… får jag rita lite…(pratar för
sig själv, läser uppgiften
högt)…
Sen kommer siffrorna och då
blir det jobbigt. Det är så
jädra typiskt. Förstår men
sedan kommer siffrorna och
då… det blir liksom en
sammanblandning – en
sallad.

5 över halv tre…ja, klockan kan jag iaf…Men vad
konstigt, ska den (visaren) vara på den eller den sidan.
Vad konstigt… Jag är inte säker alls. (Log: du har ställt
timvisaren och nu funderar du på…) ja, på
minutvisaren. 5 över halv… Nej jag måste skriva ner den
digitala tiden. Vad sa du…
Log: 19.45 –” kvart i sju…nä eller …kvart i åtta.”

Jag använder alltid fingrarna
eller skriver tabell!

… och sen måste jag också vara
noga när jag ska räkna ut något att
jag använder rätt siffror och inte
vänder på dem, alltså till exempel
delar fel – uppe och nere. För det är
svårt att minnas hur man gör och
siffrorna hjälper mig inte. Så måste
jag göra och tänka även när jag
använder miniräknare – som jag
alltid behöver!

” det minns jag när jag var liten
och alla skulle hjälpa mig med
det här med bråk. De höll på
med det här med tårtbitar, men
för mig var det ändå abstrakt.
Och mycket siffor i förhållande till
varann. Men procent känns
lättare för mig att ta in och
minnas. Visserligen möter det
ofta i jobbet…”

75% av 200 … få se nu..(tittar på fingrar)… jag är inte säker men tror att det är 175

Vad är matematiksvårigheter?
-behov och anpassningar i lärmiljön
Helena Wilkås

Malin Nilsson

Logoped

Specialpedagog

helena.wilkas@orebro.se

malin.d.nilsson@orebro.se

Lotsen
Centralt skolstöd

orebro.se

Specialpedagoger
och logopeder
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”Alltså det här med klockan, jag och
sambon repeterade det i helgen.
Vilken tur – för annars är det svårt.
Suck…siffrorna är så jobbiga. Jag
måste räkna på vanliga klockan och få
en bild, jag börjar alltid från 12. Det tar
tid och jag är ofta osäker. Min sambo
sköter oftast tider och sånt.”

Tar tid att läsa ut tal, inte alls automatiserat, svårt
att skriva tal på diktamen: 1952 100952
Osäker ramsräkning – övergångar, tappar, flersteg
innebär entalsräknar på fingrar men är ändå svårt.
21=11 (ser inte mönstret – 10-basen, utan
entalsräknar på fingrar)
203-199= 196
25% av 100? ”…30 nånting kanske??”
75% av 200? ” ..en bra rabatt, tror jag …nåt på 50
kanske?
orebro.se

”Uppställningar –
svårt…hur gör man nu?
Åt vilket håll?”
(drar streck, fingerräknar,
viskande), tappar
minnessiffror – är mycket
osäker på proceduren

14-8= (ser på fingrar)
”men alltså…
jag måste…”
IIIIIIIIIIIIII

Matematiksvårigheter – varför?
•

Språkliga svårigheter (vanligast enl Malmer, Ljungblad)

•

Brister i undervisning /skolgång /arbetsinsats

•

Emotionell blockering /matteskräck

•

Bristfällig matematisk medvetenhet – förskolan

•

Svag teoretisk begåvning

•

Brister i koncentration, uthållighet o uppmärksamhet

•

Läs- och skrivsvårigheter

•

Dyskalkyli

• 20-25 % har utmaningar i matematik
orebro.se

Räkneutvecklingen
•

Att räkna är en mycket komplex kognitiv process

•

Språkliga och spatiala färdigheter

•

Minnesförmåga

•

Fungerande exekutiva funktioner

•

Numerisk förståelse utvecklas stegvis och bygger på
medfött system för antal
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Räknesvårigheter = Matematiksvårigheter
Räknande - beskriva antal med räkneord, siffror och tal

Matematik – är en abstrakt och generell vetenskap om
problemlösning och metodutveckling

Dyskalkyli – specifika räknesvårigheter
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Flera orsaker
•

Subgrupper +/-

-

Antalsuppfattning

-

Kopplingen mellan symbolsystemet och antalssystemet

-

Visuella o spatiala förmågor

-

Med påverkan av arbetsminne, semantiskt långtidsminne,
exekutiva förmågor

•

IPS (hö, vä), gyrus angularis, frontallober

•

Kompensatoriskt/dubbel svårighet
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Dyskalkyli med bas i ANS – number sense
•

Skärpan i ANS (approximativa antalssystemet) är nedsatt

•

Antalslinjens precision brister

•

Medför problem att representera och jämföra antal

•

Svårt utveckla stabilt talsystem och räknefärdigheter

•

Parietallob – rymd, tid, mängd
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Kopplingsteorin
•

Förstå och jämföra siffror kräver att vi snabbt kopplar
siffra – värdet

5

•

Dyskalkyli – nedsatt förmåga att koppla samman sifferord,
siffror, tal med de medfödda antalsystemen

•

Andra symboler (bokstäver) påverkas inte

•

Ger tydliga svårigheter med förståelse av siffror i vardagen

orebro.se
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Vad vet vi om dyskalkyli?
•

Medfödd svårighet att lära sig räkna

•

Def 4-5% (3,6-6,5%) – (1,3-10,3%)

•

Ofta ärftlighet

•

Multifaktoriellt (subgrupper och kombinationer)

•

Arv och miljö samverkar

•

Funktionshindrande i studier, arbete och vardag

lärmiljön är viktig!

Specifik räknesvårighet (F81.2 icd10, WHO). Svårigheter med basala
räknefärdigheter (addition, subtraktion, multiplikation, division) snarare
än mer abstrakta och högre matematiska färdigheter som algebra,
geometri o komplex problemlösning. Beror ej på svag begåvning,
bristfällig skolgång eller undervisning
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Samförekomst och associerade svårigheter
•
•
•
•
•
•

Dyslexi
Adhd/add – exekutiva funktioner, arbetsminne
Språknedsättning –begrepp, förståelse, grammatik
AST – sammanhangsuppfattning, generalisering
Svag teoretisk begåvning – abstraktionsnivå, problemlösning
Prematuritet/ ex CVI

orebro.se

Kärnsymptom och kännetecken
•

Nedsatt räkneförmåga – 4 räknesätten är svårt!

•

Tidig debut

•

Bristande numerisk förmåga
-antalsuppfattning
-taluppfattning

•

”Response to intervention” – svarar dåligt på träning

•

Räknar långsamt – ej automatiserat

•

Inlärda kunskaper tappas lätt – från en dag till nästa
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Kärnsymptom och kännetecken forts.
•

Visuella och spatiala problem:
-hitta geografiskt o läsa av kartor
-kopiera figurer och minnas former/följder av former
-mentala bilder

•

Påverkad tidsuppfattning
-klocka
-uppfatta tid (time blind), planera tidsmässigt

•

Exekutiva funktioner (planera, utföra, kontrollera…)

•

Vardagsmatte – klocka, tid, pengar, tabeller m.m.

•

Problem märks även i andra ämnen än matematik…
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Specifika svårigheter

Allmänna räkneproblem

Vissa delar i matematiken:

Generellt svårt med matematik

•
•
•
•
•
•

Basal räkning – fyra räknesätten
Antalsuppfattning, taluppfattning
Sekventiellt tänkande – enkel logisk
följd vä-hö
Ojämn kunskap
Inlärd kunskap försvinner
Läraren förstår inte

Men inte motsvarande problem:
•
•

Att resonera på högre abstrakt nivå
Generell kognition/tänkande

orebro.se

•
•
•
•
•

Långsam inlärning – men lär
Jämnt svag
Tappar inte det man lärt sig
Hjälpt av mängdträning
Lärare kan planera lektioner över
längre period

Ofta motsvarande problem
med:
•
•
•

Läsförståelse
Ordförråd
Innehåll i tal och skrift

Har föreläsningens innehåll, fram till nu, gett dig
några nya tankar om matematiksvårigheter?
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Det
kommer
aldrig gå!

Suck!
Det är
ingen
idé!
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Är jag
dum?

Vad är
det för fel
på mig?

Tillgänglig lärmiljö - i matematik och relaterade ämnen
Förutsättningar för lärande
•
•

Skapa mening och en
motiverande miljö – begriplig
och hanterbar (KASAM)
Det matematiska språket – tid
och förförståelse för att
utveckla det

Social tillgänglighet
•
•

Delaktighet, gemenskap,
sociokulturella – vi lär i samspel
med varandra
Olika är bra – tillåtande klimat

Pedagogisk tillgänglighet
Fysisk tillgänglighet
•
•
•

Arbetsro
Olika rum, ute och
inne
Laborativ miljö

orebro.se

•
•
•
•
•
•

Relationen
Kartlägg kunskapsutvecklingen
Varierad och anpassad
undervisning
Konkretiserande och
visualiserande undervisning
Tid, repetition och förförståelse
Språkstödjande

Pedagogisk tillgänglighet

Särskilt
stöd

Extra
anpassningar
Ledning och
stimulans
orebro.se

•
•
•

Intensivträning
Repetition
Assisterande verktyg

•
•
•
•

Intensivträning
Repetition
Assisterande verktyg
Tydliggöra framsteg

•
•
•
•

Konkret material
Tillgång till assisterande verktyg
Tydlig struktur
Organisation som möjliggör
varierad undervisning
Tydliggöra framsteg
Höga realistiska förväntningar

•
•

Kartläggning
•

Förskoleklass – Hitta matematiken

•

Skolans rutiner

•

Bedömningsstöd för taluppfattning (åk1-3)

•

•

Bedömning för lärande (åk 1-9)

•

Diamant – diagnoser (åk 1-9)

•

Förstå och använda tal (NCM, McIntosh)

Samverkan – lärare,
specialpedagog,
speciallärare, eht
med elevfokus

•

Matematikens grunder – kvalitativ kartläggning
(Ljungblad)

•

Sök
orsaksförklaringar

•

Kartläggning nyanlända

•

Stöd för att utforma
undervisning,
anpassningar o
möta individuella
behov

orebro.se

Bensträckare!

orebro.se

Pedagogisk tillgänglighet

Särskilt
stöd

Extra
anpassningar
Ledning och
stimulans
orebro.se

•
•
•

Intensivträning
Repetition
Hjälpmedel

•
•
•
•

Intensivträning
Repetition
Hjälpmedel
Tydliggöra framsteg

•
•
•
•

Konkret material
Tillgång till hjälpmedel
Tydlig struktur
Organisation som möjliggör
varierad undervisning
Tydliggöra framsteg
Höga realistiska förväntningar

•
•

•

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda
någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär…

•

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det
genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak
fungerande sätt...

•

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att
beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal...

•

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med
viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal
och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat…

•

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och
räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster
och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till
ämnet.
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Begrepp
•

Begrepp och grammatik i matematiken

•

Språkförståelse, förförståelse

•

Explicit undervisning – många representationer

•

Personliga lathundar och visuellt stöd

5
Samband
3 7 10
7+3=10 3+_=10
10-7=3
orebro.se

Matematik är språk
• Räknesagor
• Grammatik – ord
Komparera för att jämföra
Motsatsord

Flera led – syftning – relaterar
• Terminologi – term, summa, produkt, täljare, differens…

• Symbol – ord
• Bråk

=

• Olika (skriven text – miniräknare)
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Grundläggande kunskaper om naturliga tal
•

Upplev samband mellan tal och antal

•

Konkretisera

•

Göra-pröva

orebro.se

Matematiska metoder
•

Variera ej för mycket – en sak i taget

•

Avlasta minnet

•

Konkretisera, visualisera

•

Förståelse framför memorering
63+24=60+20+3+4=80+7=87
63
+ 24
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Problemlösning
•

Arbetsminnesavlastande

•

Lathundar, matteverktyg

•

Arbetsgång vid benämnda tal

•

Lässtöd

orebro.se

Dubbelt
radfönster

Resonemang
…resultatens
rimlighet..

Hur begrepp
relaterar till
varandra

Resonemang
…Val av
metoder…
…mönster…
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…om
tillvägagångssätt
…

Malmer, G -Inlärningshjul

Erfarenhet
Ord
Associationer

Beskriva, reflektera,
förklara, argumentera,
diskutera
orebro.se

Konkret
handlande

Representationer
- bilder, former,
diagram…

Hur används det?

Symbolspråk
Matematiska uttryck

Sterner – systematisk modell för förskoleklass
Innehåll
•

Klassificering, sortering och mönster

•

Mängder, antal och talmönster

•

Tals helhet och delar

•

Talraden och tallinjen

•

Fortsätta arbetet i åk 1–positionssystemet

•

Lekar, spel, rutinsituationer, teman, idrott, estetisk verksamhet m m
Resonemang om representationer

samt
Barnens arbete och deras dokumentation (teckningar) är huvudsakliga
redskapet för lärande
orebro.se

Upplägg:
•

Räkneramsor

olika typer

•

Inledande aktivitet

för att få bekanta sig med vissa begrepp

•

Laborativt material

uteaktivitet, samtal, handdocka – undersöker
tillsammans begrepp och samband

•

Pararbete

liknande aktivitet i par

•

Diskussion i helgrupp

elevernas lösningar diskuteras

•

Eleverna dokumenterar

enskilt, viktigt, synliggör, ritar o visar o gör

•

Uppföljande aktivitet

elevernas dokumentation bas i gemensam
reflektion. Ställa frågor som riktar fokus mot
matematiska området.

•

Explicit undervisning

eleverna aktiva – samtalar och visuellt stöd
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Hur kan du som lärare utveckla din undervisning utifrån
dessa tankar?
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Intensivundervisning i matematik
När kartläggning visar på behov – kunskapsluckor, missuppfattningar eller
svårigheter med olika områden (fr a grundläggande taluppfattning)
Hur?
•

Tydlig undervisning - syfte, mål, delmål, tidsram, metod

•

Samarbete förutsättning: klasslärare – hem - intensivlärare/ma-lärare speciallärare

•

Elevens motivation, engagemang och arbetsinsats

•

Utgå från elevens profil och behov – kartläggning

•

Relationen – tillit. Höga, realistiska förväntningar på elevens förmåga att lära

•

En-till-en

•

20-40 min, 4 tillfällen/v, 10-12 v (kan behöva mer – omfattande utmaningar)

•

Utöver ordinarie undervisning – i tidigare år.

•

Steget före - innan genomgång i klass
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Pedagogisk tillgänglighet

Särskilt
stöd

Extra
anpassningar
Ledning och
stimulans
orebro.se

•
•
•

Intensivträning
Repetition
Hjälpmedel

•
•
•
•

Intensivträning
Repetition
Hjälpmedel
Tydliggöra framsteg

•
•
•
•

Konkret material
Tillgång till hjälpmedel
Tydlig struktur
Organisation som möjliggör
varierad undervisning
Tydliggöra framsteg
Höga realistiska förväntningar

•
•

Men…
jag kan
kanske
klara det!

Min
lärare
förstår
mig!
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Jag är
OK!

Jag vet
vad jag
behöver!

Nu förstår
jag!

Läromedel och resurser
Material
•
•
•
•
•
•

Hitta läromedel/spsm
Numicon
Matteverktyg – A-L Ljungblad
Askunge förlag
Sanoma förlag
Intensivträning i matematik – I Olsson, NoK

Webbsidor med övningar
•
•
•
•
•
•
•

Vektor
Nomp
Bingel
Studi.se
Matteboken.se
Kimsmatematik.se
Khanacademysvenska.weebly.com
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Kompetensstöd till dig som lärare
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matematikens grunder, kvalitativ kartläggning
av Ljungblad
Lukimat.fin/matematik
NCM – bl a strävorna
Spsm – matematik
Dyskalkyli- att hjälpa elever med specifika
matematiksvårigheter av Butterworth &Yeo
Förstå och använda tal – en handbok av
McIntosh, NCM
Bra matematik för alla: nödvändig för elever
med inlärningssvårigheter av Malmer
Värt att veta om dyskalkyli av Björnström
När siffrorna skapar kaos av Lunde
Fokusrapport dyskalkyl, 2015
Takt och hållning – en relationell studie om det
oberäkneliga i matematikundervisningen
(Ljungblad, 2016)
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