra 

skolformerna. En del i utfallsrummet överraskade mig. Det var att en av lärarna inom 

inriktningen träningsskola, påtalade vikten av att arbeta efter de fem principer för räkning 

som barn behöver gå igenom för att kunna utveckla sin förmåga att räkna. Att det bara 

var en av mina informanter som nämnde detta var lite förvånande anser jag. Min tanke 
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var att det skulle vara vanligare att lärarna tänkte så i de andra skolformerna. En 

förklaring kan vara att tanken med principerna är att det är bland de yngre åldrarna 

arbetat ska börja. Kanske till och med i förskoleklassen. Elever inom inriktningen 

träningsskola befinner sig på en tidig utvecklingsnivå, så det kan vara en förklaring till att 

det används inom den skolformen.  

 

7.1 Hur beskriver lärarna vad taluppfattning är för deras elevgrupp? 

 

Utfallsrummet i denna frågeställning är tre kategorier, Verktyg, Sifferposition samt 

Kroppslig taluppfattning, se figur 1. Dessa kategorier förvånade mig inte efter mina år 

inom skolvärlden. Att det är ett verktyg, grunden för att lära sig matematik, visades inom 

grundskolan. Taluppfattningen är grunden för all annan matematik och det man bygger 

kunskapen vidare från. Det är också något som Dunphy (2007) menar, att ha en känsla för 

nummer är en stor del i att kunna utveckla sitt matematiska lärande. Löwing och Kilborn 

(2002) menar att inom matematik är elevernas förförståelse och förkunskaper viktiga. De 

verktyg man behöver för att studera matematik är dels problemlösning med en metod 

byggd på konkretiseringar och vardagstankar. Det handlar även om att skolans matematik 

är kumulativt uppbyggd. Det innebär attkunskaperna byggs på hela tiden. Därför krävs 

vissa förkunskaper hos eleverna skriver författarna vidare. Elever inom grundsärskolan 

och inriktningen träningsskola, har en utvecklingsstörning och det innebär svårigheter 

med att ta in och bearbeta information, (Granlund och Göransson, 2011; Kylén, 2012). 

Detta kan påverka de förkunskaper eleverna är i behov av i undervisningen. 

 

Inom både grundskolan och grundsärskolan nämns tallinjen inom taluppfattning i studien. 

Det handlar om att känna talens grannar och veta vad som kommer före och efter. Det är 

sifferpositionerna som ligger mycket till grund för taluppfattningen. Inom inriktningen 

träningsskolan är taluppfattning för elever på tidig utvecklingsnivå något som hör ihop 

med elevernas egna kroppar. Vi har två av händer och fötter och upplevelser av tal med 

kroppen förekommer. Vad beror då detta på? Kan det ha något att göra med det Kilborn 

(1997) skriver om? Att barn kan skilja mellan ett, två eller tre föremål, bara genom ett 

ögonkast, eller det som Abdelahmeed (2007), och Dehaene (2000) menar, att barn har en 

medfödd förståelse för antal. Här är min tanke att svaret som mina informanter gav har att 

göra med att elevens egen kropp är i fokus i all undervisning inom inriktningen 

träningsskola. Därför visar det också att taluppfattningen är kroppslig. Eleverna känner in 
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mycket med sin kropp och sina sinnen och mina tankar är liknande med de som både 

Abdelahmeed (2007) och Dehaene (2000) har, att vår förmåga antalsförmåga är medfödd. 

Vi som lärare måste bygga vidare på den medfödda förmågan för att utveckla elevernas 

taluppfattning. Ju mer feedback barnen får och ju mer möjligheter till antalsträning de får, 

desto mer kan de generalisera sin kunskap och tillämpa i andra situationer. De lär sig av 

att använda sig av rutiner anser författarna vidare.  Likheterna inom det här området 

taluppfattning visade sig vara symboler för siffror och mängder, räkneramsor och 

räkning.  

7.2 Vilka undervisningsmetoder och arbetssätt använder sig lärarna av i sin  

undervisning kring taluppfattning? 

 

Utfallsrummet inom området undervisning blev kategorierna, Lärarroll Algoritmer, 

Visuellt och Lärsituation. Variationerna inom undervisningsområdet visades vara att 

inom grundskolan och även grundsärskolan, förekommer undervisningsmetoder där 

eleverna får samarbeta mer än som sker inom inriktningen träningsskola. Cirkelmodellen 

nämndes som ett arbetssätt inom grundskolan. Det är ett språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt som enligt Gibbons (2010) innebär fyra faser. Faserna är att bygga upp 

kunskaper inom det aktuella ämnesområdet, studera texter/material inom området, göra 

en uppgift tillsammans med klasskamrater och göra uppgiften individuellt. Inom 

grundskolan och grundsärskolan är det viktigt att prata matematik och de fyra räknesätten 

förekommer mer än inom inriktningen träningsskola. En av lärarna inom grundsärskolan 

använder sig av tankarna från Matematik på talets grund, MTG av Malmer (1984). 

Författaren utgick mycket från LTG, läsinlärning på talets grund av Leimar (1974). Det 

Malmer (1984) hade som målsättning var att bryta beroendet av en matematikbok. Det 

passiviserar läraren och det kan vara svårt att ha en gemensam bok som ska passa alla 

enskilda elevers förutsättningar. Boken kan istället användas för enskild 

färdighetsträning. Här utgår man från elevernas erfarenheter och att eleverna ska få nya 

erfarenheter. Verkligheten och elevernas egen kreativitet är det man utgår från. Det 

matematiska symbolspråket införs när begreppen är förankrade hos barnen. Detta 

arbetssätt är elevcentrerat, undersökande och laborativt, men också problemorienterat. 

Arbetssättet syftar till att eleverna ska stimuleras att använda sina erfarenheter för att 

kunna utveckla sin egen matematiska begreppsbildning. Både Nilholm (2011) och 

Göransson i Skolverket (2011:1264) anser att det egentligen inte behövs någon speciell 
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form av didaktik för att arbeta med elever i behov av stöd, mer än den som förekommer 

inom grundskolans verksamhet. Det håller jag med om, men för elever som är i behov av 

stöd, måste den individuella eleven vara i fokus ändå mer, men naturligtvis inte utifrån 

sina svårigheter, utan för att se var man kan börja bygga på elevens redan förvärvade 

kunskaper. Skolverket (2012:378) anser att variera material och att man har en 

medvetenhet om att elever lär sig olika är däremot viktigt för att det ska bli en bra 

undervisning. Att använda sig av gemensamma diskussioner med sina kamrater och 

läraren, samt ha tid för reflektion hos både elever och lärare är viktigt för en bra 

undervisning. 

 

Vår förmåga att räkna är medfödd även enligt Butterworth (2008) och vi som lärare 

måste utmana eleverna till att utveckla förmågan att erövra siffror som ett matematiskt 

verktyg. Vår uppgift som lärare blir då att skapa rikliga, medvetna och strukturerade 

undervisningstillfällen som ska vara återkommande, eleverna behöver träna om och om 

igen, en upprepad undervisning. Att lära sig siffror grundar sig enligt Piazza (2010) på 

det ungefärliga antalet, ANS, som innebär att man kan uppskatta en större mängd bara 

genom att titta på den, utan att räkna. Min tanke utifrån mina gjorda intervjuer är att  

mina informanter utmanar sina elever med olika undervisningsmetoder inom 

taluppfattningen. Det är den beskrivning de ger mig i intervjun, men det har inte 

observerats, utan det är deras beskrivning av det de gör i sin egen undervisning. De 

blandar olika undervisningsmetoder för att ge eleverna en större möjlighet att utveckla 

sitt matematiska verktyg. Taluppfattningen inom grundskolan och grundsärskolan är på 

en liknande nivå enligt Lgr 11. Det centrala innehållet är ganska överensstämmande. 

Kunskapskraven och förmågorna är på en annan nivå inom grundsärskolan. Inom 

inriktningen träningsskola är matematiken en liten del i det stora ämnesområdet 

verklighetsuppfattning. Där är en ännu mer konkret nivå, det är elevernas vardag som 

fokuseras. Det skriver Berthén (2007) om i sin studie. Den visar att det finns skillnader i 

vad målet med undervisningen är inom grundsärskolan och inriktningen träningsskolan. 

Undervisningens huvudsyfte är att förbereda eleverna, men på olika sätt. I inriktningen 

träningsskolan, ska eleverna förberedas inför vuxenlivet. I grundsärskolan fokuseras mer 

på att förbereda för vidare studier. Det anser jag är den största skillnaden mellan 

grundsärskolan och inriktningen träningsskolan.  
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Att lärsituationen ser likadan ut är viktigt för eleverna inom inriktningen träningsskola.  

De är i behov av rutiner i sin inlärningssituation. Vara i samma rum, med samma personal 

med mera, de lär sig av rutiner precis som Abdelahmeed (2007) fick fram i sin studie. 

Eleverna behöver här göra samma moment flera gånger. Det gäller att hitta variationer i 

undervisningen, men på samma nivå. Tänka på elevernas perception med sinnen och 

känsel, för de elever som saknar vissa sinnen. I undervisning där eleverna är i behov av 

mer stöd, alltså inom grundsärskolan och inriktningen träningsskolan bör den enskilda 

eleven stå i fokus. Det är viktigt att individanpassa undervisningen. Gärna bedriva den i 

en lugn miljö och i en mindre grupp anser Malmer (2002). Samtidigt är det viktigt att inte 

låsa eleverna till ett och samma rum och till en och samma personal är en tanke jag har. 

Eleverna måste utsättas för utmaningar i sina lärsituationer så att lärandet ökar. Det gäller 

att känna av vilka utmaningar eleverna klarar och pröva sig fram. Att inte vara låst av att 

allt ska se likadant ut. Det kan handla om att byta arbetsbord, rum eller utföra sin 

arbetsuppgift tillsammans med en annan lärare.  

  

Likheter som visade sig inom området undervisningen var att lärarrollen ska vara 

förberedd, tydlig och strukturerad. Eleverna ska veta vad det är de ska göra. Som lärare 

ska man utmana eleverna. Inom kategorin algoritmer fanns likheter mellan grundskolan 

och grundsärskolan. För elever inom inriktningen träningsskolan, är det inte lika vanligt 

med algoritmer. Slutsatsen blir att det inte finns så många likheter i kategorin. Inom 

kategorin visuellt är likheterna att undervisiningen ska vara tydlig. Perceptionen för 

elever på tidig utvecklingsnivå, behöver speciellt tydliggöras. Inom kategorin lärsituation, 

utgick alla skolformer från någon slags arbetsmodell i undervisningen. Det förekom 

rörelse i undervisningen. Det ska vara ett vardagsanknutet och verklighetsförankrat 

arbetssätt och att arbeta praktiskt och laborativt förespråkar mina informanter.  

 

Undervisningsformerna som nämns är helklass, mindre grupp och enskilt samt även 

samarbete kring vissa uppgifter. I mina intervjuer framkom det att alla lärare inom 

grundskolan använder sig av undervisning både i helklass, halvklass eller i mindre 

grupper. Inom grundsärskolan förekommer också helklassundervisning, undervisning i 

liten grupp och enskilt. Skillnaden är att elevgrupperna inom grundsärskolan och 

inriktningen träningsskolan är betydligt mindre än inom grundskolan. Det finns enligt 

både Ahlberg (2009) och Stensaasen och Sletta (1997), en fördel med att arbeta i mindre 

grupper inom matematiken. Eleverna ges möjlighet till att utveckla sitt matematiska 
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tänkande genom att de får möjlighet till att diskutera med varandra. Då lär de sig 

samtidigt av varandra. Att använda sig av en kommunikativ undervisning öppnar upp för 

en mer lärande och utvecklande undervisning anser både Norén (2010) och Persson 

(2009). Att samarbeta med klasskamrater eller i mindre grupper, hade alla lärare i min 

studie som arbetssätt. Ingen av lärarna påtalade att de hade Vygotskijs sociokulturella 

teori i tankarna när de medvetet gjorde arbetspar eller klassrumsplacering. När lärarna 

uttryckte sina uppfattningar om att elevernas lärande gynnas av samarbete, att lära av 

varandra, anser jag att de omedvetet utgår från det sociokulturella perspektivet i sin 

undervisning. En av lärarna inom grundskolan använde även ordet ”fiffig kompis”. Med 

den synen att hon placerade eleverna så att de kunde vara en ”fiffig kompis” till varandra. 

En ”fiffig kompis är en kamrat som har förstått och lärt sig lite mer och kan då hjälpa sina 

kamrater vidare i sitt lärande anser Strandberg (2009). 

 

Inom grundsärskolan nämns också en matematikverkstad/matematikrum där eleverna får 

gå in och arbeta korta stunder. En matematikverkstad ska enligt Rystedt och Trygg 

(2009), vara en plats som ska inspirera till ett lustfyllt lärande, och även ge variationer i 

undervisningen. Den ska hjälpa till att utveckla fantasi och kreativitet och aktiviteterna 

ska leda till ett mer fördjupat kunnande i matematik. I våra styrdokument finns stöd för 

att arbeta laborativt. Lärarna inom grundsärskolan påtalade just det, att de använde sin 

matematikverkstad/matematikrum, för att eleverna skulle träna upp sig och få en 

fördjupad kunskap inom matematiken. Det som är viktigt att tänka på här är det som 

Skolverket (2011:366) uppmärksammade i sin utvärdering av matematiksatsningen 2009 

och 2010/2011. Att många skolor köpte in och började använda sig av laborativt material. 

Fokus ligger på själva materialet och på aktiviteter med materialet. Detta har gjort att det 

laborativa materialet kan bli ett hinder i elevens lärande. Om inte de bitar av matematiken 

som skulle belysas har belysts på rätt sätt. Min tanke är att det är viktigt att som lärare ha 

ett syfte med det man gör med det laborativa materialet. Det bygger på min egen 

erfarenhet i mitt eget arbete och vårt deltagande i matematiksatsningen 2010-2012. Det 

finns otroligt mycket inspirerande material att köpa in som ser roligt ut. Vad i det centrala 

innehållet i Lgr 11 tränas? Vilka är de förmågor som kan tränas genom att använda 

materialet? Det är inte bara använda ett material. Som lärare bör man ha en tanke om 

varför man just använder det materialet och vad det är för förmåga eleverna ska träna på. 

I studier av Faragher et al (2008), Wing (2001) , Blom (2003) och Grevholm m.fl. (2012) 

poängteras vikten av att använda laborativa material, visuella hjälpmedel och olika 
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kinestetiska metoder. Där kan en matematikverkstad med många olika material verkligen 

gynna matematikundervisningen, om man har klart för sig vilka förmågor som tränas hos 

eleverna anser jag.   

 

En av lärarna inom grundsärskolan nämnde också att de använde sig av leken 

”Musikstopp”, där eleverna fick springa till en speciell siffra när musiken tog slut. Inom 

grundskolan användes dans och inom inriktningen träningsskola rullstolsdans. Att 

använda sig av rörelse som arbetssätt stöds av Björklund, Hellstrand & Aunio i Grevholm 

et.al (2012). De menar att det finns många sätt att leka med siffror och talraden. 

Förståelsen växer fram genom hela kroppen. Genom att tillexempel hoppa på talraden, 

stöds elevernas färdigheter att räkna. Bara för att eleven kan ramsräkna är det ingen 

garanti att eleverna har en djupare talförståelse. 

 

Andra arbetssätt och material som nämndes i min studie var kulramen, räknesånger med 

mera. Även dator, smartboard och Ipad fanns inom alla årskurser och skolformer i min 

studie. Lärarna ansåg att det är ett bra hjälpmedel och att få arbeta med dessa tekniska 

apparater är också något som brukar vara motiverande för eleverna. Olsson (2013) anser 

att en lärplatta är ett didaktiskt verktyg som kan användas inom undervisning med elever. 

Om en lärplatta används i undervisningen, som ett komplement till annat pedagogiskt 

material, ger det möjlighet till ett lustfyllt lärande för eleverna. Genom att eleverna 

samspelar och arbetar med olika applikationer får de nya erfarenheter och kunskaper. När 

lärplattan används i matematikundervisningen fungerar den som igångsättare i den 

matematiska processen. Precis som Dysthe (2003) som anknyter till Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv på lärande. En lärandesituation med en lärplatta är en social 

lärprocess. En grupp individer har fler kunskaper och färdigheter och själva lärplattan blir 

en artefakt, ett verktyg som ger stöd och hjälp i lärandet. En lärplattan är ett tekniskt 

material som passar i alla tre skolformerna. För elever inom grundsärskolan och 

inriktningen träningsskola innebär det också ett stort lärandestöd. Det är också lätt att få 

elever motiverade till att arbeta med den här tekniken, det är lätt att inspireras och 

motiveras av detta är min tanke. 
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7.3 Hur synliggörs förankringen till Lgr 11 och är eleverna delaktiga i vad de 

arbetar mot för lärandemål? 

 

Utfallsrummet här skrevs fram i fyra kategorier, Läromedel, Förmågor, Bedömning 

samt Delaktighet i mål.  Variationerna visar att inom kategorin läromedel så används i 

grundskolan matematikböcker som är kopplade till det centrala innehållet i Lgr-11 i 

matematik. Inom grundsärskolan används en IUP-pärm, Bergqvist (2010a) med 

stegöversikter kopplade till Lgr-11. Lärarna i min studie inom inriktningen träningsskola, 

nämnde att de inspirerades av Specialpedagogiska skolmyndigheten och Falköpings 

kommun (2009), där matematikdelarna är anknutna till det centrala innehållet i 

kursplanen för ämnesområdet verklighetsuppfattning. Där ges mycket tips och idéer för 

hur ett matematikarbete kan genomföras inom inriktningen träningsskola. 

 

Inom kategorin förmågor så används syftesdelen och de förmågor som skrivs fram i Lgr 

11 av alla tre skolformerna, men på lite olika sätt. Även kunskapskraven används, men 

här är en stor variation att lärarna inom inriktningen träningsskola anser att förmågorna är 

för högt satta för deras aktuella elevgrupp. Inom inriktningen träningsskolan är lärarna 

överens. Det handlar om att bryta ner det centrala innehållet till deras aktuella elevgrupp. 

I en grupp med elever från inriktningen träningsskola kan spannet vara stort, från att ha 

flera funktionshinder till att faktiskt kunna börja läsa, skriva och räkna. Min tanke är att 

det som gör det svårt är att i kursplanen står kunskapskraven som ska vara uppnådda i 

årskurs 9, och det kan vara svårt att omvandla detta till en elev i lågstadiet inom 

inriktningen träningsskola som befinner sig på en låg utvecklingsnivå. 

 

För eleverna inom grundsärskolan och inriktningen träningsskolan är det inte lika enkelt 

att ta ansvar för sitt eget lärande som för elever i grundskolan. Där måste vi lärare ta ett 

större ansvar, och göra det så tydligt som möjligt för eleverna. Så att de blir delaktiga i 

sitt lärande. Det centrala innehållet inom grundskolan har mål i årskurs 3, 6 och 9, medan 

grundsärskolan har mål för årskurs 6 och 9. Inom inriktningen träningsskolan har 

eleverna mål som ska vara uppnådda i årskurs 9. Min egen erfarenhet säger mig att det är 

en av de svårigheter lärarna i den skolformen har. De får precis som mina informanter 

säger, bryta ner målen på djupet för att hitta sin elevgrupp. Oavsett vilken skolform man 

är verksam inom tycker jag det är viktigt att inte ha för många mål på en gång. Målen ska 

vara möjliga att uppnå. Är de för höga så får man som lärare försöka bryta ner dem i 
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mindre delar. Bergqvist et al. (2009) skriver att det är vanligt att eleverna inte alltid når 

alla mål. Det kan då bero på att det finns en skillnad mellan kursplanen för skolformerna, 

den implementerade kursplanen som finns i klassrummet och den av eleverna uppnådda 

kursplanen. Det ligger många olika tolkningar i kursplanen och det är grunden till att inte 

målen alltid uppnås. Det är också viktigt att enligt Swärd & Florin (2011) att sätta upp 

målen och att de ska vara uppnådda inom en rimlig tidsgräns. Orsaker till att elever inte 

når sina mål kan vara att de är för högt satta anser jag. Min erfarenhet är att elever inom 

inriktningen träningsskola, kan ha ett mål under lång tid, men att eleven har svårt att nå 

dit. Min tanke där är att målet är för högt satt eller utformat på ett sätt som är svårt att 

utvärdera mot. Är det så tycker jag att man antingen ska bryta ner det ändå mer eller gå 

vidare inom det ämnesområdet det gäller och fokusera på en annan ingång mot målet 

eller välja ett nytt lärandemål. Det kan vara så att eleven kanske aldrig kommer uppnå det 

målet. Då är det bättre att gå vidare för att ge eleven möjlighet att nå sina uppsatta mål 

och utvecklas i lärande. 

 

De variationer som framträder inom området bedömning är att grundskolan använder sig 

av bedömningsmatriser och kunskapsblommor som är relaterade till Lgr-11. Matriserna 

används på utvecklingssamtalen med elevernas föräldrar. Inom skolformen  

grundsärskola används Bergqvist (2010a), där betygskriterier och bedömningsunderlag 

finns. Lärarna i grundsärskolan är överens om att bedömningar måste gå till på olika sätt, 

formen måste passa elevens förutsättningar. Inom inriktningen träningsskola mäter 

lärarna elevens måluppfyllelse mycket utifrån att eleverna deltar och är aktiva, samt att 

observationer används som ett mätinstrument. Lärarna inom grundskolan går igenom med 

eleven vad de kan utifrån tester i matematikboken och detta resultat skickas även till 

hemmet. Inom grundskolan och grundsärskolan anser lärarna att det är viktigt för eleven 

att känna att de behöver mer träning på vissa moment. En lärare inom grundsärskolan har 

skapat en IUP-lektion varje vecka, där eleverna enbart arbetar mot målen som de behöver 

träna på. Det är något som jag anser är väldigt positivt. Eleven får möjlighet att specifikt 

träna på det som de behöver träna på och de får även välja på vilket sätt de vill träna. Det 

gör också att eleven på ett bra sätt blir delaktig i sina lärandemål. Ansvaret för en elevs 

kunskapsutveckling ligger på skolan skriver Persson och Persson (2012), men synen på 

att eleven också måste anstränga sig för att förvärva sig ny kunskap finns. Eleverna måste 

få känna att de får det stöd de är i behov av. Detta tycker jag verkligen den här läraren har 

gjort genom att föra in IUP-lektionen. Inom både grundskolan och grundsärskolan 
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förekommer även formen att rita eller skriva målen på tavlan, så att det ska bli tydligt för 

eleverna vad det är de arbetar mot för mål. Inom både grundsärskolan och inriktningen 

träningsskolan är det ändå svårt att få med sig eleverna i lärandemålen anser lärarna. 

Medvetenheten om vilket mål som är i fokus kan vara svårt för eleverna att hålla fast vid.. 

Det förekommer både samtal och samtalsmatta samt att målen är visuellt visade med 

bilder inom träningsskolan, för att ändå ge eleverna en möjlighet till delaktighet i sina 

mål. Löwing (2006) anser att det är viktigt att tydliggöra för eleverna, så att de förstår 

syftet med varför de ska lära sig vissa saker. När undervisningen blir meningsfull för 

eleverna ökar också deras motivation till att lära sig anser Swärd och Florin (2011) och 

Hannula (2006). Alla tre skolformerna gör förankringar till Lgr-11 med de sedvanliga 

Lpp:erna, IUP och skriftliga omdömena och det är syftet, det centrala innehållet och 

förmågorna som fokuseras. Skolverket (2009) skriver att det är lärarnas uppdrag att 

skriva lokala pedagogiska planeringar, LPP utifrån skolformernas kursplaner, (Skolverket 

2010:37 och 2010:255), och det säger mina informanter att de gör. Genom att 

dokumentera elevens kunskapsutveckling främjar skolan förmågan att få eleven att förstå 

hur den bäst lär sig, och att ta ansvar för sitt eget lärande skriver Skolverket (2008).  I 

mina intervjuer framkommer det att lärarna också anser att eleverna måste vara delaktiga 

i varför de ska lära sig vissa saker. Det sker på olika sätt inom skolformerna. Inom 

inriktningen träningsskola bör materialet vara välkänt för eleven. Läraren har en 

rollmodell, läraren visar och eleverna ska göra efter. Enligt Wallby, Carlsson och 

Nyström i Skolverket (2001:648) betyder undervisning och arbetsformer mycket för hur 

elever lär sig. Valet av undervisningsmaterial har betydelse. Även interaktionen mellan 

eleverna och mellan elever och lärare, har betydelse för vad eleverna lär och på vilket sätt 

de lär sig. 

 

Specialpedagogiskt arbetssätt sätts in när den vanliga pedagogiken inte räcker till, precis 

som Nilholm (2007) skriver. På skolorna som mina informanter arbetar, finns säkert flera 

av de perspektiv jag nämnt tidigare av Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001), 

Jakobsson och Nilsson (2011) samt Skrtic (1995). Jag har dock inget belägg för det. 

Fokus har inte lagts på det i den här studien. Jag hoppas ändå att de som arbetar 

specialpedagogiskt ute på våra skolor inte ser dessa specialpedagogiska perspektiv på det 

sättet att svårigheterna eleven har, är något som eleven bär. Utan istället något som kan 

utvecklas i speciella sociokulturella sammanhang i interaktion med andra människor, som 

Nilholm (2007) anser är viktigt. Sett ur det sociokulturella och det relationella perspektivet, 
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blir det viktigare att se på hur lärmiljön och resurser påverkar olika elevers förmåga och 

utveckling (Säljö, 2010). Lärmiljön anser jag är viktig, inte minst inom grundskolan med 

tanke på att där finns större elevgrupper. I studien finns också lärare från grundsärskolan 

och inriktningen träningsskolan, som arbetar med elever som har behov av att gå i mindre 

grupper. Alla dessa elever har en gemensam diagnos, de har en utvecklingsstörning. 

Lärarna inom dessa skolformer tror jag arbetar mycket utifrån det relationella 

perspektivet, där både eleven och miljön runt eleven är i fokus. Det är inte elevens 

funktionshinder som är i fokus som Clark, Dyson och Millward (1998) skriver, utan det 

är elevens eller lärarens upplevelser av det som är problematiskt som är mer i fokus för 

dessa elever.  Det är av stor vikt att se förmågorna varje enskild elev sitter inne med och 

bygga vidare därifrån är min tanke. Vi som lärare ska inte fokusera på eleverns 

svårigheter. Det är på elevens starka sidor ett lärande ska byggas är min åsikt.  

7.4 Avslutande reflektion och vidare forskning 
 

Detta examensarbete har tillägnat mig mycket intressant och värdefull kunskap 

beträffande hur lärare inom tre olika skolformer ser på begreppet taluppfattning. Vilka 

arbetssätt och undervisningsmetoder som används, samt hur förankring till Lgr-11 och 

elevers delaktighet i sitt lärande ser ut inom skolformerna Det har varit intressant att få 

fram de variationer och likheter som finns mellan skolformerna, utifrån mina 

frågeställningar för studien. Fokus ligger inte lika mycket på omvårdnad inom 

inriktningen träningsskolan enligt Skolverket (2010:255), som det gjort tidigare. Där är 

kunskaper också mycket viktiga numera. Att få ta del av de nio lärarnas uppfattningar och 

erfarenhet har fått mig att reflektera en hel del kring det som rör verksamheten där jag 

själv arbetar just nu, inriktningen träningsskola. Jag har fått svar på mina frågeställningar, 

men också fått nya frågor att fundera över. Hur kan vi få eleverna inom träningsskolan 

mer delaktiga i sitt lärande? Hur ska lärmiljön och lärsituationen bäst utformas? Det är 

några av de frågor som väckts hos mig under skrivandet av studien. Min erfarenhet efter 

denna studie är att forskning kring matematik och elever inom grundsärskolan och 

inriktningen träningsskolan inte är ett lika utforskat område som inom grundskolan. Att 

taluppfattning verkligen är ett verktyg för att utvecklas matematiskt, har blivit mer i fokus 

för mig nu. Studien har gett mig väldigt mycket tips och idéer för hur jag kan utforma 

mina arbetsuppgifter i min blivande speciallärarroll, i de tre skolformerna jag kommer 

arbeta. Något jag finner intressant att studera vidare skulle kunna vara inlärningsstilar 

inom grundskolan, grundsärskolan och inriktningen träningsskolan, som en fördjupning 
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inom området. Vidare forskning skulle också kunna fokusera och fördjupa sig mer inom 

hur man gör lärandet synligt för eleven. Det hade kunnat fördjupas genom att både göra 

intervjuer samt observationer för att få till ett större material att utgå från.  

 

Begränsningar som finns i studiens resultat är att jag endast har tagit del av mina 

informanters beskrivningar kring mina tre frågeställningar. Jag har själv inte observerat 

informanterna i deras undervisning. Det har gjort att resultatet endast redovisar vad 

informanterna säger att de gör, det finns inget belägg för att det verkligen är så. Det finns 

en risk för att studien inte har full trovärdighet och tillförlitlighet i och med det.  Hade 

även observationer gjorts hade dessa även kunnat vävas ihop med det informanterna sagt 

att de gör i sin undervisning och på så sätt stärkt studiens tillförlitlighet och trovärdighet. 

Då studien också endast rör nio lärare, tre inom varje skolform, är det inte heller möjligt att 

generalisera och dra slutsatser, eller att visa att studien har bidragit till att öka kunskapen 

kring mitt aktuella område. Då hade antalet informanter behövt vara betydligt större. Även 

om denna studie är liten, kan den förmedla ny kunskap till intresserade inom skolans 

verksamhet, oavsett vilken skolform man arbetar i. Undervisningen inom matematiken inom 

grundsärskolan och inriktningen träningsskolan, har inte studerats i någon större utsträckning. 

Det behövs mer forskning inom detta område för att belysa dessa skolformer mer. Berthén 

(2007) anser att i de flesta studier inom denna elevkategori har fokus varit kring 

integreringssvårigheter och delaktighet, istället för att utföra granskningar av undervisningen.  

 

Till sist vill jag rikta ett mycket stort tack till de lärare som medverkat med sin tid och 

sina kunskaper i mina intervjuer och bidragit med sina erfarenheter i detta examensarbete. 

Utan er hade jag inte kunnat göra detta arbete. Era berättelser har gett mig mycket 

kunskap som jag kommer ha stor nytta av i min nya yrkesroll. Jag vill också rikta ett tack 

till Rickard Östergren, min handledare, samt min familj och även kollegor inom 

inriktningen träningsskolan. Ni har visat förståelse när jag varit uppslukad av tankar kring 

denna studie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

 

Referenslista 
 

Abdelahmeed, Hala (2007). Do children with Down syndrome have difficulty in counting 

and why? International Journal of special education 22 (2) p 129-137, Suez Canal 

University. 

Ahlberg, Ann (2009). Specialpedagogisk forskning: en mångfasetterad utmaning. Lund: 

   Studentlitteratur. 

 

Alexandersson, Mikael (1994). Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus.I  Bengt 

Starrin & Per-Gunnar Svensson. (Red) (1994).   

   Kvalitativ metod och vetenskapsteori.(sid. 111-138). Lund: Studentlitteratur. 

 

Allwood, Carl Martin & Erikson, Martin. G (2010). Grundläggande vetenskapsteori för 

   psykologi och andra beteendevetenskaper. Lund: Studentlitteratur. 

 

Befring, Edvard (1994). Forskningsmetodik och statistik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Bergqvist, Anita (2010a). Mina mål Grundsärskolan. Hestra: Isabergs förlag. 

 

Bergqvist, Ewa, Bergqvist, Tomas, Boesen, Jesper, Helenius, Ola, Lithner, Johan, Palm,  

  Torulf & Palmberg, Björn (2010). Matematikutbildningens mål och undervisningens  

  ändamålsenlighet. Grundskolan våren 2009. Nationellt centrum för     

  matematikutbildning: Göteborgs universitet. 

 

Bergqvist, Anita (2013). Mina mål Grundsärskolan – inriktning Träningsskolan. Hestra: 

Isabergs förlag 

 

Berthén, Diana (2007). Förberedelse för särskildhet: Särskolans pedagogiska arbete i ett 

verksamhetsteoretiskt perspektiv. Diss. Karlstad: Karlstads universitet. 

 

Björklund, Camilla, Hellstrand, Heidi & Aunio, Pirjo (manus) Learning from LukiMat. 

Assesing pre-school children´s numerical ability. I Grevholm, Barbro (red).  (2012). 

Lära och undervisa matematik från förskoleklass till åk 6.  Lund: Norstedts förlag.                 

 

Blom, Anna (2003). Under rådande förhållanden: Att undervisa särskoleelever – nio 

lärare berättar Delrapport 2, i projektet ” Det särskilda med särskolan”. Stockholm:  

    Socialtjänstförvaltningen, Forsknings- och utvecklingsenheten. 

 

Bryman, Alan. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2:a upplagan. Malmö: Liber.  

 

Butterworth, Brian et al (2008). Numerical thought with and without words: Evidence   

from indigenous Australian children. PNAS. 2008:2. 105 (35), p.13179-13184. The 

national Academy of  Sciences. USA. 

 

Butterworth, Brian & Yeo, Dorian (2010). Dyskalkyli Att hjälpa elever med specifika  

   Matematiksvårigheter. Stockholm: Natur & Kultur. 

 



 

55 

 

Clark, Catherine, Dyson, Alan, & Millward, Alan (red). (1998). Theorising special 

education. London: Routledge. 

Codex (2011). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning.  www.codex.vr.se Sökdatum 2013-12-08 kl.16.10.  

Dahlgren, Lars Owe & Johansson, Kristina (2009). Fenomenografi. I Fejes, Andreas &     

Thornberg, Robert  (red). Handbok i kvalitativ analys (s.122-135). Stockholm: Liber. 

Dalen, Monica (2011). Intervju som metod. Malmö: Gleerups. 

Dehaene, Stanislas (2000) The Number Sense: How the Mind Creates Mathematics. 

Oxford:  Oxford University Press. 

Dunphy, Elizabeth (2007). The Primary Mathematics Curriculum: Enhancing Its 

Potential for Developing Young Children's Number Sense in the Early Years at 

School. Irish  Educational Studies, v26 n1 p5-25 Mar 2007. 

  

Dysthe, Olga.(2003) Sociokulturella teoriperspektivet på kunskap och lärande. I Dysthe,    

Olga. (2003) (Red.), Dialog, samspel och lärande. (sid. 31-74. Lund: Studentlitteratur.      

Emanuelsson, Göran & Emanuelsson, Lillemor (1997). Taluppfattning I tidiga skolår. 

Nämnaren 24 (2), 30-35. 

Emanuelsson, Ingemar, Persson, Bengt & Rosenqvist, Jerry (2001). Forskning inom det 

specialpedagogiska området: en kunskapsöversikt. Stockholm: Skolverket.  

Emanuelsson, Jonas & Sahlström, Fritjof (2006). Same from the Outside, Different on the  

Inside; Swedish Mathematics Classrooms from Students´Point of View. In D. Clarke, 

C. Keitel, & Y. Shimizu, (EDs.), Mathematics classrooms in twelve countries: the 

insiders perspective (pp.307-322). Rotterdam: Sense Publishers.  

Faragher, Rhonda, Brady, Jo, Clarke, Barbara & Gervasoni, Ann (2008). Children with 

Down syndrome learning mathematics: Can they do it? Yes they can! ACU National 

APMC 13 (4), p. 10-15.  

Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red). (2009). Handbok i kvalitativ analys. 

Stockholm: Liber.                                             

Forsmark, Susy (2009) Att lära matematik: främjande och hindrande faktorer. I Ann,  

Ahlberg (red.). (2009). Specialpedagogisk forskning: en mångfasetterad utmaning, s. 

213- 230. Lund: Studentlitteratur.     

Gelman, Rochel & Gallistel, Charles Ransom (1986). The child's Understanding of 

Number. London: Harvard UP.ny.        

Gibbons, Pauline (2010). Stärk språket stärk lärandet Språkutvecklande arbetssätt för 

och med andraspråkselever i klassrummet. Stockholm: Hallgren & Fallgren.  

Granlund, Mats & Göransson, Kerstin (2011). Utvecklingsstörning. I Söderman, Lena &  

Antonsson, Sivert. (red.) (2011)  Nya Omsorgsboken (s.12-19). Malmö: Liber. 

Grevholm, Barbro (red).  (2012). Lära och undervisa matematik från förskoleklass till åk 

6.  Lund: Norstedts förlag.                                     

http://www.codex.vr.se/
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Dunphy%2C%20Elizabeth%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~JN%20%22Irish%20Educational%20Studies%22%7C%7Csl~~rl','');


 

56 

 

Göransson, Kerstin (2011). Samma principer för god matematikundervisning 

   i grundsärskolan som i grundskolan. I Skolverket (2011:1264) I Tid för matematik  

   Erfarenheter från matematiksatsningen 2009-2011 (s. 24-27). Stockholm: Fritzes. 

 

Hammar Chiriac, Eva & Einarsson, Charlotta (2013). Gruppobservationer Teori och 

praktik.  Lund: Studentlitteratur. 

Hannula, Markku (2006). Motivation in mathematics: Goals reflected in emotions.    

Educational studies in Mathematics. Vol.63.p.165-178 

Hattie, John (2012). Synligt lärande för lärare. Stockholm: Natur & Kultur. 

Hwang, Philip & Nilsson, Björn (2011). Utvecklingspsykologi. Stockholm: Natur & 

Kultur. 

Imsen, Gunn (2006). Elevens värld. Introduktion till pedagogisk psykologi (4:e 

upplagan).  Lund: Studentlitteratur. 

Jacobsson, Inga-Lill & Nilsson, Inger (2011). Specialpedagogik och funktionshinder.  

Stockholm: Natur & Kultur. 

Kilborn, Wiggo (1997). Didaktisk ämnesteori i matematik Del 1 Grundläggande 

aritmetik. Malmö: Liber Ekonomi. 

Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Kylen, Gunnar (2012). Helhetssyn på människan Begåvning och begåvningshandikapp. 

Stockholm: Stiftelsen ALA. 

Leimar, Ulrika (1974). Läsning på talets grund. Lund: Bröderna Ekstrands tryckeri. 

Löwing, Madeleine & Kilborn, Wiggo (2002). Baskunskaper i matematik för skola, hem 

och samhälle. Lund: Studentlitteratur. 

Löwing, Madeleine (2006). Matematikundervisningens dilemman. Hur lärare kan 

hantera lärandets komplexitet. Lund: Studentlitteratur. 

Löwing, Madeleine (2008).  Grundläggande aritmetik Matematikdidaktik för lärare. 

Lund: Studentlitteratur. 

Malmer, Gudrun (1984). Matematik på talets grund. GUMA-projektet rapport 1. Lunds 

universitet. 

Malmer, Gudrun (2002). Bra matematik för alla. Nödvändig för elever med 

inlärningssvårigheter. Lund: Studentlitteratur. 

Nilholm, Claes (2007). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur. 

Nilholm, Claes (2011). Forskning för skolan, (6) Bryggor behövs mellan forskningen och 

skolan. Internet. www.skolverket.se. Sökdatum 2013-11-12 kl. 17.38. 

Norén, Eva (2010). Flerspråkiga matematikklassrum: Om diskurser i grundskolans 

matematikundervisning. Doktorsavhandling. Stockholm: Stockholms universitet. 

http://www.skolverket.se/


 

57 

 

Olsson, Erika (2013). Lärplatta och matematik Vägen till ett lustfyllt lärande i förskola 

och förskoleklass. Nacka: Askunge Thorsén Förlag AB. 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

Persson, Bengt (2007).  Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: 

Liber AB. 

Persson, Bengt & Persson, Elisabeth (2012). Inkludering och måluppfyllelse, - att                            

nå framgång med alla elever. Stockholm: Liber.  

Piazza, Manuela (2010). Neurocognitive start-up tools forsymbolic number   

representations Trends in Cognitive Sciences. 11/2010, 14 (12): 542-51. 

Reys, Barbara J, Reys, Robert E, Emanuelsson, Göran, Holmqvist, Mikael, Häggström,  

Johan, Johansson, Bengt m fl (1995). Vad är god taluppfattning? Nämnaren, 22 (2), 23-

26. 

Rystedt, Elisabeth, & Trygg, Lena (2009). Matematikverkstad. Göteborg: Göteborgs 

universitet, NCM. 

SFS (2010:800). Svensk författningssamling Skollag. www.riksdagen.se   Sökdatum 

2013-12-08 kl. 14.50. 

SFS (2011:186). Svensk författningssamling Examensförordning Speciallärare.    

www.riksdagen.se   Sökdatum 2013-12-08 kl. 12.30. 

Skolinspektionen (2009). Undervisningen i matematik. Utbildningens innehåll och      

ändamålsenlighet. Rapport 2009:5. Stockholm: Skolinspektionen. 

Skolverket (2001:648). Elevgrupperingar – en kunskapsöversikt med fokus på  

matematikundervisning. Stockholm: Liber. 

 Skolverket (2005). Uppgifter i matematik i PISA 2003. Uppgiftsrapport till rapport 254, 

2004. Stockholm: Skolverket.  

 Skolverket (2008). Skolverkets allmänna råd Den individuella utvecklingsplanen med  

skriftliga omdömen Stockholm: Fritzes. 

 Skolverket (2009). IUP-processen – Arbetet med den individuella utvecklingsplanen och 

det skriftliga omdömet Stockholm: Fritzes. 

 Skolverket (2010:37). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011. Stockholm: Fritzes. 

 Skolverket (2010:255). Läroplan för grundsärskolan 2011. Stockholm: Fritzes. 

 Skolverket (2011a). Kunskapsbedömning i skolan – praxis. Begrepp, problem och 

möjlighet. Stockholm: Fritzes.    

 Skolverket (2011b). Matematikundervisning i grundsärskolan En utvärdering av 

Matematiksatsningen. Rapport 368.  Stockholm: Fritzes. 

 Skolverket (2011:366). Laborativ matematik, konkretiserande undervisning och 

matematikverkstäder  En utvärdering av Matematiksatsningen. Stockholm: Fritzes. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dneurocognitive%2Bstart-up%2Btools%2Bfor%2Bsymbolic%2Bnumber%26espv%3D210%26es_sm%3D93&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://www.researchgate.net/journal/1879-307X_Trends_in_Cognitive_Sciences&usg=ALkJrhicOJH10Y6Zc5ZaERH4ptS6yU8ZBw
http://www.riksdagen.se/
http://www.riksdagen.se/


 

58 

 

Skolverket (2011:1264). Tid för matematik. Erfarenheter från matematiksatsningen 

2009-2011. Stockholm: Fritzes. 

Skolverket (2012:378). Utökad undervisningstid i matematik Hur en ökning av     

undervisningstiden kan användas för att stärka elevernas matematikkunskaper. 

Stockholm:  Fritzes.     

Skrtic, Thomas (1995). Disability and democracy: recontsructing (special) education for 

postmodernity. New York: Teachers College Press.                                        

Specialpedagogiska Skolmyndigheten & Falköpings kommun (2009). Ni kan räkna med 

oss   Matematik i Träningsskolan.  

Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar (1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. 

Lund: Studentitteratur.  

Stensaasen, Swein & Sletta, Olav (1997). Grupprocesser – om inlärning och samarbete i                        

grupper. Stockholm: Universitetsförlaget.    

Strandberg, Leif (2009). Vygotskij i praktiken Bland plugghästar och fusklappar. 

Stockholm: Norstedts akademiska förlag.                    

Säljö, Roger (2010). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv (2:a upplagan). 

Stockholm: Nordstedts förlag. 

Swärd, Ann-Katrin & Florin, Katarina (2011). Särskolans verksamhet – uppdrag, 

pedagogik och bemötande. Lund: Studentlitteratur. 

Trost, Jan (2007). Enkätboken. 3:e upplagan. Lund: Studentlitteratur.  

Wallby, Karin, Carlsson, Synnöve & Nyström, Peter (2001). Elevgrupperingar – en 

kunskapsöversikt med fokus på matematikundervisning. Kalmar: Lenanders Tryckeri 

AB  

Wing, Tony (2001). Serendipity, and a special need.  Mathematics teaching, 174, 27-30 

 



 

 

 

 

Informationsbrev                                                                                     Bilaga 1                                                                                                                                                                                                                                                                    

LINKÖPINGS UNIVERSITET 

Speciallärarprogrammet 

Hej! 

Jag heter Helena Henriksson och arbetar inom grundsärskolans inriktning träningsskola, i 

Norrköping. Jag läser nu min sista termin på speciallärarutbildningen med inriktning mot 

utvecklingsstörning.  Under våren 2014 skriver jag mitt examensarbete och syftet med 

detta arbete är att belysa variationerna i hur lärare inom grundskolan, grundsärskolan och 

inriktningen träningsskolan tänker kring och arbetar med olika metoder inom 

taluppfattning med sina elevgrupper. Jag vill också undersöka hur förankringen till målen 

i Lgr 11 kring taluppfattning integreras och hur elevernas delaktighet i sina lärandemål 

tydliggörs. Jag vill göra en jämförelse mellan de tre skolformerna med fokus på 

variationer, men också få fram de likheter som förekommer.  

Jag bifogar med detta brev min intervjuguide så att du som informant kan ta del av mina 

intervjufrågor innan vi ses. Jag kommer använda mig av de forskningsetiska principer 

som gäller för studier som denna och intervjun kommer spelas in med en diktafon. Ditt 

deltagande är frivilligt och du kan avbryta det när du vill. Dina intervjusvar behandlas 

konfidentiellt, det är endast jag som kommer bearbeta dem och du som person och din 

skola och kommun kommer avidentifieras. Det material jag får från intervjun kommer 

alltså att ligga till grund för mitt examensarbete. Vill du ta del av det färdiga 

examensarbetet så går det naturligtvis bra. 

Jag hoppas du vill delta i min studie, det skulle vara en stor hjälp för mig i min 

utbildning! Hör gärna av dig om du har några funderingar inför intervjun 

Med vänlig hälsning 

Helena Henriksson 

E-post: helena.henriksson@xxxxxx 

Telefonnummer: xxxxxx arbetet: xxxxxx 

Handledare: Rickard Östergren, Linköpings universitet, tel:013-28 21 28   

                                       



 

 

 

Intervjuguide                                                                                                          Bilaga 2                                                                                                               

Syftet med den här intervjun är att belysa variationen i hur lärare inom grundskolan, 

grundsärskolan och grundsärskolans inriktning träningsskola, tänker kring och arbetar 

med taluppfattning inom matematikundervisningen. Jag vill också undersöka hur 

förankringen till målen i Lgr 11 kring området taluppfattning integreras, samt hur 

elevernas delaktighet i sina lärandemål tydliggörs. En jämförelse mellan skolformerna där 

variationen belyses är i fokus för mig. Mina frågor kommer att ta upp dina tankar, 

upplevelser och erfarenheter av detta. Du kan avbryta intervjun när du vill och dina 

personliga uppgifter kommer att tas bort i studien, så att dina lämnade uppgifter blir 

avidentifierade. Intervjun spelas in med en diktafon för att sedan transkriberas. 

 Utbildning: 

 Årskurs inom grundskola/grundsärskolan/ inriktning träningsskola: 

 Yrkeserfarenhet:  

 Antal år på skolenheten: 

 Hur ser elevgruppen ut som du arbetar med nu? Antal elever/ antal pedagoger 

 

Matematikundervisning 

 Taluppfattning för dina elever – vad innebär det? 

 Hur gör du taluppfattningen förståelig för dina elever?  

 Vilka metoder/arbetssätt använder du med dina elever? Anser du att det finns 

några speciella metoder som är lättare/svårare än andra för dina elever? Varför?  

 Vilka svårigheter visar sig inom området taluppfattning? 

 Utgår du från någon speciell teori i din matematikundervisning? 

 Vad är det som är viktigt att tänka på när du ska planera en undervisningssituation 

inom matematik? 

 Vad tror du är avgörande för att eleverna lär sig det du tänkt under 

matematiklektionen? 

 

Läroplan, Lgr-11 

 Hur och på vilket sätt använder du Lgr-11 i planeringen av din 

matematikundervisning? 

 Gör du dina elever delaktiga i sitt lärande genom att de är medvetna om vilka mål 

de arbetar mot?   

 Hur mäter du elevernas måluppfyllelse inom matematiken 

Avslutning 

 Är det något du vill tillägga?  Tack för att du ställde upp på intervjun! 



 

 

 

Bilaga 3 

 

I det centrala innehållet i Skolverket (2010:37) inom området Taluppfattning och tals 

användning står följande i de olika årskurserna inom grundskolan. 

 

”Centralt innehåll årskurs 1-3 

 Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan 

användas för att ange antal och ordning. 

 Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för 

tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom his-torien. 

  Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som 

enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal. 

 Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga 

situationer. 

  De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika 

situationer. 

  Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och 

överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.   

Metodernas användning i olika situationer. 

  Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar.” ( Skolverket 

2010:37, sid 63). 

  ”Centralt innehåll årskurs 4-6  

 Rationella tal och deras egenskaper. 

 Positionssystemet för tal i decimalform. Det binära talsystemet och talsystem som 

använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska. 

 Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer. 

 Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform 

. 

 



 

 

 

Bilaga 4 

 

 Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform 

vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder 

och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer. 

 Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga 

situationer.”      ( Skolverket 2010:37, sid 64).  

 

”Centralt innehåll årskurs 7-9 

 Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och 

matematiska situationer. 

 Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar 

som använts i olika historiska och kulturella sammanhang. 

 Potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix. 

 Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid 

överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och 

digital teknik. Metodernas användning i olika situationer. 

 Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och 

matematiska situationer och inom andra ämnesområden.” (Skolverket 2010:37, 

sid 65-66). 

 

I det centrala innehållet i läroplanen för grundsärskolan, Skolverket (2010:255) står 

följande inom området taluppfattning och tals användning inom skolformen 

grundsärskola. 

 

”Centralt innehåll i årskurs 1-6 

 Naturliga tal mellan 1 och 1 000 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. 

 Hur de används för att ange antal och ordning. 

 Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, 

bilder och på tallinje. 



 

 

 

 Bilaga 5 

 De fyra räknesätten och hur de kan uttryckas och visas med ord, konkreta 

material, bilder och symboler. Likhetstecknets innebörd. 

 Centrala metoder för addition och subtraktion vid huvudräkning, skriftliga 

metoder och med hjälp av digital teknik. 

 Tal i bråkform. 

 Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.” (Skolverket 2010:255, sid 54). 

 

”Centralt innehåll i årskurs 7-9 

 Naturliga tal och hur de storleksordnas,, jämförs och delas upp. Hur de används 

för att ange antal och ordning. 

 Naturliga tal och enkla tal i decimal och bråkform. Hur de uttrycks och visas med 

ord, konkreta material, symboler och bilder samt på tallinje. 

 Hur de fyra räknesätten uttrycks och visas med hjälp av ord, konkreta material, 

bilder och symboler. 

 Centrala metoder för de fyra räknesätten vid överslagsberäkning, huvudräkning, 

skriftliga metoder och digital teknik. 

 Tal i decimal och bråkform och deras användning i vardagliga situationer. 

 Negativa tal och deras användning i konkreta och vardagliga situationer, till 

exempel vid mätning av temperatur.  

 Begreppet procent och hur det används och uttrycks. 

 Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer”. (Skolverket 2010:255, sid 55). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 6 

Inom skolformen grundsärskolan, inriktning träningsskolan, står följande inom 

ämnesområdet Verklighetsuppfattning och områdesdelen kvantitet. 

” Centralt innehåll i årskurs 1-9 

 Längd, volym och massa och hur de kan mätas, storleksordnas och jämföras. 

 Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och 

ordning.    

 Ramsräkning. 

 Sedlar och mynt. Hur de kan sorteras efter värde. 

 Pengars användning. Vad några vanliga varor kan kosta. 

 De fyra räknesätten i praktiska situationer”. ( Skolverket 2010:255, sid 161-162) 

 


