
 

 

Malmö folkhögskola 

”MatteMod.” 

 

Under 2015 genomförde Malmö folkhögskola projektet MatteMod. med syfte att 

förbättra lärmiljön för deltagare med svårigheter med matematik.  

På Malmö folkhögskola förekom det ofta att deltagare på Allmän kurs hade 

svårigheter med matematik. Skolan upplevde dock att kompetensen kring hur 

undervisningen kunde anpassas efter deltagarnas behov inte var tillräcklig, och 

därför beviljades Malmö folkhögskola statsbidrag för att genomföra projektet 

MatteMod. Målet var att utveckla en pedagogisk modell för hur man på bästa sätt 

kan stödja de deltagare som har svårigheter med matematik och därigenom öka 

deltagarnas måluppfyllelse inom matematikämnet. Traditionellt sett används ofta 

en visuell lärstil i matematikundervisning, men vid Malmö folkhögskola ville man 

pröva att även använda taktila och kinestetiska metoder. Dessutom ville man 

starta ett nätverk för pedagoger som undervisar i matematik på folkhögskolor i 

Skåne och därigenom bli ett pedagogiskt centrum för matematikundervisning.  

Projektet inleddes under våren 2015 med att Malmö folkhögskola startade en 

särskild undervisningsgrupp för de som misstänktes ha svårigheter med 

matematik. I gruppen arbetade pedagogerna med begreppsförståelse och olika sätt 

att kommunicera matematik, bland annat med taktilt och kinestetiskt material. Till 

terminsstarten hösten 2015 fick alla deltagare genomföra ett matematiktest och 

baserat på detta erbjöds de som misstänktes ha specifika svårigheter med 

matematik att genomföra ett screeningtest. Resultatet från screeningen användes 

därefter för att skapa en individuell plan för vilka delar i matematiken som 

deltagaren skulle arbeta extra mycket med. Skolan organiserade även om 

kursindelning och undervisning under hösten, bland annat genom att införa fler, 

men kortare, matematikpass. Dessutom infördes en valbar kurs där syftet var att 

öka förståelsen för matematik på mer praktiskt och kreativt sätt. Kursen ledde inte 

till behörighet i någon gymnasiekurs utan infördes enbart för att öka lusten till 

matematik. 

Projektet ledde att folkhögskolans pedagoger fick ökade kunskaper kring 

matematiksvårigheter och hur deltagare med svårigheter kan bemötas. Deltagarna 

i den specialgrupp som inleddes våren 2015 hade god måluppfyllelse och samtliga 

deltagare som läste Ma1a fick behörighet i kursen. Konceptet med kortare och fler 

matematikpass uppskattades av vissa deltagare då de inte hann glömma saker 

mellan passen. Andra deltagare menade att det var svårt att hinna komma igång 

och hade föredragit längre lektionspass. För att sprida erfarenheter från 

MatteMod. anordnade Malmö i slutet av november en workshop för 

matematikpedagoger verksamma på folkhögskolor i Skåne. 
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2. Sammanfattning  

En projektrapport om MatteMod. som genomförts på Malmö folkhögskola under 

2015. Projektets syfte har varit att öka antal deltagare som får behörighet i 

matematik på skolan samt att kompetensutveckla matematiklärarna i specifika 

matematik svårigheter. Genom projektet har det skapats en modell för att 

genomföra kartläggning av deltagarnas svårigheter i matematik. Projektet har 

också inneburit en förändring av matematikundervisningen på skolan bland annat 

genom nya grupp konstellationer och särskilda grupper med alternativ 

matematikpedagogik.   

3. Beskrivning av projektets målgrupp och syfte  

Projektets målgrupp är deltagare och lärare på allmän kurs vid Malmö 

folkhögskola. Syftet är att öka måluppfyllelsen, att få behörighet i 

matematikkurserna för deltagarna. Syftet har också varit att öka lärarnas 

kompetens kring matematiksvårigheter och dyskalkyli och ge lärarna verktyg för 

att upptäcka och kartlägga specifika svårigheter i matematik hos deltagarna.   

  

  

4.Beskriv genomförandet av utvecklingsprojektet, här ska projektgruppen 

och projektet aktiviteter med tidsangivelse anges  

I projektgruppen har fyra verksamma matematiklärare (inklusive projektledare 

Linus Eriksson) och biträdande rektor ingått.   

  

Vårterminen 2015  

Under vårterminen 2015 höll gruppen kontinuerligt möten en gång i månaden för 

att utbyta erfarenheter och diskutera möjliga förändringar i 

matematikundervisningen vid Malmö folkhögskola. Denna termin skapades också 

en mindre grupp om ca 8 deltagare med misstänkta specifika matematik 

svårigheter. Gruppen gick under arbetsnamnet ”Matematik på ett annat sätt”. I 

gruppen ingick deltagare som själva kände att de inte fixade eller klarade av att 

följa den ordinarie matematik undervisningen. Pedagogen arbetade mycket med 

begreppsförståelse och att kommunicera matematik. De som ingick i gruppen 

studerade på grundnivå och Ma1a, gymnasienivå.  

Under terminen köptes det även in taktilt och kinestetiskt material som användes i 

”Matematik på ett annat sätt”. Materialet användes också löpande i övriga grupper 

under terminen.   

  



 

 

Vi köpte även in färdighetstest och screening test i matematik och läste in oss på 

materialet för att kunna använda det till höstterminen 2015 och då kunna kartlägga 

deltagarnas matematiksvårigheter.  

  

Höstterminen 2015  

Vid termin start fick alla deltagare på skolan genomföra ett färdighetstest i 

matematik (Adlers Färdighetstest i Matematik – version E) för att upptäcka 

eventuella specifika matematik svårigheter. De deltagare som misstänktes ha 

specifika matematik svårigheter erbjöds därefter att genomföra ett screeningtest 

(Adler Matematikscreening III) för utreda svårigheterna vidare. Utifrån resultatet 

fick deltagarna möjlighet att individuellt arbeta med övningsmaterial för att träna 

sina svårigheter kontinuerligt under terminen. Tanken är att denna kartläggning 

ska genomföras varje termin start med nya deltagare.   

  

Denna termin förändrade vi gruppindelningen för skolans deltagare. Tidigare var 

undervisningen till stor del helt individualiserad. Deltagarna utgick från en 

lärobok på den nivå de studerade och fick individuell handledning. Höstterminen 

2015 skapade vi nivågrupperade grupper. En Ma1b grupp som alla började från 

början på kursen, ytterligare en Ma1b grupp för de som redan delvis hade läst 

kursen. En Ma2b grupp som alla började från början samt en Ma2b grupp för de 

som delvis klarat kursen samt de som läste högre matematikkurser som Ma3b, 

Ma4 och Ma5. Samtidig fortsatte ”Matematik på ett annat sätt”. I grupperna 

genomfördes korta nivåanpassade gemensamma genomgångar.   

  

Denna termin skapades också en valbarkurs ”Kreativ matte” där två pedagoger 

tillsammans med ca 20 deltagare jobbade med matematik på ett praktiskt, kreativt 

och annorlunda sätt för att öka förståelsen för matematik. Kursen var inte inriktad 

på att ge behörighet i någon särskild gymnasiekurs utan snarare ett sätt att minska 

skräcken för och öka lusten till matematik.   

  

Vi ändrade även schemat från två längre mattepass i veckan till fyra kortare för att 

få deltagarna att jobba med matematik fler dagar i veckan.   

  

Under höstterminen 2015 höll projektgruppen kontinuerligt möten en gång i 

månaden för att utbyta erfarenheter och diskutera matematikdidaktik.   

  



 

 

Under projektet har lärarna genomgått olika fortbildningar enligt följande:   

2015-05-05 Föreläsning (heldag) i regi av SKED i Lund  

Dyskakyli och alternativa verktyg med Markus Björnström (logoped) och Idor 

Svensson (lektor Linnéuniversitetet)  

2015-06-16 Utbildning (halvdag) på skolan  

Kring alternativa matematikmetoder med Ragnar Danielsson (matematiklärare).  

2015-10-14/15 Utbildning (2 heldagar) med Kognitivt center i Stockholm  

Dyskalkyli i teori och praktik. Kursens innehåll: Orsaker till 

matematiksvårigheter, utredning och diagnos samt planering och genomförande 

av hjälpinsatser.   

2015-11-24 Utbildning (heldag) Glimåkra folkhögskola   

Utbildning, seminarium för matematiklärare verksamma på folkhögskolor i 

Skåne.   

  

5. Vilka effekter har projektet i lärsituationer på kort sikt  

På kort sikt har vi gjort mer nivåanpassad gruppindelning, där lärarna snarare har 

kunnat möta hela gruppen än de individuella deltagarna. Undervisningen har gått 

från att ha varit ganska individualiserad till att bli mer gemensam och 

sammanhållen.   

Många deltagare har upplevt det som positivt att genomföra färdighetstest och 

screening. En del som en bekräftelse på att de inte haft specifika svårigheter, 

någon som en bekräftelse på att de kan ha specifika svårigheter.    

På kort sikt har det också skapats flera möjligheter att ta till sig matematiken 

genom ”Matematik på ett annat sätt” och ”Kreativ matte”. Måluppfyllelsen för de 

som gick ”Matematik på ett annat sätt” var mycket god samtliga som läste kursen 

Ma1a fick behörighet i kursen.  

Att ha flera korta pass i veckan har av många deltagare upplevt som positivt och 

de menar att man inte hinner glömma något mellan passen. Många har också 

upplevt det som positivt att det varit lättare att ta igen en missad lektion, eftersom 

den varit kortare och att det varit fler tillfällen att ta igen på. Samtidigt har det 

också framförts kritik om att passen varit för korta och en del deltagare menar att 

de inte riktigt kommer igång på de korta passen.   

  



 

 

6. Vilka effekter tror ni att projektet kommer att få i lärsituationen på lång 

sikt  

Lärarna har fått ökad kunskap kring matematik svårigheter, i synnerhet dyskalkyli 

och kan möta deltagare som har svårigheter på ett mer adekvat sett i de vardagliga 

lärandesituationerna.  

Pedagogerna har också fått verktyg för att kartlägga och pedagogiskt bedöma 

huruvida det föreligger specifika matematiska svårigheter hos deltagarna.  

 

7. Eventuella svårigheter att genomföra projektet  

Att skap nivågrupperade grupper har inte varit helt oproblematiskt. Eftersom vi tar 

in nya deltagare varje termin och de som kommer har olika betyg sedan tidigare 

har det blivit något ojämn fördelning av deltagare i grupperna beroende på hur 

deltagarunderlaget har sett ut.   

Trots att vi medvetet jobbat och satsat på projektet har vi inte kunnat nå alla 

deltagare. En del har fortfarande hög frånvaro och har inte uppnått behörighet i 

ämnet. I många fall kan det dock snarast ha att göra med en allmän skoltrötthet.  

  

8. Idéer om hur projektets erfarenheter kan spridas  

Projektet har spritts och kan spridas till nya anställda matematik lärare på skolan. I 

samband med workshopen på Glimåkra folkhögskola spred vi våra metoder till 

andra matematiklärare verksamma på folkhögskolor i Skåne. Vi kan fortsätta 

sprida projektet i våra folkbildningskanaler.  

  

9. Lärdomar och eventuella rekommendationer för kommande 

utvecklingsprojekt  

Ge det tid och ta vara på egna kunskaper.  

  

 


