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Digitala hjälpmedel och nya möjligheter med olika plattformar 
som stödjer och kompenserar vid matematiksvårigheter



Min digitala utveckling:



Digitala hjälpmedel och nya möjligheter med olika plattformar 
som stödjer och kompenserar vid matematiksvårigheter

! Hur kan du individualisera stödet i klassrummet - använda det 
digitala och fysiska rummet för att alla ska ta till sig 
undervisningen?

! Vad är e#ektivt att göra för att stödja elever och överbygga 
kunskapsglapp - vilka vägar/genvägar finns det för att stötta 
eleven att komma vidare?

! Praktiska exempel som visat goda resultat när den traditionella 
undervisningen inte har räckt - hur går det till i praktiken?

"Under föreläsningen har du möjlighet att skicka in frågor digitalt.
Gå in på www.slido.com och uppge Event code: #Kompetento

Gilla andras frågor som du tycker är intressanta för större chans 
att de tas upp och blir besvarade."

http://www.slido.com%22%20%5Ct%20%22_blank


Inledande artikel

Vilka framgångsfaktorer framkommer? 

! Extra undervisning i mindre grupper.

! %terkoppling hur det går och vad nästa steg är.

! Kooperativt lärande.

Sammanfattande artikel om forskning där det finns socioekonomiska 
problem! 

Länk till artikel

https://drive.google.com/open?id=11UI-zuclopxPK62eC8tYc_m9eETiA9lA


Dubbel-loop!



Provocerande?

! Vi går igenom det en gång till för eleven, kanske enskilt.

! Därefter ger vi eleven fler uppgifter på samma sak att öva på 
hemma.

! Sedan får eleven göra ett nytt prov på det eleven ”missade” 
första gången.

Hur gör vi när elev/elever uppvisar svårigheter inom ett område/hela 
kursen?

I en del fall blir resultatet lyckosamt men för elever som redan har 
negativa erfarenheter inom matematik kommer det troligen inte att 
hjälpa - e#ekten blir inte att eleven jobbar mera med matematiken! 
Vi behöver utöver det ovan samtala med eleven om vad som är 
svårt och vi behöver skapa ”dörrar” för eleven att ta hjälp av. 



Organisation på Stagneliusskolan
! Ca 1100 elever på programmen Handel och administration, 

ekonomi och samhällsvetenskapliga programmet. 

! Alla elever har varsin dator!

! EHT-möten

! Mentorskonferenser (1 gång per läsår och klass).

! En-väg-in-möten

! Studietid

! Sommarskola

! Inkluderande arbetssätt (alla elever erbjuds anpassningar)!Inkluderande arbetssätt (alla elever erbjuds anpassningar)!





Organisation på Stagneliusskolan!

Vi försöker att göra anpassningar i klassrummet istället för att göra 
anpassningar till enskild elev.

Anpassningar (checklista) att göra i klass _____ 
Inledningsvis: 

! Jag har med klassen kommit överens om tydliga regler i klassrummet 
! Jag har skriftligt gett en översikt och en tidsplan över arbetsområdet 
! Jag har gett eleverna en arbetsgång över arbetsområdet 
! Jag har förklarat varför vi arbetar med just detta (kopplingen till kursplanen) 
! Jag har kontrollerat att eleverna förstår mål och syfte 

Medan arbetsområdet pågår: 

! Jag ger eleverna en tydlig början på lektionen 
! Jag använder mig av visuellt tidsstöd i klassrummet 
! Jag ger kontinuerligt en presentation av lektionerna till eleverna 
! Jag ger kontinuerligt återkoppling på elevernas arbete (kopplat till arbetsgången och arbetsområdet) 
! Jag ger alla möjligheter att visa sina kunskaper i klassrummet 
! Jag ser till att alla texter finns digitala (även prov) 
! Jag har gått igenom Inläsningstjänst med mina elever och hjälpt dem ladda ner vår lärobok (dator 
och telefon) 
! Jag lägger ut ”föreläsningar” och introduktioner av arbetsområden på ljudfil 
! Jag går igenom och förklarar nya ord och begrepp i varje arbetsområde 
! Jag visar exempel på hur andra elever gjort 
! Jag låter eleverna lösa delar av arbetsuppgiften inom arbetsområdet tillsammans med andra elever 
innan de producerar arbeten på egen hand – för att tydliggöra och ”modellera” uppgifter som ska göras. 
! Jag ger kontinuerlig feedback till mina elever. Hur? Ge exempel. 
! Jag arbetar med att lära mina elever att ge och ta emot kamratrespons. 
! Jag låter mina elever redovisa sina kunskaper på flera olika sätt. 
! Jag tar reda på vad mina elever har lärt sig under lektionen 
! Jag ger eleverna ett tydligt slut på lektionen 

Efter lektionen: 

! Jaglåter mina elever utvärdera sitt lärande 
! Jag låter mina elever reflektera över sitt lärande (Hur?) 
! Eleverna kan hitta lektionens innehåll på Driven/Classroom/annat ställe.



För att hitta individuella stödet behöver vi kunskap om 
elevens kunskaper/erfarenheter av matematik? 

! Bättre överlämning mellan grundskolan och gymnasiet. 
Skolverket varnar för de ”skarvar” som finns mellan olika stadier 
i skolan. 

! Form av diagnos i matematik, efter några veckor.  

! Brev och samtal. 

(Specialpedagogik 3 okt 2017), 

http://specialpedagogik.se/stod-tappas-bort-vid-skolbyten/


För att hitta individuella stödet behöver vi kunskap om 
elevens kunskaper/erfarenheter i matematik? 

Elever skriver ett brev om sina erfarenheter i matematik. För elever som har svårt 
att komma på vad dom ska skriva kan frågor vara ett bra hjälpmedel.

Exempel på brev

Fördiagnos åk 1

Efter diagnos funderar vi på:

!Revidering av den gjorda planeringen?

! Förändra metod eller arbetssätt?

!Anpassningar till grupper/enskilda elever?

!Annat?

Elevintervju: 

Exempel på elevintervju

https://drive.google.com/open?id=1emMAKHPF5eOIMnScqXzHfBNv7mP_MZms
https://docs.google.com/forms/d/1NShAFglw84k0urU5X7uL_kwTnWsD_p7BhiKrzkWWhaA/edit
http://files.dalles-matte6.webnode.se/200000620-9912d9a0e5/Exempel%20-%20%20Elevintervju%20i%20matematik%20(1).pdf


Specifika matematiksvårigheter

Alistair Mcintosh



Alla elever vill lyckas med 
matematiken! 

Höga förväntningar och samtalet är 
viktigt enligt mig!



Läroplanen och digitaliseringen:

I läroplanen står det numera om digitaliseringen och 
detta kan göras utan att köpa in dyra digitala böcker, 

verktyg och program. 

Jag gillar när det digitala möter det analoga!

Vad säger elever om E-bok och helt digitala plattformar i 
matematik? 



Generation 1, varför inspelade genomgångar?



Generation 2, struktur!

www.dalles-matte.se

http://www.dalles-matte.se


Generation 3, minimerat ”klicken”!

!Studieteknik.
! Tydlig struktur på vad jag ska göra.
!Genomgångar så jag förstår. 
!Hjälp med uppgifter.
! Flera uppgifter på samma sak.

Utifrån cirka 100 elevintervjuer:



Digitalt stödmaterial till den lärobok eleverna 
jobbar i!

Bryta mönster och låta eleverna även använda det digitala på 
lektionerna för att de ska använda det utanför lektionstid.

Motiverade med korta mål, inte hela boken!

Hur många gör listor? Motiverande (tävling), och får upp 
träningsmängden!

Arbetsbesparande för lärare - varför säga samma sak flera gånger?

Alla ursäkter är besvarade!

Planering Ma1b procent

https://drive.google.com/open?id=1c-rdfhTYGSZV5ujyISkzeks8MJS5mszP


Normalfördelningskurvan



Sociala medier i elevlärandet!

Elever som behöver hjälp hemma:

Facebook - många bra funktioner att använda även i skolarbete.

Sidor - enkla  hemsidor, ni behöver inte vara vänner.
Grupper - mer slutna

Du sköter allt via ditt privata FB-konto



Meddelande

! Mail vs meddelande

! Notis i deras mobil

! Elevernas vardag där dom vistas.

! Eleverna är anonyma och vågar ställa frågor.

! Ofta blir det att elev frågar på en uppgift och jag svarar med en 
bild på hur jag löser uppgiften. Ett sätt att lära sig... 

https://www.facebook.com/

https://www.facebook.com/


Live-sändningar

Live-sändning

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/stagneliusskolan/publishing_tools/?section=VIDEOS&sort%5B0%5D=created_time_descending


Fördelar FB

! Plattform där allt är samlat på samma ställe (men svårt att 
organisera det)!

! Många elever som inte kan få den hjälp de behöver hemma, och 
det kanske inte heller är föräldrarnas ansvar…

! Bygga upp elevens självförtroende med positiva kommentarer.
! Känd miljö för många elever!
! Elever kan fråga anonymt.
! Enkelt att använda!
! Påminnelse!
! När något händer uppdateras du direkt via mobiltelefon. 
! Gratis!



Frågor/hjälp/Ytterligare samarbete?

Mailadress dallesmatte8@gmail.com
Föreläsning & workshop, hur skulle detta kunna se ut på Er 

skola (klicka här så berättar jag mer)?

Utvärdering

mailto:dallesmatte8@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1kkb3TzeSO2G5Ohn3_uaRhqevI8uIuNNn
https://drive.google.com/open?id=1kkb3TzeSO2G5Ohn3_uaRhqevI8uIuNNn



