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• Hur upptäcka signaler om a2 vissa elever inte hänger med i undervisningen? 
• Hur använder du kartläggning för a2 :digt iden:fiera elever i risk för

matema:ksvårigheter? 
• Hur kartlägga elevers matema:ska färdigheter mer i detalj? 
• Fallgropar och framgångsfaktorer för a2 göra så korrekt kartläggning som

möjligt
• Evidensbaserade arbetssä2 för a2 stödja elever med matema:ksvårigheter
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Digital frågefunk/on

"Under föreläsningen har du möjlighet a2 skicka in frågor digitalt via
www.slido.com

Gilla andras frågor som du tycker är intressanta för större chans a2 de 
tas upp och blir besvarade."
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http://www.slido.com/


Vad är vik2gt a6 känna 2ll för a6 kunna iden2fiera
elever som är i risk/har matema2ksvårigheter?
• Olika typer av matema:ksvårigheter
• Centrala färdighetsområden i matema:k
• SyJet med kartläggningen/testningen
• Val av kartläggninsmaterial/test
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Olika typer av matema/ksvårigheter

• 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

5



Dyskalkyli/
Specifika matema/ksvårigheter
• Dyskalkyli är en specifik inlärningssvårighet i a5 6llägna sig matema6ska färdigheter fastän man 

har adekvata förutsä5ningar (normal begåvning). Cirka 3-6 % av eleverna har dyskalkyli (Shalev & 
Gross-Tsur, 2001)

• Svårigheterna har sin grund i processeringsmekanismerna som är specialiserade för a5 känna 
igen, representera, och mentalt manipulera små antal  (non-symbolic number sense) 
(Bu5erworth, 2005)

• Nyare forskning indikerar a5 ”taluppfa5ning” (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 u5ryck i basräknefärdigheterna. Medan ”normala räknare” shi[ar från 
räknebaserade strategier 6ll minnesbaserade räknestrategier när de löser aritme6ska problem 
fortsä5er personer med dyskalkyli a5 använda sig av långsamma räknebaserade strategier
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Allmänna matema/ksvårigheter

• 10-20% av studerande
• Heterogen grupp è olika individ (mo:va:on, självuppfa2ning, allmän

kogni:viv förmåga)- eller miljörelaterade (SES, stöd) orsaker kan ligga
:ll grund för svårigheterna
• Kännetecknas oJa av svårigheter i basräknefärdigheter men brukar

också komma fram tydligt i bland annat problemlösningsuppgiJer
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Subtypes of mathema/cal learning difficul/es in adolescent students (Korhonen & Räsänen, in prepara/on)
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Centrala färdighetsområden i matema3k
(Aunio & Räsänen, 2015)

Förståelse för matema-ska samband

Tal- och antalsuppfa9ning

Räknefärdigheter

MatemaDsk-logiska 
principer

AritmeDska 
principer

MatemaDska
symboler

PosiDonssystemet
och Dosystemet

Aritme-ska grundfärdigheter

AntalsräkningUppräkning av talraden

A+ behärska 
talsymboler AddiDon och subtrakDon, 

mulDplikaDon och division

Huvudräkning och 
uppställning med 

flersiffriga tal

Räkne-
strategier

AritmeDska 
kombinaDoner
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https://doi.org/10.1016/j.ijer.2019.06.011
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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 a; göra
och rä;a

SyAe: kartlägga alla elever/hi;a
de som är i risk för svårigheter

Mäter “nyckelfaktorer” 

SyAe: följa upp de elever som vi 
redan vet a; har 
matemaOksvårigheter

Standardiserade/Normerade

Resultaten kan utgöra grunden
för fortsa; planering av
stödåtgärder
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h;ps://bulleOn.nmi.fi/wp-
content/uploads/2019/05/bulleOn_sve_2019_05_forskningsbas
erade_kartlaggnings_och_intervenOonsmaterial_i_matemaOk_f
or_elever_i_svenskfinland.pdf
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https://bulletin.nmi.fi/wp-content/uploads/2019/05/bulletin_sve_2019_05_forskningsbaserade_kartlaggnings_och_interventionsmaterial_i_matematik_for_elever_i_svenskfinland.pdf
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h;p://www.lukimat.fi/lukimat-bedomning-av-larandet/material

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


Func/onal Numeracy Assesment (FUNA)

• E2 ny2 kartläggningsmaterial för årskurserna 3 :ll 9
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FUNA-core
Func&onal Numeracy Assessmemt

Basic CalculaDons
(+,–,x,/)

Measurement

Geometry

Algebra

Sta&s&cs and probability

Word problems

Problem solving

Mul&plica&on table

Frac&ons, decimals, 
percentage

FUNA-CE
Cogni&ons and Emo&ons

FUNA-DB
Dyscalculia Ba>ery

Number comparison

Digit-dot matching

Ordinal serie

Numerical reasoning

Addi&on 0-20

Subtrac&on 0-20

Mul&digit calcula&ons (+,–)

CogniDons

Working memory

Execu&ve func&oning

Spa&al skills

Quan&ta&ve reasoning

Induc&ve reasoning

EmoDons

Anxie&es (Math, reading, Spa&al)

School Happiness Index

APtudes

Interests and mo&va&on

FUNA-RW
Reading and WriDng

Phonics and le>er knowledge

Word reading
Sentence reading fluency

Reading comprehension

Wri&ng and spelling
Pseudoword wri&ng

Numerical literacy

Ready

Piloted

Under 
construct.
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F2.2

F2.1

F1.1

F1.2

F3.3

F3.2

F3.1

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 o2ast stora
inlärningssvårigheter
• Individuell undervisningsplan följs
• Allmänt och intensifierat stöd har inte hjälpt vilket betyder a@ man redan

provat:
• “göra någon)ng annorlunda”
• “ge/ någon)ng extra”
• Smågruppsundervisning
• Begränsat stoffet

ØKan bli fråga om individuell undervisning och y@erligare specifisering av
stoffet.
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Vad göra?

• Det finns inte så många på forskning baserade interven:oner a2 välja
emellan
• Sällan går det a2 implementera de befintliga på forskning baserade

interven:onerna (eller :ps & idéer) direkt på en enskild elev

E; förslag
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Single-subject experimental design
“En-persons experimentell design”
• Denna metod är en vik:g komponent i både bedömnings och

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

används för a2 testa specifika hypoteser:
• “Drar Pelle ny6a av (interven:on)_____?” och “fungerade interven:onen”?
• “Vilken interven:on passar Pelle bäst?”
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“En-persons experimentell design”

Denna form av design kontrollerar för hot mot den interna validiteten
genom a2:
1. Bestämma en baseline (beroende variabel) för elevens beteende

eller presta:on
2. Introducera en interven:on (oberoende variabel)
3. Dokumentera effekterna av interven:onen genom upprepade

mätningar
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“En-persons experimentell design”

Mo:veringar varför dessa en-persons experimentella designer är en 
bäst-praxis metod för a2 evaluera interven:oner:
1. Objek:v dokumentering av framsteg
2. Gör det möjligt a2 under interven:onens gång snabbt iden:fiera

det som fungerar och inte fungerar och göra nödvändiga
förändringar.

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

Vik:ga saker a2 ta i beaktande:
• Mäter beroende variabeln det som interven:onen ämnar förbä2ra?
• Finns det :llräckliga resurser för datainsamling? (eller har man 

planerat för :dskrävande uppföljningsinstrument)
• Keep it simple!
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Exempel på en “En-persons experimentell
design”
1. På hös2erminen screenades alla åk 1 elever med Lukimats

screeningstest i matema:k för åk 1.
2. De elever med risk för inlärningssvårigheter inden:fierades och

stöd i form av allmänt stöd (differen:era osv.) sa2es in. En del 
elever fortsa2e ha svårt a2 hänga medè pedagogisk bedömning
(mångprofessionellt samarbete)è intensifierat stöd (göra
någon:ng extra, plan för lärande osv.)è de flesta elever gick framåt
men Pelle fortsa2e uppvisa stora svårigheter i matema:k è
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Exempel på en “En-persons experimentell
design”
3. Pedagogisk utredning (screening & dokumentaIonen från intensifierade

stödet som grund, kanske något y@erligare test t.ex. Alder eller
MAKEKO)è IP och särskilt stöd è det bestämdes a@ det första som
skulle tränas var Pelles taluppfa@ning (forskning har visat a@ denna
färdighet påverkar de andra färdighetsområden + Pelle hade svaga
resultat i screeningen i antalsuppfa@ning)è

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

(beroende variabel som först testades 3ggr för a/ bestämma en baseline och
sedan x antal ggr under interven)onens gång.

• Interven)on: laborera med a/ koppla mängd med antal (talområdet 1-10; antal
både verbalt och med siffersymbol) + a/ träna a/ känna igen små mängder
(subi)zing) + använda begrepp som fler och färre, mindre talet och större talet osv.
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Pelles utveckling i antalsuppfaOning

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

Taluppfa'ning, talområdet 1-10

antal rätt

baseline intervenOon
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• EJer 13 interven:onspass konstaterade man a2 Pelle började
behärska grundläggande taluppfa2ning och a2 interven:onen hade 
haJ önskad effekt. Man märkte dock a2 de gånger (I4 & I9) man 
fokuserat på subi:zing så gick Pelle inte framåt vilket kan tyda på två
olika saker:

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

2. Miljöperspek:v: Var övningarna dåliga, kunde man göra dem bä6re?è
modifiera och testa påny6 med Pelle (eller ngn annan som behöver denna
typ av interven:on)

SammanfaOning
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Konklusion
• En-persons experimentella designen kräver noggrann

planering och förberedelse samt kunskap inom det
område som designen Illämpas i.è tar Id och resurser
• Ger noggrann informaIon om elevens framsteg och om

intervenIonens effekIvitet
• E@ verktyg a@ göra din undervisning mer

“evidensbaserad” och för a@ hi@a “bäst-praxis”
• Utvecklar dig själv som pedagog
• Stark dokumentaIon för din verksamhet som kan behövas

då du diskuterar med föräldrar, kolleger, psykologer mm. 
om dina undervisningmetoder och moIveringar för dem.
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LiOeratur kring en-persons experimentell
design
Brown-Chidsey, R., Steege, M., Mace, F. (2008). Best prac6ces in evalua6ng the effec6veness 
of interven6ons using case study data. In A. Thomas & J. Grimes (Eds.), Best prac*ces in school 
psychology V (pp. 2177-2191). Bethesda, MD: Na6onal Associa6on of School Psychologists.

Brown-Chidsey, R., & Steege, M. (2010). Response to interven*on. 2th ed. New York: The Guilford 
Press.
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Generella arbetssä6 som visat sig vara 
effek2va i matema2kundervisning
(effektstorleken i parentes):
• Explicit undervisning (stark)

• Systema2sk och strukturerad undervisning: Läraren visar modellèeleven räknar själv och läraren 
ger stöd på vägenè lärarens roll minskar i takt med aD eleven börjar behärska stoffet

• Exempel från Mononen et al., 2017

• MetakogniOva strategier  (stark)
• Göra eleven medveten om siD eget lärande
• Synliggöra matema2skt tänkande inom och mellan individer

• Modeller för problemlösning samt fokusering på underliggande strukturer (stark)
• Generella: läs igenom uppgiQen, strecka under nyckelord, vad frågas?, sålla bort irrelevant 

informa2on, försök dig på en lösningsstrategi, kolla rimligheten av svaret
• Exempel från Fuchs et al., 2009

• Feedback och arbetssä; som främjar diskussion (stark)
• Hänger ihop med punkterna under metakogni2va strategier
• Läraren får också informa2on om hur eleverna tänker och kan vid behov stöda lärandeprocessen
• Eleverna ser aD det finns många vägar 2ll räD svar è flexiblare strategier

38Korhonen 2021



• Visuellt och konkret material (moderat)
• Vik:gt a6 sammanlänka de olika representa:onsformerna: konkret-visuellt-

abstrakt

• Intensiv träning av grundläggande aritme:ska färdigheter 
(5x3min/vecka) (moderat)
• Korta pass och oSa är nyckelorden

• Screena alla elever (moderat)
• Snabbare iden:fiering av stödbehov
• Lä6are a6 planera resursfördelning inom skolan

Generella arbetssäO som visat sig vara 
effek/va i matema/kundervisning

Korhonen 2021 39



• Följ upp studerande som får intensifierat och särskilt stöd (svag)
• Förutom mer allmänna mål (i tex. IP) skall man lägga upp delmål som är 

konkreta och går a6 mäta
• Hur man följer upp kan man välja utgående från elev, stoff och sig själv

• Integrera mo:va:onshöjande strategier i undervisningen (svag)
• Länka :ll vardagen
• Länka :ll elevernas intressen
• Y6re mo:va:on: t.ex. belöning, synliggöra a6 ihärdigt arbete belönas

• Elever hjälper varandra (Peer assisted instruc:on) (svag)

Generella arbetssäO som visat sig vara 
effek/va i matema/kundervisning

Korhonen 2021 40



En ny interven/onsstudie där flera av dessa 
generella metoder /llämpas
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Länk %ll ar%keln: 
h-ps://doi.org/10.1016/j.ecresq.2020.12.002

Länk %ll interven%onsmaterialet (finns tyvärr inte på
svenska):
h-ps://thinkmathglobal.wordpress.com/english/

https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2020.12.002
https://thinkmathglobal.wordpress.com/english/


• Hur upptäcka signaler om a2 vissa elever inte hänger med i undervisningen? 
• Hur använder du kartläggning för a2 :digt iden:fiera elever i risk för

matema:ksvårigheter? 
• Hur kartlägga elevers matema:ska färdigheter mer i detalj? 
• Fallgropar och framgångsfaktorer för a2 göra så korrekt kartläggning som

möjligt
• Evidensbaserade arbetssä2 för a2 stödja elever med matema:ksvårigheter
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