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• Vad vet vi om faktorerna bakom lärande och ickelärande i matematik?
• hur upptäcka signaler om att vissa elever inte hänger med i undervisningen?
• hur använder du kartläggning av elever för tidigare upptäckt och rätt

stödinsatser?
• vikten av att i ett tidigt skede genomföra kartläggningen av varje elevs kunskaper

så att insatserna individanpassas efter förutsättningar och behov
• hur kartlägga en elevs matematiska förmågor mer i detalj?
• fallgropar och framgångsfaktorer för att göra så korrekt kartläggning som möjligt
• hur utvärdera användandet av materialet så att bedömningarna blir så korrekta

som möjligt?
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Digital frågefunktion

"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."
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Vad är viktigt att känna till för att kunna identifiera
elever som är i risk/har matematiksvårigheter?
• Olika typer av matematiksvårigheter
• Centrala färdighetsområden i matematik
• Syftet med kartläggningen/testningen
• Val av kartläggninsmaterial/test
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Olika typer av matematiksvårigheter

• Akalkyli
• oförmåga att räkna
• sällsynt
• vanl. i samband med (stora) hjärnskador

• Allmänna matematiksvårigheter
• ofta kopplat till allmänna inl.svårigheter

• Specifika matematiksvårigheter (Dyskalkyli)
• jämför dyslexi
• specifika matematiksvårigheter

• Matematikångest (Pseudodyskalkyli)
• psyko-social bakgrund, t.ex. känslomässiga blockeringar
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Dyskalkyli/
Specifika matematiksvårigheter
• Dyskalkyli är en specifik inlärningssvårighet i att tillägna sig matematiska färdigheter fastän man 

har adekvata förutsättningar (normal begåvning). Cirka 3-6 % av eleverna har dyskalkyli (Shalev & 
Gross-Tsur, 2001)

• Svårigheterna har sin grund i processeringsmekanismerna som är specialiserade för att känna 
igen, representera, och mentalt manipulera små antal  (non-symbolic number sense) 
(Butterworth, 2005)

• Nyare forskning indikerar att ”taluppfattning” (symbolic number sense) är en lika bra indikator för 
dyskalkyli som fonologisk processering är för dyslexi (Vanbinst, Ansari, Geshquiere, & De Smedt, 
2016) (exempel från vårt nya projekt FRAM)

• Svårigheterna tar sig i uttryck i basräknefärdigheterna. Medan ”normala räknare” shiftar från 
räknebaserade strategier till minnesbaserade räknestrategier när de löser aritmetiska problem 
fortsätter personer med dyskalkyli att använda sig av långsamma räknebaserade strategier
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Allmänna matematiksvårigheter

• 10-20% av studerande
• Heterogen grupp è olika individ (motivation, självuppfattning, 

allmän kognitiviv förmåga)- eller miljörelaterade (SES, stöd) orsaker
kan ligga till grund för svårigheterna
• Kännetecknas ofta av svårigheter i basräknefärdigheter men brukar

också komma fram tydligt i bland annat problemlösningsuppgifter
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https://srcd.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cdev.13123
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Centrala färdighetsområden i matematik
(Aunio & Räsänen, 2015)

Förståelse för matematiska samband

Tal- och antalsuppfattning

Räknefärdigheter

Matematisk-logiska 
principer

Aritmetiska 
principer

Matematiska
symboler

Positionssystemet
och tiosystemet

Aritmetiska grundfärdigheter

AntalsräkningUppräkning av talraden

Att behärska 
talsymboler Addition och subtraktion, 

multiplikation och division

Huvudräkning och 
uppställning med 

flersiffriga tal

Räkne-
strategier

Aritmetiska 
kombinationer
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SÄRSKILT 
STÖD

ALLMÄNT STÖD

INTENSIFIERAT STÖD

Pedagogisk utredning

Pedagogisk bedömning

Tre former av stöd (används bland annat i 
Finland och USA)

Vidareutveckla
stödet

Vidareutveckla
stödet
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INDIVDUELLT GRUPP

Mäter fler delområden

Snabbt att göra
och rätta

Syfte: kartlägga alla elever/hitta
de som är i risk för svårigheter

Mäter “nyckelfaktorer” 

Syfte: följa upp de elever som vi 
redan vet att har 
matematiksvårigheter

Standardiserade/Normerade

Resultaten kan utgöra grunden
för fortsatt planering av
stödåtgärder

16



https://bulletin.nmi.fi/wp-
content/uploads/2019/05/bulletin_sve_2019_05_forskningsbas
erade_kartlaggnings_och_interventionsmaterial_i_matematik_f
or_elever_i_svenskfinland.pdf
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http://www.lukimat.fi/lukimat-bedomning-av-larandet/material

http://www.lukimat.fi/lukimat-bedomning-av-larandet/material


Functional Numeracy Assesment (FUNA)

• Ett nytt kartläggningsmaterial för årskurserna 3 till 9
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FUNA innehåller tre delområden

1. Screening för identifiering av matematiksvårigheter (20-25 min)
Med screeningen eftersträvar man en möjligast lätt, snabb och pålitlig kartläggning
av grundläggande matematikfärdigheter och för att upptäcka eventuella
kunskapsluckor. Med de här uppgifterna vill man kunna fånga upp de elever med
bristfällig tal- och antalsuppfattning samt svaga basräknefärdigheter. 

Kartläggningen av inlärningssvårigheter baserar sig medvetet endast på
matematiska operationer av symboler och lämpar sig därför även för personer som
inte är finsk-eller svensktalande. Screeningen i sig är inte tillräcklig för att kunna
ställa en diagnos, men ger en stark grund för fortsatt utredning på individnivå. 
Kartläggningen fungerar även som hjälp för att få en uppfattning av svårigheternas
grad samt för att kunna ge rätt form och intensitet av stöd.

Korhonen 2019 20



FUNA innehåller tre delområden

2.Omfattande kartläggning av matematiska basfärdigheter (25-30 min)

Med en omfattande kartläggning av matematiska basfärdigheter eftersträvas att ge en 
bredare helhetsbild av elevens kunskapsnivå inom de matematiska områden som eleven
efter grundskolan oundvikligen kommer att stöta på. Instrumentet täcker även grunderna i 
multiplikation, division, bråk-, decimal- och procenträkning, grunderna inom geometri och
de vanligaste måttenheterna (inklusive tid och pengar) samt tillämpningsuppgifter.

Med hjälp av en omfattande kartläggning kan man utreda elevens utveckling inom de 
grundområden som alla bör behärska efter grundskolan. Eftersom uppgifterna går från
lättare till svårare kan screeningen börja redan från årskurs 3. Målet är att under
grundskolan ge stöd genast då problem uppstår, så att alla elever efter grundskolan har
kunskaper att klara en andra stadiets utbildning samt i vardagen och i arbetslivet.

Korhonen 2019 21



FUNA innehåller tre delområden

3.Kognitiva färdigheter som stöder inlärning (20-25 min), socio-emotionella
faktorer och stöd
Matematiska färdigheter är ofta delvis beroende av allmänna kognitiva
färdigheter. Detta gäller speciellt för logisk-matematisk härledning, 
gestaltning, arbetsminne och språkliga färdigheter. FUNA helheten kommer
att bestå av uppgifter som har visat sig både pålitliga och användbara att
göra digitalt (med dator eller platta) och i grupp. 

Bland de socio-emotionella faktorerna finns elevens självuppfattning, 
upplevd självförmåga, motivation samt ångest i samband med inlärning och
utvärdering i matematik. När man planerar stöd för lärande är det speciellt
viktigt att ta i beaktande de emotionella faktorernas roll och inverkan på
inlärning och studiemotivation. 

Korhonen 2019 22
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FUNA-1 har 7 uppgifstyper
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En persons experimentell
design
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Särskilt stöd

• De elever som behöver denna stödform har oftast stora
inlärningssvårigheter
• Individuell undervisningsplan följs
• Allmänt och intensifierat stöd har inte hjälpt vilket betyder att man redan

provat:
• “göra någonting annorlunda”
• “gett någonting extra”
• Smågruppsundervisning
• Begränsat stoffet

ØKan bli fråga om individuell undervisning och ytterligare specifisering av
stoffet.
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Vad göra?

• Det finns inte så många på forskning baserade interventioner att välja
emellan
• Sällan går det att implementera de befintliga på forskning baserade

interventionerna (eller tips & idéer) direkt på en enskild elev

Ett förslag
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Single-subject experimental design
“En-persons experimentell design”
• Denna metod är en viktig komponent i både bedömnings och

interventionsfaserna av RtI (Berg, Wacker, & Steege, 1995; Brown-
Chisley et al. 2008)
• Denna design baserar sig på hypotestestning där specifika designer 

används för att testa specifika hypoteser:
• “Drar Pelle nytta av (intervention)_____?” och “fungerade interventionen”?
• “Vilken intervention passar Pelle bäst?”
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“En-persons experimentell design”

Denna form av design kontrollerar för hot mot den interna validiteten
genom att:
1. Bestämma en baseline (beroende variabel) för elevens beteende

eller prestation
2. Introducera en intervention (oberoende variabel)
3. Dokumentera effekterna av interventionen genom upprepade

mätningar
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“En-persons experimentell design”

Motiveringar varför dessa en-persons experimentella designer är en 
bäst-praxis metod för att evaluera interventioner:
1. Objektiv dokumentering av framsteg
2. Gör det möjligt att under interventionens gång snabbt identifiera

det som fungerar och inte fungerar och göra nödvändiga
förändringar.

3. Dessa typer av interventioner lämpar sig för klinik- eller
smågruppsundervisning
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“En-persons experimentell design”

Viktiga saker att ta i beaktande:
• Mäter beroende variabeln det som interventionen ämnar förbättra?
• Finns det tillräckliga resurser för datainsamling? (eller har man 

planerat för tidskrävande uppföljningsinstrument)
• Keep it simple!
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Exempel på en “En-persons experimentell
design”
1. På höstterminen screenades alla åk 1 elever med Lukimats

screeningstest i matematik för åk 1.
2. De elever med risk för inlärningssvårigheter indentifierades och

stöd i form av allmänt stöd (differentiera osv.) sattes in. En del 
elever fortsatte ha svårt att hänga medè pedagogisk bedömning
(mångprofessionellt samarbete)è intensifierat stöd (göra
någonting extra, plan för lärande osv.)è de flesta elever gick framåt
men Pelle fortsatte uppvisa stora svårigheter i matematik è
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Exempel på en “En-persons experimentell
design”
3. Pedagogisk utredning (screening & dokumentationen från intensifierade

stödet som grund, kanske något ytterligare test t.ex. Alder eller
MAKEKO)è IP och särskilt stöd è det bestämdes att det första som
skulle tränas var Pelles taluppfattning (forskning har visat att denna
färdighet påverkar de andra färdighetsområden + Pelle hade svaga
resultat i screeningen i antalsuppfattning)è

4. En-persons experimentell design planerades:
• Baseline: 20 uppgifter där Pelle skall välja det största/minsta talet bland 4 tal

(beroende variabel som först testades 3ggr för att bestämma en baseline och
sedan x antal ggr under interventionens gång.

• Intervention: laborera med att koppla mängd med antal (talområdet 1-10; antal
både verbalt och med siffersymbol) + att träna att känna igen små mängder
(subitizing) + använda begrepp som fler och färre, mindre talet och större talet osv.
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Pelles utveckling i antalsuppfattning

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

B1 B2 B3 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13

Taluppfattning, talområdet 1-10

antal rätt

baseline intervention
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• Efter 13 interventionspass konstaterade man att Pelle började
behärska grundläggande taluppfattning och att interventionen hade 
haft önskad effekt. Man märkte dock att de gånger (I4 & I9) man 
fokuserat på subitizing så gick Pelle inte framåt vilket kan tyda på två
olika saker:

1. Individperspektiv: Pelle verkar ha svårt med denna grundläggande förmåga
è dyskalkyli??è utreda vidare

2. Miljöperspektiv: Var övningarna dåliga, kunde man göra dem bättre?è
modifiera och testa pånytt med Pelle (eller ngn annan som behöver denna
typ av intervention)

Sammanfattning
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Konklusion
• En-persons experimentella designen kräver noggrann

planering och förberedelse samt kunskap inom det
område som designen tillämpas i.è tar tid och resurser
• Ger noggrann information om elevens framsteg och om

interventionens effektivitet
• Ett verktyg att göra din undervisning mer

“evidensbaserad” och för att hitta “bäst-praxis”
• Utvecklar dig själv som pedagog
• Stark dokumentation för din verksamhet som kan behövas

då du diskuterar med föräldrar, kolleger, psykologer mm. 
om dina undervisningmetoder och motiveringar för dem.
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Tidig kartläggning och diagnostisering av elever
i samband med matematiksvårigheter som säkrar
rätt stödinsatser
• Vad vet vi om faktorerna bakom lärande och ickelärande i matematik?
• hur upptäcka signaler om att vissa elever inte hänger med i undervisningen?
• hur använder du kartläggning av elever för tidigare upptäckt och rätt

stödinsatser?
• vikten av att i ett tidigt skede genomföra kartläggningen av varje elevs kunskaper

så att insatserna individanpassas efter förutsättningar och behov
• hur kartlägga en elevs matematiska förmågor mer i detalj?
• fallgropar och framgångsfaktorer för att göra så korrekt kartläggning som möjligt
• hur utvärdera användandet av materialet så att bedömningarna blir så korrekta

som möjligt?
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