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KOMPETENTOs konferens: 12-13 september 2022

Matematiksvårigheter 
Möjliga bakomliggande orsaker samt kartläggning 
av en elevs kunskaper och brister för att planera en 
effektfull undervisning

Sofia Sköld Lawner, lärare och speciallärare 
Rudsskolan Karlstad kommun

09.50 - 11.05   Föreläsningens innehåll

• Möjliga bakomliggande orsaker till matematiksvårigheter.

• Kartlägga en elevs kunskaper – vilken information kan en kartläggning ge om en 
elevs matematiska förmågor?

• Planera för en effektfull undervisning

• Ställa fördjupande frågor

• Vända en elevs dåliga självkänsla till att tro på sin egen förmåga, gå från att vara 
rädd att misslyckas till att våga pröva och utvecklas.

• Frågor för er som följer digitalt: slido.com/kompetento
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MÖJLIGA BAKOMLIGGANDE ORSAKER 
TILL MATEMATIKSVÅRIGHETER 

”Vi vet att ju tidigare elever som behöver stöd identifieras och tas om hand, 
desto större andel av dessa elever lyckas”

(Hattie, Fischer & Frey, 2017, sidan 233)

Karlssons studie (2019) ”Elever i matematiksvårigheter – lärare och elever 
om låga prestationer i matematik” fångade erfarenheter i slutet av årskurs 9.

Lärare framhöll ofta faktorer som till största delen kopplades till eleven.

Elever beskrev faktorer som både var kopplade till dem som individer men 
även faktorer som var kopplade till omgivningen.
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Matematiksvårigheter

Matematiksvårigheter är ett multifaktoriellt problem som kan uppstå i samspelet 
mellan elevens kognitiva och emotionella förhållanden, matematikens innehåll och 
undervisningsformer. 

(Scherer, Beswick, DeBlois, Healy & Moser Opitz, 2016; Lunde, 2011). 

Individen
• Inte en utan flera aritmetiska förmågor.

• Mindre hierarkiskt än man tidigare trott.

• Svårigheter att hämta aritmetiska fakta från långtidsminnet. Ofta bestående och 
förekommer ofta vid dyslexi. Försämrar arbetsminnets kapacitet.

• Frånvaro av strategin att dela upp tal och sätta samman dem.

• Färre och primitivare strategier i sina beräkningar.

• Aritmetisk prestanda har både emotionella och kognitiva komponenter.

• Flickor värderar sin egen förmåga lägre än pojkar.
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Skolan - undervisningen
• Bristande undervisning

• Missad skolgång

• Undervisning på fel nivå.

Tron på sin egen förmåga
För elever i matematiksvårigheter

7

8



2022-09-06

5

Självuppfattning i matematik
• Matematik väcker starka känslomässiga reaktioner.

• I matematik är attityderna knutna till de egna prestationerna.

• Negativa förväntningar kan leda till att elev blir lågpresterande.

”Att tro på sig själv är att dubbla sin förmåga” 
(Linnanmäki, 2003, sidan 219)

Matematikångest 
Känslor som stör den matematiska förmågan, såsom rädsla, spänningar och negativa 
uppfattningar om sig själv och sin förmåga (Aschcraft, 2002)

• Matematikångest och prestationer korrelerar och är dubbelriktat.

• Lärare behöver förhålla sig till denna dubbelriktning – två spår för att höja den 
matematiska förmågan.

• Kognitiva förmågan påverkas.
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KARTLÄGGNING 
av en elevs matematiska förmågor

Ramar för en kartläggning
• Samtal med undervisande lärare för att få en 

bakgrund

• Enskilda samtal med elev
 4-5 samtal a´ ca 35-50 minuter

 Elevens upplevelse av matematik

 Lösa uppgifter i huvudsak muntligt, viktigt att förstå hur
eleven löser uppgifterna

 Färgmarkerar på mattecirkeln:

grönt = kan direkt/automatiserat

orange = kan men tar tid, blir delvis rätt

rött = kan ej

• Samtal med vårdnadshavare

• Ibland samtal med tidigare lärare

• Återkoppling till lärare, elev, vårdnadshavare
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Tårtbitar: 
olika matematiska

områden

Svårighetsgraden
stegras inifrån och ut.

Taluppfattning • Talraden
 Räkna framåt 3 steg från givna tal, passera 10-tal, 100-tal, 1000-tal

 Räkna bakåt

• Skutträkna

• Storleksordna tal: naturliga tal, decimaltal, lika antal decimaler, olika antal decimaler

• Tallinjer: läsa av olika tallinjer inom olika talområde, markera tal

• Talserier: ökande, minskande, naturliga tal, decimaltal, negativa tal

• Överslagsräkning

• Bestämma siffrors värde i tal
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Addition och subtraktion

• Addition
 Förstå innebörden
 10-kamraterna
 Kopplingen till subtraktion
 Utan 10-talsövergång
 Med 10-talsövergång
 Skriftlig metod

• Subtraktion
 Förstå innebörden
 10-kamraterna
 Kopplingen till addition
 Utan 10-talsövergång
 Med 10-talsövergång
 Skriftlig metod

Multiplikation och division

• Multiplikation
 Förstå innebörden
 Enkla hörnet
 Mellansvåra hörnen
 Svåra hörnet
 En ensiffrig faktor, den andra tvåsiffrig
 Sista siffran 0
 Flersiffriga faktorer

• Division
 Förstå innebörden
 Division med 2, 3, 4, 5, 10
 Hälften, tredjedel, fjärdedel av…
 Division med 6, 7, 8, 9
 Division med sista siffran 0
 Decimaltal
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Tid
• Tidsperioder – hur långt är 
 En minut, en kvart, en halvtimma, en timma?

 Ett dygn, en vecka, en månad, ett kvartal, ett år?

• Klockan
 Vad är klockan nu?

 Digital tid

 Analog tid

 Vad är klockan om…

 Vad var klockan för…

• Uppskatta tid
 Hur lång är en lektion?

 Hur lång tid tar det för dig att… åka till skolan? Gå till affären?

• Omvandla mellan tidsenheter
 Hur många minuter är en timma och en kvart?

 Hur många timmar är 90 minuter?

Längd
• Vilka enheter känner eleven till för att mäta längder?

• Uppskatta
 Fysiska föremål i rummet: en penna, ett bord, dörren (höjd, längd, bredd)

 Hur lång är eleven?

 Avstånd inom skolan: avståndet till nästa klassrum, vägen till matsalen?

 Avstånd inom närmiljön: till centrum, till närmsta affär?

 Avstånd till kända platser för eleven: till mormor, till träningen?

 Något som är 1mm, 1cm, 1dm, 1m, 1km, 1mil

• Omvandla mellan längdenheter
 Hur lång är 1 meter i cm? dm?

 Hur lång är 1dm i cm?

 Hur lång är 1 cm i mm?

 Hur lång är 1 km i meter?

 Hur lång är 1 mil i km?

 Anpassa frågorna efter elevens förståelse för decimaltal
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Vikt
• Vilka enheter känner eleven till för att mäta vikt?

• Uppskatta
 Fysiska föremål i rummet: en penna, en bok, bordet

 Saker utanför rummet: ett smörpaket, en bil

 Något som väger 1gram, 1hg, 1kg, 1ton

• Omvandla mellan längdenheter
 Hur mycket är 1 kg i gram? Hg?

 Hur mycket är 1 hg i gram?

 Hur lång är 1 ton i kg?

 Anpassa frågorna efter elevens förståelse för decimaltal

 1,3 kg i hg

 300g i kg, hg

Volym
• Vilka enheter känner eleven till för att mäta volym?

• Uppskatta
 Fysiska föremål i rummet: ett glas, en burk, en tillbringare, en skål

 Saker utanför rummet: ett badkar, läskflaskor av olika storlek

 Brukar eleven baka? Vilka mått brukar användas då?

 Något som innehåller 1 dl, 1liter, något vi brukar mäta i cl? ml?

• Omvandla mellan volymenheter
 Hur mycket är 1 liter i dl? cl? ml?

 Hur mycket är 1 dl i cl?

 Anpassar även här mina frågor efter elevens förståelse för decimaltal

 1,3 liter i dl

 3 dl i liter? cl? ml?
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Problemlösning
• Inget jag prioriterar att bedöma vid kartläggning

 Lösa problem kräver både begreppsförståelse och metodkunskap. 

 Kan eleven välja räknesätt?

Geometri

• Begrepp respektive metoder

• Geometriska former
 Namnge olika geometriska former

 Beskriva kännetecken

• Omkrets
 Begreppsförståelse – vad är omkrets?

 Metodkunskap – bestämma omkrets.

 Sträckor som ger enkla beräkningar

• Area
 Begreppsförståelse – vad är area?

 Metodkunskap – bestämma area.

 Sträckor som ger enkla beräkningar
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Fortsättning geometri
• Skala
 Användningsområde

 Vad skalan berättar

 Bild av förminskning med skala, verkligt mått?

 Bild av förminskning med skala, verkligt mått?

 En ritning eller karta med skala, sträckan mellan två platser?

• Vinklar
 Begreppsförståelse – rita, avgöra störst respektive minst.

 Metodkunskap – mäta en vinkel.

• Rymdgeometri
 Berör jag sällan

Algebra
• Enkla mönster
 Bilder

 Talserier

• Ekvationer
 Uppdraget

 Ekvationer med bara ett räknesätt 

 Ekvationer med två räknesätt
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Statistik • Avläsa
 Tabeller

 diagram

• Konstruera tabeller och diagram
 Tar för mycket tid, prioriteras ej vid en kartläggning

• Lägesmått: typvärde, medelvärde, median
 Begreppsförståelse?

 Metodkunskap?

Bråk
• Begreppsförståelse
 Tolka bilder, motivera sina svar

 Rita bild

 Bråk på tallinjen

 Storleksordna bråktal
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Fortsättning bråk

• Metodförståelse

 Addition och subtraktion med lika nämnare

 Addition och subtraktion med olika nämnare

Procent
• Begreppsförståelse
 Tolka bilder, motivera sina svar

 Rea

 Hur många procent?
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Proportionalitet

• Begreppsförståelse respektive förståelse för val av metod
 Aktivt val av ingående tal för att fokusera på begreppsförståelsen.

Elev år 7

• Bakgrund

• Slutsats

• Insats
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Elev år 7

• Bakgrund

• Slutsats

• Insats

Elev år 7

• Bakgrund

• Slutsats

• Insats

31

32



2022-09-06

17

Elev år 9

• Bakgrund

• Slutsats

• Insats

EFFEKTIV UNDERVISNING 
för elever i matematiksvårigheter
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Tron på sin 
egen 

kapacitet
Banduras

motivationsteori 
om self-efficacy

Erfarenhet av att klarat 
liknande uppgifter eller 
situationer – Att lyckas!

Observationer 
av likasinnade 
som lyckas

Minska 
stressreaktioner 

och förändra 
individens 
negativa 

känslomässiga 
förklaringar och 
missuppfattningar 

Upplevd uppmuntran 
och visad tillit från 
omgivningen.

Upplevd self-efficacy styr hur människor 
känner, tänker, motiverar och beter sig.

Begreppsförståelse och procedurförmåga
Begreppsförståelse
• Eleven förstår begreppet och kan 

utifrån det härleda en fungerande 
lösningsmetod.

• Med stark begreppsmässig grund kan 
man bygga upp räknefärdigheter på 
ett mer effektivt och användbart sätt.

• Väl investerad tid att lägga tid på 
begreppsförståelse.

• Ställ frågor du inte vet svaret på!

Procedurförmåga
• Eleven försöker memorera en regel.

• Glöms ofta bort.

• Eleven försöker minnas – kan hitta på 
egen, felaktig, lösning.

• Eleven ser matematik som en mängd 
regler som ska memoreras – en 
övermäktig uppgift.

Viktigt att du som lärare tar reda på varför eleven gör - begreppsfel 
eller metodfel? Ställ fördjupande frågor! 
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Bygg broar mellan olika matematiska områden    

Utgå från elevens styrkor för att övervinna eller kompensera för svårigheter       

Genom att ge stöd till eleven kan vi få eleven 
att lyckas och därmed känna glädje.

• Matematisk förmåga är inte statisk. 

• Ta del av överlämning, kommunicera med eleven.

• Stöd både med didaktiska val och eleven emotionellt.

• Differentiera undervisningen.

• Komplettera muntlig information med att skriva/rita.

• Lägg tid på att utveckla begreppsförståelse.

• Ta reda på elevens förståelse, ställ frågor. Utgå från 
eleven i dina förklaringsmodeller.

• Lathundar och verktyg för att stödja eleven att lyckas.
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Genom att ge stöd till eleven kan vi få eleven 
att lyckas och därmed känna glädje.

• Ge eleven extra tid. Stress sänker den kognitiva 
kapaciteten.

• Miniräknare för att undvika att överbelasta arbetsminnet.

• Stöd eleven att skriva ner sina tankar – avlastar 
arbetsminnet.

• Stöd övergången från konkret till abstrakt tänkande genom 
att låta eleverna arbeta med konkret material.

• Gynnsamma grupperingar.

• Anpassade prov som gör det möjligt att lyckas.

• Ta ansvar för elevens misslyckanden.

Tack för att du har lyssnat

sofia.skold.lawner@karlstad.se
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