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Sammanfattning
Specifika matematiksvårigheter, eller dyskalkyli som är den medicinska diagnosen, är
ett relativt nytt forskningsfält. Det råder ingen konsensus kring hur man
diagnostiserar tillståndet eller vilka bakomliggande orsaker som är avgörande, men
det finns en enighet kring att problematiken är isolerad till matematikämnet och finns
inom den grundläggande räkneläran, som att hantera tal och antalsuppfattning. Detta
yttrar sig genom att eleven har svårigheter som att snabbt tolka och tillgodogöra sig
siffror, tal och antal i skilda situationer.
I detta arbete analyseras två digitala hjälpmedel, Nomp och Kikora, med syfte att
avgöra om dessa hjälper till att utveckla och träna dessa förmågor hos elever med
specifika matematiksvårigheter. Hjälpmedlen valdes ut genom en mindre
undersökning hos speciallärare och specialpedagoger och analyserades genom ett
verktyg som togs fram baserat på specialpedagogiska skolmyndighetens
rekommendationer för elever med matematiksvårigheter. Resultatet visar att båda
hjälpmedlen kan användas för att utveckla elevernas förmåga inom matematikämnet,
men att Nomp anses som det mest lämpliga i grundskolan, då det är anpassat för en
mer grundläggande nivå där elever med dessa svårigheter oftast fastnar.
I diskussionen lyfts frågor kring vikten av en helhetssyn på undervisningen för att
utveckla elevernas förmågor. Det framkommer där, att även om digitala hjälpmedel
kan hjälpa till att motivera eleverna genom att de får en mer positiv självbild genom
att de lyckas, så är det pedagogernas stödjande insatser och undervisningens upplägg
som helhet som väntas ge störst effekt.
Sökord/ Nyckelord: Matematiksvårigheter, Dyskalkyli, Digitala hjälpmedel, Nomp,
Kikora.
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Inledning
Under matematikundervisningen på lärarutbildningen har det talats mycket om
elevers prestation inom matematikämnet, ofta kopplat till nyckelfaktorer som deras
inre motivation för ämnet, ett gynnande undervisningsupplägg samt lärarens
kompetens och yrkesskicklighet. Ett område som inte berörts djupare är de elever
som, trots att dessa tre faktorer verkar finnas på plats, ändå underpresterar inom
specifika delar av matematikämnet.
Själv tillhörde jag dem som i grundskolan brottades med starka specifika problem i
matematikämnet och därav fick en personlig aversion mot just matematik. Mina
svårigheter ledde så småningom fram till att det gjordes en utredning och jag fick
diagnosen dyskalkyli, tyvärr först i årskurs nio. Jag vill med detta arbete ta chansen att
praktiskt fördjupa mig i ämnet inför min kommande lärargärning, för att mer medvetet
kunna hjälpa de elever som jag redan nu känner igen samma svårigheter i, som jag
upplevde under min skolgång.
Förutom min egen personliga erfarenhet av misslyckanden i matematikämnet så har
svenska elevers generellt låga resultat inom matematikämnet i internationella tester
varit en het fråga i skoldebatten under de senaste fem åren. Även om en ökning av
resultaten har setts sedan sämsta året 2012, och dessa låga resultat sedermera har
ifrågasatts, så har området fått ökad uppmärksamhet och resurser från politiskt håll.
Dessa har dock främst inriktats på generella åtgärder som kollegialt lärande (i
synnerhet mattelyftet) utan att uttalat komma de mest utsatta tillgodo (Holmgren, 2018).
Det är för att kunna nå dessa elever på ett bra sätt som detta arbete kommer till.
För inriktningen mot digitala hjälpmedel är motiveringen tudelad, dels ligger det i
tiden med de nya kraven på digitala verktyg i läroplanen (LGR11), samt att det dels ofta
också finns en upplevd motivationsfaktor för eleven kopplat till att arbeta med digitala
hjälpmedel (SPSM, 2018:a). Litteraturöversikten visar att det också finns en bristande
forskning och samsyn kring vilka digitala hjälpmedel som används i undervisningen
av barn med särskilda matematiksvårigheter och hur dessa svarar mot
rekommendationerna från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM, 2018:b). Som
en följd av att forskningen är splittrad kring orsakerna bakom problemen och
arbetsmetoder som gagnar dessa elever så kommer SPSM:s definition av särskilda
matematiksvårigheter/dyskalkyli att användas.
Enligt
Specialpedagogiska
myndigheten
innebär
särskilda
matematiksvårigheter/dyskalkyli att ”problemet finns inom den grundläggande
räkneläran, att hantera tal och antalsuppfattning.” Vilket yttrar sig
genom ”…svårigheten som eleven eller barnet har att snabbt tolka och tillgodogöra sig
siffror, tal och antal i skilda situationer.” (SPSM, 2018:a) Denna definition kommer att
utgöra grunden för hur de digitala hjälpmedlen analyseras, men annan litteratur och
definitioner kommer också att granskas ur ett bredare perspektiv.
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1 Bakgrund
I kapitlet bakgrund presenteras och definieras inledningsvis viktiga begrepp och
avgränsningar som gjorts i framtagandet av detta arbete. Därefter presenteras tidigare
forskning i ämnet överskådligt under tre teoretiska huvudinriktningar, som samtidigt
utgör det teoretiska ramverk som ligger till grund för denna uppsats.

1.1 Definitioner av specifika matematiksvårigheter
Specifika matematiksvårigheter eller dyskalkyli är en medicinsk diagnos som
definieras i världshälsoorganisationens diagnosmall ICD-10. Enligt socialstyrelsen är
detta
den
mall
som
används
i
Sverige
(Socialstyrelsen,
2018).
Världshälsoorganisationens diagnoskriterium kan vara värda att beakta i sin helhet,
dels då de ligger till grund för både SPSMs rekommendationer och de flesta
internationella definitionerna. Jag har här valt att i fetstil betona de förmågor som elever
anses ha svårigheter inom, för att därefter kunna relatera dem till specialpedagogiska
myndighetens definition nedan, också fet stil, samt en tredje definition.
“Developmental learning disorder with impairment in mathematics is characterized
by significant and persistent difficulties in learning academic skills related to
mathematics or arithmetic, such as number sense, memorization of number facts,
accurate calculation, fluent calculation, and accurate mathematic reasoning. The
individual’s performance in mathematics or arithmetic is markedly below what would
be expected for chronological or developmental age and level of intellectual functioning
and results in significant impairment in the individual’s academic or occupational
functioning. Developmental learning disorder with impairment in mathematics is not
due to a disorder of intellectual development, sensory impairment (vision or hearing),
a neurological disorder, lack of availability of education, lack of proficiency in the
language of academic instruction, or psychosocial adversity.” (WHO. 2018, 6A03.2)
I detta arbete använder jag mig av specialpedagogiska myndighetens (SPSM)
definition för matematiksvårigheter, då detta är den statliga myndighet som i Sverige
har uppdraget att bevaka forskning inom fältet. SPSM stöder sin definition till stor del
på en utredning från Uppsala universitet Fokusrapport dyskalkyli gjord på uppdrag av
Stockholms läns landsting (SLL, 2015) med fokus på att samla den dittills kända
kunskapen kring diagnosen. I den utredningen används termerna specifika
matematiksvårigheter och dyskalkyli synonymt. Anledningen till detta är att
definitionen av dyskalkyli inte är självklar eller entydig inom forskningsfältet, men att
den som diagnos ändå alltid faller in under paraplybegreppet specifika
matematiksvårigheter. I detta arbete kommer därför begreppen att brukas synonymt
och då de behöver särskiljas, för att poängtera avvikande åsikter inom forskningen, så
framgår detta av texten.
Specifika matematiksvårigheter särskiljs ibland även från generella
matematiksvårigheter eller inlärningssvårigheter. Dessa avser då större och mer
generella problem eller störningar hos eleven och som oftast har påverkan på
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inlärningen i allmänhet, men som kan märkas extra tydligt på just matematikområdet,
då dessa aktiviteter kräver mycket av eleven (SLL, 2015).
Enligt Specialpedagogiska myndigheten innebär definitionen för specifika
matematiksvårigheter¬/dyskalkyli att ”problemet finns inom den grundläggande
räkneläran, att hantera tal och antalsuppfattning.” (SPSM, 2018:a) Vilket yttrar sig
genom ”…svårigheten som eleven eller barnet har att snabbt tolka och tillgodogöra sig
siffror, tal och antal i skilda situationer.” (SPSM, 2018:a)
En annan men liktydig definition finns i Lundberg och Sterners bok Dyskalkyli – finns
det? (2009). De har översatt det brittiska utbildningsdepartementets definition som
lyder:
”... ett tillstånd som inverkar på förmågan att lära sig aritmetiska
färdigheter. Personer med dyskalkyli kan ha svårt att förstå enkla
talbegrepp, de saknar en intuitiv förståelse av tal och har problem
med att lära sig talfakta och procedurer. Även om de ibland kan
komma med ett korrekt svar eller använda en korrekt metod, gör de
detta mer eller mindre mekaniskt och utan självtillit.” (Lundberg &
Sterner, 2009:7)
De tre definitionerna visar på en viss samsyn kring vad dyskalkyli innebär. WHOs
definition kring aritmetik går att översätta rakt av till SPSMs grundläggande räknelära
eller aritmetiska färdigheter hos Lundberg & Sterner. Dessa tar också upp bristande
intuitiv förståelse av tal och enkla talbegrepp, vilket överensstämmer med SPSMs ”tal
och antalsuppfattning, att tillgodogöra sig siffror, tal och antalsuppfattning, vilket
korresponderar mot WHOs number sense, calculations och number facts. I detta arbete
kommer dessa begrepp att definieras enligt nedanstående punkter och senare
användas för att analysera de hjälpmedel som framkommer under intervjuer med
pedagogerna.
1.1.1 Pedagogiska strategier och utmaningar
1.1.1.1 Aritmetik/ räknestrategier
SPSMs begrepp ”grundläggande räknelära och att hantera tal” går utan vidare att
formulera om till aritmetiska funktioner (Häggblom, 2013). Hos elever med svagheter
inom aritmetik så finns det tendenser att fastna i tidiga strategier för enklare
uträkningar. Det kan handla om att räkna på fingrarna, och en motvilja eller oförmåga
att använda siffror för att representera tal. Eleven kanske hellre ritar tre föremål än
skriver siffran tre. Ofta uppträder svårigheten vid huvudräkning redan vid entalen 0-9
(SLL, 2015)
Detta hittar stöd även i mer språkligt inriktad forskning. I Matematik som språk
skriver Marit Johnsen Høines (2013) om barns informella matematikkunskaper. Hon
visar att barn, trots att de blivit lärda och i många fall behärskar formella
räkneoperationer, ändå väljer att använda egna strategier för att de inte har lärt sig hur
man generaliserar de formella metoderna. Hennes tes är att matematik är ett språk som
behöver utvecklas precis på samma sätt som vi tillägnar oss andra främmande språk.
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Hon hänvisar också till Vygotskijs termer kring språk av första ordningen som eleven
själv erövrat, behärskar till fullo och arbetar obehindrat med, kontra språk av andra
ordningen som måste översättas genom ett mellanled.
Denna svårighet innebär i förlängningen ofta en oförmåga att använda sig av
uträkningar med uppställningar av tal, algoritmer. Forskning har dock visat att detta
kan bero på en svaghet i arbetsminnet. Även om sambandet mellan dyskalkyli och
arbetsminnet inte är helt utrett, så tyder mycket på en samexistens (Östergren, 2013).
Särskilt algoritmer med minnessiffror bjuder ofta motstånd för eleven, vilket tyder på
att arbetsminnesträning kan vara till gagns för eleven oavsett problemets bakgrund
(SLL, 2015).
Enligt utredningen från Stockholms läns landsting så fanns det, redan när
utredningen gjordes 2015, digitala hjälpmedel; som med bildstöd och olika
representationsformer sades stärka kopplingen mellan antal och symbolisk
representation (SLL, 2015). Att införa symbolerna och knyta dessa till för eleven
konkreta modeller är ett viktigt steg för att inte vara ett hinder i den vidare utvecklingen
(Häggblom, 2013).
1.1.1.2 Antalsuppfattning / subitisering
Antalsuppfattning handlar om en av allt att döma medfödd förmåga att instinktivt
bedöma antal och att kunna se mönster, uppfatta och uppskatta ett mindre antal, utan
att först behöva räkna efter. Så som fingrar på en hand, tärnings-sidor, enkla talmönster
osv.detta kallas även subitisering (Grevholm, 2012)
Ett av diagnoskriterierna för barn med dyskalkyli är att de saknar grundläggande
antalsuppfattning, vilket kan innebära att de inte automatiskt vet hur många prickar
tärningen visar eller hur många fingrar de har på en hand utan att räkna dessa först.
Detta påverkar deras förmåga att känna igen mönster, jämföra olika mängder och
utföra enkla räkneoperationer som att addera och subtrahera (Butterworth & Yeo, 2010).
Enligt utredningen för Stockholms läns landsting så finns det hjälpmedel som
stärker den grundläggande taluppfattningen eller erbjuder aritmetisk färdighetsträning
på ett lekfullt sätt. Barn som får träning i hur talen förhåller sig till varandra blir av allt
att döma också bättre på addition och subtraktion (SLL, 2015).
1.1.1.3 Begreppsträning
En viktig alternativ förklaring till elevers sämre prestationer beror på svårigheter att
förstå grundläggande matematiska begrepp. Enligt Butterworth och Yeo (2010) så visar
dock två studier på att faktainhämtning oftast inte är problemet, utan det kan finnas en
koppling till samexistensen med språkproblematik. Enligt utredningen av Stockholms
läns landsting så är det viktigt att utesluta eventuella språkstörningars effekt för att
kunna säga att eleven lider av specifika matematikproblem/dyskalkyli (SLL, 2015).
Det kan enligt samma utredning också vara så att en svag sammankoppling mellan
representationsformer för antal hänger ihop med en svag begreppsförståelse (SLL,
2015). För att förtydliga, kan man inte översätta ett fysiskt antal till en mental siffra, eller
annan representationsform i huvudet, så blir också många begrepp väldigt abstrakta
och svåra att arbeta med. Eleven behöver möta minst fem olika representationsformer
av ett begrepp för att bli helt bekanta med det. Enligt Häggblom (2013) är dessa en
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konkret modell av verkligheten, en bildmodell som representerar verkligheten, samt en
språklig beskrivning som följs av ett mer korrekt symbolspråk.
Begrepp som relaterar till andra erbjuder ofta ett större motstånd, så som ”större och
mindre” jämfört med ”störst och minst” som kan vara enklare att greppa konkret då de
är ytterligheter utan relation till andra delar (Grevholm, 2012).

1.1.1.4 Visuo-spatiala förmågan
Elever med specifika svårigheter har ofta problem med den visuo-spatiala förmågan.
Med detta avses deras förmåga att orientera sig i rummet, att bedöma storlek och
uppskatta avstånd. Det kan också innebära att de i förlängningen har svårt med mer
konkreta former av förmågan som att memorera väderstreck, höger och vänster, vilken
riktning klockan går i samt även svårt att få en känsla för tallinjen och positionssystemet.
(Butterworth & Yeo, 2010).
På ett ännu mer abstrakt plan så samverkar problematiken med det spatiala minnet
så att även aritmetiken blir lidande, då en eftersatt känsla för positioner av tal påverkar
förmågan att göra taluppställningar, förståelse av platsvärden och tallinjen (Grevholm,
2012).

1.2 Litteratururval och avgränsningar
Litteraturen kring dyskalkyli är genomgående rätt spretig, och det bjuder ett visst
motstånd att hitta övergripande forskning som fokuserar på just det begreppet, utan att
även inkludera allmänna svårigheter eller funktionshinder som dyslexi och
neuropsykiatriska funktionshinder. Till denna forskningsöversikt har därför främst
sökorden ”dyskalkyli” och ”specifika matematiksvårigheter använts”. Anledningen till
detta var att avgränsa arbetet från de mer generella matematiksvårigheterna och
inlärningssvårigheter i allmänhet, kring vilka forskningen är betydligt mer omfattande.
Sökningarna begränsades främst till bibliotekets databas PRIMO, då den är enklast att
använda och ger en bättre överblick kring vad som är klassificerat som granskade
artiklar. En annan fördel med PRIMO är att det går att se om de aktuella artiklarna och
avhandlingar finns att tillgå i fulltext online, vilket avsevärt underlättar det vidare
arbetet tidsmässigt och samtidigt minskar kostnaden och miljöpåverkan för utskrifter
och beställningar mm.
Litteraturens källhänvisningar visar att även sökord inom allmänna
inlärningssvårigheter skulle kunna bidra med litteratur och studier kopplade till
matematiksvårigheter, men eftersom dessa dock i huvudsak förväntas beröra de mer
generella matematiksvårigheterna så har här valts att bortse från dem och helt fokusera
på mer övergripande litteraturstudier och forskningssammanställningar inom de två
regerande teoretiska utgångspunkter runt specifika matematiksvårigheter, det
neurologiska och sociologiska. Dessa till dels åtskilda forskningsfält presenteras vidare
under rubriken teoretiskt ramverk längre fram tillsammans med den huvudsakliga
facklitteraturen som ligger till grund för denna uppsats. Dessa presenteras under de
teoretiska fält de har som forskningsmässig utgångspunkt. Här presenteras mer
övergripande litteratur som ligger till grund för syfte och mål med studien.
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Vad som framkommit under genomläsningen är att medvetenheten kring specifika
matematiksvårigheter som ett enskilt fenomen funnits länge, men som enskilt
forskningsfält relativt kort tid. Denna bedömning får stöd av en litteraturstudie från
2004 av Lindekvist där hon kommer fram till ungefär samma resultat. Där menar hon
att antalet undersökningar som fokuserar på i övrigt normal- till högfungerande elever
med specifika matematiksvårigheter är relativt litet. Hon noterar dock en ökad
samförståelse mellan forskningsfälten, där den tidigare förhärskande neurologiska
förklaringsmodellen och den något nyare sociologiska modellen numera närmat sig
varandra och hon betonar vikten av ytterligare tvärvetenskapliga studier för att
precisera forskningen kring vad som utgör dyskalkyli (Lindekvist, 2004).
Den myndighet som fått uppdraget att samordna insatser kring matematik är
specialpedagogiska skolmyndigheten. Myndigheten tar fram handlingsplaner och
material samt tar initiativ till och sponsrar forskning inom det specialpedagogiska fältet
(SPSM, 2018:b) De rekommenderar främst en rapport från Uppsala universitet beställd
av Stockholms läns landsting (2015). Den sammanfattar den dittillsvarande forskningen
inom begreppet och diagnostiseringen av dyskalkyli. Den gav också värdefulla uppslag
till vidare litteratur i ämnet, främst inom den neurologiskt orienterade forskningen.
Den gav också grunden till det analysverktyg som kom att användas i arbetet med de
två digitala hjälpmedlen (SLL, 2015).

1.3 Teoretiskt ramverk och tidigare forskning.
Utifrån den litteratur som används i detta arbete går det att utmejsla tre tydliga
perspektiv, eller utgångspunkter för elevers specifika mattematiksvårigheter, och hur
man kan se på dessa elevers möjligheter. Dessa perspektiv kan ses som övergripande
för hela forskningsfältet och ger delvis olika syn på hur resultatet ska tolkas och
bemötas. Nedan presenteras först varje perspektiv som en egen rubrik, och i samma
stycke litteraturen i studien, uppdelad på vilken av dessa teoretiska utgångspunkter
som varit mest tongivande för författarens syn på problematiken. Indelningen kan
tyckas aningen grov, men ger i detta verk en pedagogisk förenklad framställning av
progressionen inom forskningen.
1.3.1 Det skolpolitiska perspektivet
Denna utgångspunkt har mestadels avhandlats i media där olika politiska krafter
använt resultaten från till exempel PISA-undersökningar för att diskutera skolans
uppdrag och elevers bristande matematikkunskaper. Debatten har mest kommit att
handla om skolans ramfaktorer, ordningsfrågor i klassrummen kopplat till elevernas
studiero, och mängden resurser i form av tid och pengar som läggs på undervisningen.
Då denna debatt oftast tar sin form som politiskt slagträ och oftast misslyckas med
att beröra hur man faktiskt bäst arbetar med konkreta metoder som utvecklar elevens
förmågor, så kommer inte detta synsätt att avhandlas vidare i detta arbete. Det kan dock
ses som en viktig bakgrund till varför forskning kring arbetsmetoder för de svagaste
eleverna är väsentligt. Enligt psykolog Bengt Holmgren (2018), som forskat kring
pedagogisk psykologi och särskilt svenska elevers matematikprestationer, så kan den
största försämringen inom PISA och andra undersökningar ses hos de svagaste
eleverna, till vilka hör ett brett spektrum av både nyanlända elever och barn med
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generella samt specifika matematiksvårigheter. Detta belyser han i en debattartikel i
svenska dagbladet där han sammanfattar sin statistiska forskning kring elevers
kunskapsutveckling. (Holmgren, 2018).
1.3.2 Det medicinsk/neurologiska perspektivet
Den första stora utgångspunkten är den som ligger bakom diagnoskriterierna för
dyskalkyli och utgör lejonparten av all forskning kring begreppet (Lundberg,2009).
Enligt denna teori så finns det framför allt neurologiska och medicinska förklaringar till
elevernas räknesvårigheter. Dessa kan ha sin grund i genetiska eller förvärvade skador
på delar av hjärnan och medför svårigheter i grundläggande aritmetik som till exempel
taluppfattning, abstrakta representationer av tal, uppskattning av storheter, ordinalitet
eller tallinjer (Kaufmann, 2013). Den här utgångspunkten är relevant inte bara på grund
av den mängd grundforskning som gjorts inom fältet, utan också för att de största
verken inom diagnoskriterier främst använder sig av neurologiskt motiverade
utgångspunkter (Sjöberg, 2006)
Den neurologiska utgångspunkten har i denna studie till viss del företrätts av
ovan nämnda rapport från SLL, men en ännu mer uttömmande beskrivning ges i
Sterner och Lundbergs (2009) bok Dyskalkyli – Finns det? Den sammanfattar på ett enligt
mig utmärkt sätt den neurologiska forskningen till dags dato och går även igenom
handfasta arbetsmetoder och förslag till upplägg av undervisningen som de också
motiverar utifrån verksamhetsnära studier. Man skulle kunna rikta kritik mot att den
vilar sig väl tungt mot de neurologiska förklaringsmodellerna, utan att ta hänsyn till de
sociala/ organisatoriska alternativa förklaringsmodeller som presenteras av andra
källor så som Sjöberg (2006). Enbart en handfull sidor av bokens totalt 88 sidor ägnas åt
andra teorier kring matematiksvårigheternas orsaker De menar att forskningen visat att
orsaken till de bristande förmågorna i huvudsak ska sökas i hjärnans funktioner och då
särskilt arbetsminnet och en del av bakre hjässloben kallad ”intraparietala sulcus” som
hjärnscanningar har visat utgör den neurologiska platsen för inre talförståelse och
tallinje (Sterner & Lundberg, 2009).
Som en mer detaljerad källa kring svårigheterna med aritmetik inom dyskalkyli
har här valts en doktorsavhandling av Rickard Östergren (2013) som fokuserat på just
denna problematik. Han har valt att bryta ner aritmetiken i underförmågor och studerat
dessa separat för att kunna visa på olika aspekter av mer generella
matematiksvårigheter, men detta arbete är ett mycket gott stöd även för att förstå och
illustrera de mer specifika matematiksvårigheterna som ligger till grund för dyskalkylidiagnosen.
För att få en fördjupad bild av hur speciella matematiksvårigheter utreds och
diagnosticeras har jag valt två artiklar av Liane Kaufmann m.fl (2013) respektive
Kaufmann och von Aster (2012). Artikeln av Kaufmann och von Aster är närmast att
se som en forskningsgenomgång med fokus på hur problembilden kring
diagnosticering framställs inom litteraturen. Studien bidrar med viktiga insikter kring
vilka delar som utgör svårigheter för elever och kan användas till utvärderingen av de
digitala hjälpmedlen i det självständiga arbetet. Den andra artikeln bygger vidare på
den första och bidrar med en delvis ny och djupare definition samt gradering av
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dyskalkyli-begreppet som är användbart till bakgrunden och grundförståelsen i detta
arbete. (Kaufmann m.fl, 2013)
Inom den medicinska fältet har tesen länge varit att problemet kan ligga i
arbetsminnet och därför har fokus ibland legat på aktiviteter som tränar arbetsminnet,
utan att fokusera explicit på matematikämnet (SLL, 2015). Nu visar forskning att det
kanske gagnar eleven bättre att arbeta med uppmärksamhetsträning. Utöver detta så
bör det praktiska arbetet, enligt en metaanalys av över femtio olika studier, fokusera
på att repetera talfakta, känna igen problem och automatisera symbolspråket
(Lundberg & Sterner, 2009). Metoder för att uppnå detta är främst mängdträning och
explicit träning av dessa förmågor, men även i kombination med elektrisk stimulans
av hjärnans inblandade centrum samt medicinering diskuteras som framtida
tillvägagångssätt (SLL,2015).
1.3.3 Det sociologiska/ strukturella perspektivet
Det andra stora perspektivet står, om inte i direkt motsats till det neurologiska, så
åtminstone som en motvikt till det starka fokuset på genetiska förklaringsmodeller som
finns inom forskningen som helhet. Jag har här valt att kalla detta för det sociologiska/
strukturella perspektivet, baserat på arbeten från den främste förespråkaren för detta
perspektiv i Sverige, Gunnar Sjöberg. Han har jämte en doktorsavhandling skrivit ett
flertal artiklar i ämnet där han pekar på att både hans egen och internationell forskning
tyder på att ett flertal andra orsaker kan ligga bakom elevers problematik inom specifikt
matematikämnet. Han betonar särskilt sociala förklaringar i elevens hemmiljö och
umgänge på skolan som bidragande orsaker till sämre resultat, men även på interna
strukturella problem för skolans matematikundervisning, disponeringen av tiden och
tidiga brister i arbetsmetoder för dessa elever (Sjöberg, 2006).
Två verk av Gunnar Sjöberg har därför valts ut, det ena en artikel som sammanfattar
hans doktorsavhandling men även själva doktorsavhandlingen i sin helhet.
Doktorsavhandlingen har ett starkt sociologiskt synsätt som sätter elevens upplevelse i
centrum, och skolans organisation kring specialundervisningen ifrågasätts utifrån
elevens behov. Han undersöker även empiriskt hur elever vill att undervisningen skall
se ut för att hjälpa dem, men studerar även klassrumssituationen som helhet. Artikeln
kompletterar avhandlingen då Sjöberg i artikeln förtydligar och preciserar några av sina
insikter, bland annat kring vikten av arbetsro i klassrumsklimatet och att tiden används
för effektivt arbete (Sjöberg, 2006).
Det kan här vara värt att poängtera att även om Sjöberg förhåller sig mycket skeptisk
till dyskalkyli-diagnosen som ett verktyg för att utreda och förklara elevers
matematiksvårigheter, så förnekar han inte att det finns elever på vilka diagnosen
passar in. Det han främst kritiserar är den diffusa definitionen och att kriterierna för att
få diagnosen skiljer mellan olika aktörer. Eftersom Sjöberg främst betonar
organisatoriska förklaringar som en bakgrund till elevers matematiksvårigheter så ser
han en risk att elever får felaktig hjälp när fokuset landar på en diagnos istället för på
utomstående förändringar och anpassningar av lärmiljön. Sjöberg är också den enda
källa som anlägger ett aktivt genusperspektiv och undersöker om det kan finnas
skillnader mellan könen och vad dessa skillnader då har för ursprung (Sjöberg, 2006).
Även inom det sociologiska fältet betonas att det rent praktiskt är så att förståelse av
matematik bygger på en god taluppfattning, begreppsförståelse och automatisering vid
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avläsning av matematiska problem (SLL,2015) Sjöberg betonar dock att detta bäst sker
genom att anpassa undervisning och ämnet till elevens förutsättningar, att använda
elever som hjälplärare (Sjöberg, 2006) eller ett till ett undervisning med läraren
(SLL,2015).
1.3.4 Ett försök till synergi
Sjöberg får medhåll av Maria Schmidt (2016) som skrivit en artikel baserad på en studie
av nordiska skolor där hon främst tittat på styrdokument för de olika skolorna, men
även på debatten som förts kring inkludering av elever med speciella behov i den
vanliga undervisningen och vilka konsekvenser detta fått för deras särskilda behov av
undervisning riktad till deras problemområde.
Hennes slutsats får nog ses som något av en synergi av de två ovanstående
utgångspunkterna, då hennes poäng är att vi i en inkluderad skolvärld behöver
förändra både sättet som vi undervisar och samtidigt erkänna att det finns elever med
specifika svårigheter inom matematik som behöver extra stöd och som kanske inte ryms
inom klassrummets väggar. Studiens största behållning i samband med detta arbete är
den skarpa och insiktsfulla beskrivningen av de olika utgångspunkterna som finns och
hur hon mycket klarsynt pekar ut den diskrepans som existerar inom båda
teoribildningarna, särskilt kring bristen på verksamhetsnära forskning kopplad till
praktiska arbetsmetoder för elevens utveckling (Schmidt, 2016).
1.3.5 Metodik i källorna
Lundberg och Sterner (2009) använder sin bok för att sammanfatta och genomlysa den
litteratur som finns, men även beprövade undervisningsmetoder och
kartläggningsmaterial ställs mot varandra utifrån den forskning som finns. Metoden
för detta får anses relativt bristfällig då större delen av boken vigs åt enbart de
medicinska förklaringarna utan att tillvarata de lärdomar som ett sociologiskt
perspektiv kunde bidragit med. Samtidigt lutar sig deras bok mot ett material baserat
på ett stort antal internationellt publicerade studier utförda runt hela världen av
hjärnforskare inom fältet.
Sjöbergs studie definieras, av honom själv, som en ”induktiv etnografisk fallstudie
med ett longitudinellt perspektiv” (2006, s.46). Sjöberg har i sin doktorsavhandling under
ett antal år, alltså longitudinellt, följt ett antal elever från olika skolklasser. Det
ursprungliga antalet om 1000 elever i årskurs sex har i årskurs nio begränsats till 200
elever i en kontrollgrupp och ytterligare 13 elever som bedömdes ha specifika
matematiksvårigheter. Studien avslutas när eleverna går i gymnasiet. Syftet är att se
hur eleverna i matematikproblem utvecklas och hur de upplever undervisningen.
Sjöberg motiverar sitt val av metod med att han genom ett bottom-up perspektiv kan
lyckas förmedla och konstruera en bild av hur svenska elever i matematiksvårigheter
både utvecklas och upplever att de utvecklas inom matematikämnet. Metoden för
undersökningarna var ett antal enkäter som eleverna fick besvara, intervjuer med
eleverna samt resultaten från matematikproven i årskurs sex och nio. Dessa
sammanvägdes för att ge en empirisk grund för hur eleverna utvecklats och om deras
upplevelse överensstämde med resultaten (Sjöberg, 2006).
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Rickard Östergren (2013) bygger resonemanget i sin doktorsavhandling på tre
olika studier, där den första omfattade matematikdiagnoser utförda av ca 60 elever, den
andra ca 300 elever och den tredje med 95 elever utvalda från studie två, baserade på
sina låga resultat på diagnosen. Syftet med studien är att försöka härleda vad specifika
matematiksvårigheter beror på och om det kan härledas till någon särskild
metodförmåga eller hjärnfunktion. Resultatet av studierna blir att riskfaktorer som svag
subitiseringsförmåga och brister i arbetsminnet utgör en stor anledning varför elever
senare misslyckas i matematiken (Östergren, 2013).
1.3.6 Tillförlitlighet och generaliserbarhet
Östergren pekar själv ut en stor brist i sitt eget material då olika urvalskriterier för elever
legat till grund för studie ett och tre, vilket enligt honom själv kan leda till att helt olika
matematiksvårigheter undersöks och skadar tillförlitligheten. Han påpekar också att
samsynen inom fältet för vilka kriterier som faktiskt bör användas är bristfällig och att
flera olika definitioner av specifika matematiksvårigheter existerar (Östergren,2013).
Sjöberg å andra sidan, menar sig ha nått en högre nivå av tillförlitlighet genom
att bland annat använda sig av en arbetsmetod som innebär ett växelspel mellan
inhämtning av empiri och analys, så kallad grounded theory. Han har under arbetet
med sina studier växlat mellan att bearbeta resultaten i sina enkäter och diagnoser med
att återkoppla sina teorier med de elever som undersökts. Detta leder till nya enkäter
och diagnoser som sedan analyseras och återkopplas. Sjöberg menar att denna metod,
tillsammans med det stora urvalet av elever i hans undersökningar gör att hans resultat
väntas stå sig (Sjöberg, 2006). Sjöberg verkar dock stödja sig till lika delar på sin
forskning som på sina egna erfarenheter, vilket kanske kan dra ner validiteten något.

1.4 Sammanfattning och undersökningens motivering
Den tidigare forskning som presenterats här ovan har visat att orsakerna till specifika
matematiksvårigheter fortfarande inte är klarlagda och förmodligen avsevärt mer
komplicerade än man tidigare trott. Trots detta så existerar en samsyn kring vad
elevernas svårigheter ligger inom. Detta motiverar fortsatta studier kring
arbetsmetoder för att stärka dessa elever och studier av hur hjälpmedel i
undervisningen bör utformas för att bäst stärka eleverna. Enligt utredningen från SLL
är detta fält heller inte särskilt forskat kring (2015).

2 Syfte och frågeställning
Här inunder framställs syftet, målbilden och forskningsfrågorna, kopplade till tidigare
forskning och forskningsområdet så som det tidigare avgränsats i 1:1 ovan.
Jag kommer i min forskning att försöka kartlägga vilka, om några, digitala
hjälpmedel som används av ett litet antal specialpedagoger och speciallärare i en
medelstor svensk kommun som stöd i deras matematikundervisningen av elever som
har eller passar in på kännetecken för speciella matematiksvårigheter/dyskalkyli. De
mest frekvent förekommande digitala hjälpmedel som då framkommer ska därefter
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jämföras och analyseras utefter hur väl de täcker behoven hos sådana elever. Målet med
analysen är att komma fram till minst ett digitalt hjälpmedel som kan föredras,
alternativt avfärdas, utifrån SPSM:s rekommenderade pedagogiska strategier för barn
i matematiksvårigheter (SPSM, 2018:b).
Syftet med studien är dels att se vilken sorts digitala hjälpmedel eller verktyg som
dominerar hos ett litet antal specialpedagoger och speciallärare, men främst att jämföra
detta urval av hjälpmedel utifrån deras möjlighet att träna de förmågor som SPSM
menar att elever med dyskalkyli ofta uppvisar svårigheter inom.
Utifrån detta syfte formuleras frågeställningen därför som: Vilka digitala hjälpmedel
och verktyg använder några specialpedagoger och lärare när de arbetar med elever med
speciella matematiksvårigheter/dyskalkyli och hur svarar två av de framkomna
hjälpmedlen och verktygen upp mot behoven hos elever med speciella
matematiksvårigheter/dyskalkyli, enligt specialpedagogiska skolmyndighetens
definition?

3 Metod
Här beskrivs och motiveras de metoder som använts i studien samt framtagandet av
analysverktyget och det efterföljande analysarbetet.

3.1 Undersökningens karaktär
För att svara på frågan kring vilka digitala hjälpmedel som används genomfördes
telefonintervjuer med sju stycken specialpedagoger och speciallärare. För detta
ändamål togs ett frågemanus med fem frågor fram. Intervjuerna var delvis hårt
strukturerade för att få fram så kvantitativa data som möjligt kring vilka verktyg som
används, men det ingick även halvstrukturerade frågor angående pedagogens åsikter
kring de digitala verktygen och hur de bäst används. Syftet med att även få in
pedagogernas subjektiva åsikter och på vilket sätt de använder verktygen var att kunna
göra en bedömning urvalets relevans om det skulle behövas. Till exempel skulle
samtliga pedagoger kunnat svara ”miniräknare” som ett digitalt hjälpmedel, och det
skulle inte tjäna syftet med undersökningen då det inte skulle gå att analysera utifrån
de uppsatta svårigheterna för eleverna.
Detta arbete som helhet kan sägas ha en induktiv ansats som övergår i en deduktiv
analys. Med detta avses att jag ämnar undersöka om de digitala verktyg som används
(induktion) i praktiken lever upp mot den teoribildning som finns kring vad verktygen
bör hjälpa eleven att utveckla (deduktion). Den inledande undersökningen är induktiv,
då jag inhämtar information och samlar in data om hur verkligheten ser ut och vilka
verktyg pedagoger använder. Därefter vidtar analysen där dessa verktyg testas mot
tänkta problemområden hos elever med specifika matematiksvårigheter, där
deduktionen är om det finns ett samband mellan dessa svårigheter och det hjälpmedlen
tränar.
Med detta sagt så bygger all induktion likväl på ett visst mått av deduktion. Enligt
Brinkkjær & Höyen (2013) så finns det alltid vissa förutfattade meningar vi som forskare
inte kan bortse från, samt att vi som lärare och forskare inte verkar i ett vakuum utan
påverkas av den tid och det samhälle vi lever i. På det sättet gränsar all forskning mot
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det hermeneutiska, alltså det subjektiva och relativa, samtidigt som det klassiska
positivistiska vetenskapsidealet av objektivitet och generaliserbarhet fortfarande av
många ses som mått på ett arbetes kvalité (Brinkkjær & Höyen, 2013)
I ett arbete med ett så litet underlag som detta kan man kanske hävda att valet
mellan generaliserbarhet och subjektivitet går förlorat då en större studie av fler digitala
hjälpmedel förmodligen ändå skulle omkullkasta resultatet. När man undersöker
någonting gentemot givna ramar, som de framtagna av en myndighet, så blir det
slutliga resultatet kvalitativt i sådan mån att det man bedömer är kvalitén på det
undersökta och den praktiska nytta man upplever av det studerade (Brinkkjær &
Höyen, 2013). Denna pragmatiska, funktionsinriktade, hållning ser jag som en mycket
viktig förutsättning när man jobbar med praktiknära verktyg som dessa digitala
hjälpmedel. Det bör vara enkelt att se på vilket sätt ett verktyg fungerar. Jag anser därför
kunna säga att denna undersökning till en början har en induktiv ansats som sedan
övergår i en deduktiv och positivistisk analys med pragmatisk ansats.
Alla respondenter i undersökningen har informerats om att de kommer
anonymiseras i arbetet. Deras medverkan har varit helt frivillig och de har fått möjlighet
att korrigera sina svar i samband med intervjun. Den etiska aspekten kring
respondenternas rätt att vara anonyma, måste också vägas mot undersökningens
transparens. Därför presenteras respondenterna med fiktiva namn men med sina
yrkestitlar och kvalifikationer angivna. Dock utan att deras kommun eller arbetsplats
lyfts fram.

3.2 Urval av respondenter
Sju stycken speciallärare i matematik och specialpedagoger valdes slumpmässigt ut i
syfte att få ett urval av digitala hjälpmedel att undersöka. Tack vare att jag arbetat på
många skolor tidigare så fanns det kontaktvägar öppna till de allra flesta genom direkt
personlig kännedom eller via skolledare. Gemensamma nämnare var att pedagogerna
alla är eller har varit yrkesverksamma i samma kommun i mellansverige. Urvalet
bestod av blandade åldrar, från 35-61 år och bestod av fem män och två kvinnor. Dessa
arbetade på sex olika skolor och samtliga har arbetat minst sex år som yrkesverksamma
pedagoger, i extremfallet uppåt 40 år. För att anonymisera respondenterna redovisas
de med sin rätta yrkestitel men under ett alias. Carina, Johan, Patrik och Eva är
specialpedagoger, och Morgan, Jakob och Peter är speciallärare inom matematik.
Carina, Eva och Jakob är äldst, medan Morgan och Patrik är yngst. Morgan har nyligen
slutfört sin utbildning till speciallärare, men har arbetat som klasslärare under lång tid.
Att speciallärare inom matematikutveckling och specialpedagoger valdes ut beror
på att det är dessa som i första hand förväntas ha utbildning och kunskap kring de
specifika matematiksvårigheter denna uppsats handlar om, se exempelvis
utbildningsplanen för speciallärare på Umeå universitet (2018) där det bland annat
krävs fördjupade kunskaper kring elevers matematikutveckling.
Att det är viktigt att beakta vilka typologier, alltså att utreda och formulera om det
finns likheter och skillnader mellan respondenterna, anses viktigt av Claes Nilholm
(2018) som i boken Teori i examensarbetet – en vägledning för lärarstudenter, menar att en
kartläggning av respondenternas typologier och en sammankoppling mellan dessa och
det teoretiska ramverket är väsentligt för en vetenskaplig hållning till de subjektiva
svaren i undersökningen (Nilholm, 2018).
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De hjälpmedel som framkommer i dessa intervjuer mest frekvent kommer därefter
att analyseras och jämföras utifrån SPSMs definition och till vilken grad hjälpmedlen
lägger vikten vid dessa förmågor hos användaren.

3.3 Intervjufrågor
Första frågan är en sorts utslagsfråga för att kunna se om pedagogen anser sig använda
några digitala hjälpmedel idag. Svaret på denna fråga är tänkt att automatiskt
diskvalificera efterkommande frågor, alternativt ge en ingång för vidare frågor kring
varför pedagogen valt att arbeta så. Om svaret på fråga ett är positivt, så blir andra
frågan naturligt vilka digitala hjälpmedel som pedagogen använder i sin
matematikundervisning. Denna fråga är direkt kopplad till syftet med denna uppsats,
att ta fram ett par hjälpmedel att analysera. Tredje frågan; om pedagogen anser att något
av de nämnda hjälpmedlen är särskilt framgångsrikt för elever med specifika
matematiksvårigheter/dyskalkyli? Är tänkt som en ytterligare avsmalnande fråga i fall
många hjälpmedel nämns lika ofta och det skulle behövas prioriteras mellan de olika
exemplen. Intervjun avslutas med ytterligare specificerande fjärde och femte frågan; på
vilket sätt pedagogen känner att hjälpmedlet gagnar elever med specifika
matematiksvårigheter/dyskalkyli och mer exakt vad i hjälpmedlet det är som
pedagogen särskilt vill betona som framgångsrikt för elever med specifika
matematiksvårigheter/dyskalkyli. Tanken med dessa frågor är att ge möjlighet för
lärare att utveckla sina tankar kring arbetsmetoder, vilket kan ge viktiga ingångar till
om hjälpmedlen används som de är tänkta.
3.3.1 Reliabilitet
Enligt Eliasson (2018) så borgar inte det lilla antalet respondenter i denna
undersökning för någon större reliabilitet i själva urvalet av hjälpmedel. Med reliabilitet
avser Eliasson att metoden går att upprepa och då leder till samma resultat. Det är
naturligtvis så att en större undersökning med fler pedagoger, antingen inom samma
kommun eller på en annan plats skulle kunna ge ett helt annat urval av digitala
hjälpmedel. Detta beror dels på geografiska skillnader; att väl fungerande metoder och
verktyg lättare sprids från mun till mun mellan kolleger inom samma kommun på
möten inom kollegiet, på fackliga träffar och så vidare. Vilka digitala enheter som
används på skolor kan också vara en variabel då en del hjälpmedel enbart är anpassade
för vissa digitala plattformar, så formen av digitaliseringen är också en faktor. I en del
kommuner är de digitala lösningarna upphandlade centralt, medan andra kommuner
har olika lösningar från skola till skola.
Det är också så att tidsaspekten är viktig; den digitala världen är i ständig snabb
förändring och de digitala hjälpmedel som används idag kan ofta vara helt utdaterade
om ett år eller några månader.
Jag menar dock att reliabiliteten inte är den viktigaste delen i just denna del av
undersökningen, då syftet med intervjuerna bara varit att få fram ett urval av
hjälpmedel som används aktivt av pedagoger idag. Tidsaspekten, geografiska och
digitala faktorer spelar en så pass stor roll, att urvalet ändå måste anses ha ett kort bäst
före datum. Att bara välja något hjälpmedel helt slumpmässigt hade av anledningarna
ovan inte heller varit optimalt, då min viljeinriktning var att analysera hjälpmedel som
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används. Eftersom det framkom i intervjuerna att flest lärare använde Nomp och
Kikora, lika många på varje, så fick det bli dessa som analyserades denna gång.
3.3.2 Validitet
Enligt Eliasson (2018) så är validitet ett mått på huruvida en undersökning faktiskt
mäter det man vill ta reda på. En mindre undersökning av detta slag har som främsta
syfte att ta fram ett par digitala hjälpmedel att analysera. För att uppnå validitet i
analysen av de hjälpmedel som valts ut, så väljs nyckelord i SPSMs definition av
problembilden ut. Dessa preciseras genom djupare problembeskrivning av varje
förmåga dels från SPSM och från av dem rekommenderade källor, främst utredningen
från Uppsala universitet. Dessa nyckelord och preciseringar ställs sedan upp i form av
en tabell och de båda verktygen provas mot dessa.

3.4 Operationalisering
Operationalisering handlar enligt Eliasson (2018) om att plocka ut begrepp ur teorin för
att få fram mätbara resultat. Det handlar på ett sätt om att definiera de mått mot vilka
man mäter det som ska undersökas, men det handlar också om att förtydliga
kopplingen mellan den teoretiska definitionen av varje mått med den operationella
definitionen, alltså hur det undersökta sedan mäts i praktiken (Eliasson, 2018). Tidigare
under bakgrunden har definitioner av specifika matematiksvårigheter och vad de
innebär lyfts fram. Analysverktyget som togs fram fokuserar på dessa svårigheter och
består av en matris med ingående förmågor som SPSM listar som avgörande
svårigheter för dyskalkyli (Bilaga 1). Totalt blev det fyra elevförmågor som står i fokus,
samt två egenskaper hos verktyget som samtliga respondenter i studien och även SPSM
påtalar som viktiga framgångsfaktorer. Dessa togs fram utifrån SPSMs definition av
begreppet dyskalkyli. Denna lyder ordagrant enligt nedanstående citat, med de viktiga
begreppen markerade i fetstil:
”Begreppet specifika räknesvårigheter/dyskalkyli innebär att problemet
finns inom den grundläggande räkneläran, att hantera tal och
antalsuppfattning. En gemensam faktor för detta är just svårigheten som
eleven eller barnet har att snabbt tolka och tillgodogöra sig siffror, tal och
antal i skilda situationer.” (SPSM 2018, s.1)
Begreppen under punkterna 3.3.1 till 3.3.4 direkt berör elevens förmågor och har
tidigare definierats i teorin under bakgrunden, punkterna 3.3.5 och 3.3.6 berör mer
hjälpmedlets möjligheter och motiveras närmare här under. För att hålla definitionerna
nära det som SPSM avser med sina rekommendationer så har myndighetens egna
rekommenderade källhänvisningar använts i så stor utsträckning som möjligt.
3.4.1 Aritmetik/ räknestrategier
Denna analyspunkt utreder om de digitala hjälpmedlen erbjuder träning i att utveckla
elevens räknestrategier, till exempel att addera och subtrahera utan att räkna på
fingrarna och att utrycka sig med siffror eller bilder i kombination med siffror, samt om
hjälpmedlet arbetar med bildstöd för att stärka elevens förståelse för talrepresentation.
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3.4.2 Antalsuppfattning / subitisering
Denna analyspunkten utreder om de digitala hjälpmedlen erbjuder träning i att
utveckla elevens förmåga till subitisering. Detta kan innebära att träna eleven att
uppfatta och uppskatta ett mindre antal, utan att först behöva räkna efter. Så som
fingrar på en hand, tärnings-sidor, enkla talmönster osv.
3.4.3 Begreppsträning
Analyspunkten utreder om de digitala hjälpmedlen erbjuder träning i att utveckla
elevens begreppsbildning genom att t.ex. förklara begrepp tidigt och förtydliga dessa
med exempel och bilder. Begrepp som relaterar till inbördes storheter erbjuder ofta ett
större motstånd, så som ”större och mindre” jämfört med ”störst och minst” som kan
vara enklare att greppa konkret då de är ytterligheter utan relation till andra delar
(Grevholm, 2012).
3.4.4 Visuo-spatiala förmågan
Analyspunkten är tänkt att utreda om de digitala hjälpmedlen erbjuder träning av
elevens förmåga genom att t.ex. träna förmågan att kunna plocka ut delar ur en helhet
eller gruppera på nya sätt; att se sammanhang; förstå riktningar och relationer så som
tallinjen och klockan; turordning och positionssystemet.
3.4.5 Variation
Denna punkt ingår inte direkt i de förmågor som kan utvecklas hos eleven. Indirekt har
dock variationen av uppgifter visat sig ha en stor roll att spela för elevens attityd och
motivation inför ämnet. SPSM skriver om detta ”Undervisningen bör präglas av
variation och kommunikation på rätt abstraktionsnivå för att utveckla matematisk
förståelse, begreppsutveckling och goda matematiska strategier” (SPSM, 2018:a).
Det är dessutom entydigt att samtliga pedagoger i undersökningen betonar att en
av de största behållningarna med ett digitalt hjälpmedel är dess förmåga att engagera
och hålla kvar eleven så att lärandet hinner äga rum (Bilaga 2).
Analyspunkten blir därför om de digitala hjälpmedlen erbjuder träning i att utveckla
elevens förmåga genom att t.ex. erbjuda varierande arbetsmetoder och utmaningar på
olika nivåer och av olika förmågor.
3.4.6 Formativ återkoppling
En annan aspekt som pedagogerna i undersökningen tar upp är om hjälpmedlet
erbjuder någon samlad bild av elevens framsteg. Dels för läraren att kunna följa eleven
och bedöma om eleven gör de framsteg som förväntats, men också för elevens egna
känsla av utveckling. T.ex. möjligheten för eleven att få feedback på vilka strategier som
fungerade bra och uppmärksamma på vilket sätt strategin var framgångsrik.
För de svagaste eleverna är ofta en omedelbar återkoppling det som får dem
motiverade att fortsätta, även när det går dåligt, och gärna med påminnelser om vad
målet med övningen var. Tanken med detta är att eleven själv skall bli medveten om
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sina framgångar och hitta en inre motivation i arbetet, vilket främjar det fortsatta
lärandet (Lundahl, 2018).
Analyspunkten blir därför om de digitala hjälpmedlen erbjuder träning i att utveckla
elevens förmåga genom att t.ex. ge direkt återkoppling vid lösandet av uppgiften (glada
tillrop, tydliga mått på framsteg osv). Möjligheten för eleven och läraren att få tydliga
framställningar av hur arbetet framskrider, vilka områden som fungerar bra och vad
som behöver utvecklas.

3.5 Genomförande
Inledningsvis gjordes en litteraturstudie för att få fram information kring tidigare
forskning rörande speciella matematiksvårigheter/dyskalkyli. Därefter togs
intervjufrågorna fram med bakgrund i tidigare forskning och i samband med detta
påbörjades även framtagandet av ett analysverktyg baserat på SPSMs
rekommendationer. Intervjudeltagarna ringdes upp personligen och intervjuades
under ca 20-40 minuter. Anteckningar fördes under tiden samtalet pågick och
återkopplades i slutet av intervjun med respondenten för att säkerställa att ingenting
missförståtts eller om de ville tillägga något.
Därefter renskrevs intervjuanteckningarna och pedagogernas exempel på digitala
hjälpmedel räknades samman. För enkelhetens skull var det ren kvantitet som avgjorde;
om ett hjälpmedel nämndes av mer än en pedagog så gick det vidare. Resultatet blev
att två program, Kikora och Nomp, gick vidare då vart och ett av dessa nämndes av tre
olika pedagoger (se bilaga 2, samt bild 4:1).
Analysverktyget designades utefter den problembild som SPSM definierat kring
elever med specifika matematiksvårigheter/ dyskalkyli. Verktyget ställdes upp som en
matris där analyspunkterna ställdes upp på X-axeln och programmen på Y-axeln. En
kort beskrivning kring om och hur programmen lever upp till analyspunkten skrivs in
i korresponderande ruta i matrisen.
Båda de digitala hjälpmedlen granskades där varje ingående del analyserades och
avvägdes mot analyspunkterna. Resultatet presenteras under rubriken resultat nedan
och i bilaga 1.

3.6 Analys/bearbetning
De analyspunkter som tagits fram kan ses som gemensamt övergripande för hur båda
de större teoribildningarna rekommenderar att dessa elever hjälps framåt. SPSM
betonar vikten av att genomföra utförliga kartläggningar av eleverna för att kunna
avfärda alternativa förklaringar till svårigheterna i matematikämnet. Alternativa
svårigheter kan handla både om brister i tidigare undervisning, skolfrånvaro, bristande
stöd hemifrån i den tidiga matematikutvecklingen och ha sin grund i andra
funktionsvariationer som läs-och skrivsvårigheter och koncentrationssvårigheter
(SPSM, 2018:a; SLL, 2015). Men även tidigare misslyckanden kan sätta spår så att
eleven ”låser” sig mentalt och avfärdar matematik, alternativt tappar tron på sig själv,
vilket leder till att eleven ger upp om att utvecklas (Sjöberg, 2006).
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3.6.1 Något om undersökningens kvalité och något som saknas.
I det här skedet är det läge att nämna något kring kvalitén på analysen av de digitala
hjälpmedlen. Enligt Gibbs (2007) är det enligt den vetenskapliga traditionen så, att en
analys bör leva upp till kraven på validitet, reliabilitet och generalitet. Det finns flera
sätt att uppnå dessa kriterier, varav ett är reflexivitet. Detta begrepp innebär att jag som
författare och forskare aktivt reflekterar och öppet redovisar de ingångsvärden jag har
till det ämne som studeras. Jag menar att mina egna erfarenheter från en skolgång
präglad av de specifika mattesvårigheter som här beskrivs, kombinerat med mer än tio
års arbete i grundskolan och nu en lärarutbildning, skapar en rätt unik inblick i hur
dessa elever upplever ämnet. Med det sagt så är ämnet inte detsamma idag, vad det var
när jag växte upp. Läroplanen har förändrats, pedagogiken ser delvis annorlunda ut
och eleverna har andra problem utanför skolan än vad jag hade då. Det är även så som
Säljö (2006) skriver att varje elev har sin unika upplevelse av hur problemen gestaltar
sig. Allt forskningen kan göra är att försöka beskriva en generell sanning baserad på
insamlade data.
Det som saknas i detta arbete är därför kanske främst elevernas röster. En allt
igenom korrekt valid och konsistent undersökning hade behövt ha med elever som
testade ut de hjälpmedel som analyserats för att se om dessa ger önskad effekt på
eleverna. Detta hade också borgat för ett mer generaliserbart resultat som säkerligen
stått sig över tid. På grund av tidsbrist, en sådan studie hade tagit en ansenlig tid av en
termin eller kanske flera läsår att genomföra, så får här hjälpmedlen analyseras utifrån
vad som ytligt kan ses i den direkta användningen och i handledningar. Detta ligger
också i linje med studiens syfte att främst genom myndighetstexter jämföra ett litet
urval av hjälpmedel, utifrån deras möjlighet att träna de förmågor som SPSM menar att
elever med dyskalkyli ofta uppvisar svårigheter inom.
Man bör därför som läsare bära med sig vetskapen om att perspektivet blir lärarens,
myndighetens och forskarens, men kanske inte främst elevens. Detta problem stöter
även Säljö (2006) på i sin doktorsavhandling, där han menar att vidare tvärvetenskaplig
forskning behövs. Jag kan inget annat än att hålla med i denna slutsats.
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4 Resultat
Här in under avhandlas resultatet av studien, som presenteras i tre delar. Den första
delen beskriver hur urvalet av hjälpmedel gjorts genom intervjuer och även kort själva
hjälpmedlen. Den andra delen beskriver hur analysverktyget tagits fram. Den tredje
delen presenterar analysen av två digitala hjälpmedel.

4.1 Undersökning – vilka hjälpmedel används?
För att svara på frågeställningen kring vilka digitala hjälpmedel och verktyg som några
specialpedagoger och lärare använder när de arbetar med elever med speciella
matematiksvårigheter/dyskalkyli så gjordes en undersökning via ett antal intervjuer.
Undersökningen visar att det används ett stort antal olika hjälpmedel för elever i
matematiksvårigheter och för elever i allmänhet. Vad som är i övrigt intressant att
notera och som främst kommer att beröras under kommande diskussion är kanske mer
frågorna kring hur de används av pedagogerna och huruvida det finns någon egentlig
forskning bakom upplägg och design av programmen. Flera pedagoger betonar just
den frågan i intervjuerna och en del vill utveckla sig relativt djupt kring hur de
använder verktygen, djupare än vad frågorna och utrymmet denna gång tillät. Alla
utom en respondent trycker till exempel mycket på att de bara använder hjälpmedel för
mängdträning, såväl hemma som på skolan. Den avvikande respondenten nummer sex,
här kallad Peter, uttrycker istället en stor uppskattning av de formativa delarna av
programmen och hur de kan hjälpa läraren i arbetet med bedömning och individuella
anpassningar. Han är även den som utrycker att han testat flest program och som
uttalar sig mest om den praktiska användningen av varje program. Han säger till
exempel på frågan om vad i hjälpmedlen han vill betona som positivt för dessa elever,
att det bland annat är tydligare och enklare att göra anpassade diagnoser av
arbetsområden och att det är enklare för läraren att se vad som är på tur att utvecklas.
Han tillägger också att denna funktion tyvärr bara hittas hos få program.
Ett mönster hos alla de pedagoger som till större del använder sig av digitala verktyg:
Peter, Johan, Morgan och Patrik, är att de betonar den återkopplande funktionen i
programmen, både gentemot eleven och läraren. De utrycker dels uppskattning över
den direkta återkopplingen till eleven under arbetet, men också att eleven uppskattar
den belöning som fås i form av poäng eller olika nivåer att nå, samt att de också
uppskattar när det finns funktioner som gör att även läraren kan få en sammanfattning
av elevens utveckling.
Tre av pedagogerna, Carina, Jakob och Eva, har det gemensamt att de använder sig
av väldigt få eller nästan inga digitala hjälpmedel. Dessa tre pedagoger hör också till de
äldsta i undersökningen, alla tre är över 50 år. Carina och Jakob tar båda hellre bort
uppgifter och fokuserar på det som fungerar för eleven. Särskilt Carina betonar vikten
av att hjälpmedel ska förstärka elevens vinnande strategier. Både hon och Jakob hyser
bilden av att det lätt blir fokus på fel saker i digitala hjälpmedel, som att ta poäng före
att lära metoder, och de betonar att man inte kan lämna över lärandet till program, utan
att det är viktigt att eleven ”gör jobbet”, underförstått att det inte finns några enkla
lösningar till att erövra kunskap. Carina och Eva utrycker också känslan av att de saknar
kunskap kring vilka hjälpmedel av god kvalité som finns att tillgå.
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Sammanlagt räknades 19 stycken digitala hjälpmedel och verktyg upp. De som
oftast nämndes var Kikora och Nomp med tre omnämningar var (Bild 4:1). Dessa två
webbaserade hjälpmedel utgör svaret på första delen av forskningsfrågan och
presenteras vidare under punkt 4.3 här nedan.
Bild 4:1

Kikora =3ggn Nomp = 3ggn

King of math = 2ggn Digilärserien =2ggn Nokflex = 2ggn

Edqu - 2ggn

4.2 Analysverktyget
För att svara på frågeställningen om hur två av de framkomna hjälpmedlen och
verktygen
svarar
upp
mot
behoven
hos
elever
med
speciella
matematiksvårigheter/dyskalkyli, enligt specialpedagogiska skolmyndighetens
definition, så togs ett analysverktyg fram. Detta gjordes genom att ta nyckelord från
SPSMs problemdefinition och relatera dessa ord till förmågor i litteraturen. De sex
analyspunkterna
blev
därefter
aritmetik/räknestrategier,
antalsuppfattning/subitisering, begreppsträning, Visio-spatiala förmågan, variation
samt formativ återkoppling. Dessa har tidigare definierats ytterligare i detta arbete
under metod genom exempel från litteratur och forskning.

4.3 Analys av två hjälpmedel
Syftet med denna studie är att analysera de två hjälpmedlen Kikora och Nomp utifrån
deras möjlighet att träna de förmågor som SPSM menar att elever med dyskalkyli ofta
uppvisar svårigheter inom. Frågan som ska utredas är huruvida de två framkomna
programmen
svarar
upp
mot
behoven
hos
elever
med
speciella
matematiksvårigheter/dyskalkyli, enligt specialpedagogiska skolmyndighetens
definition.
4.3.1 Allmän jämförelse av programmen
Kikora och Nomp är bägge webbaserade program som kan användas som
hjälpmedel, men även fungerar som traditionella läromedel. Inget av programmen
kräver någon annan utrustning än en dator eller surfplatta med internetuppkoppling.
Bägge programmen kräver att man skapar en personlig inloggning för att fungera. Båda
programmen har ett alternativ som är gratis för elever. I Nomp är alla uppgifter gratis
och åtkomliga för eleven direkt efter registreringen, men i Kikora måste man betala en
elevavgift för att få full tillgång till alla funktioner. För att som lärare få tillgång till de
utvärderande och återkopplande funktionerna krävs av båda programmen att man
köper en licens, antingen privat eller via skolan. Under analysarbetet användes dock
ett erbjudande om gratis testperiod på 21 dagar för att kunna granska programmen fullt
ut med alla funktioner.
Den största skillnaden mellan programmen ligger i målgruppen. Kikora vänder sig
till elever på mellan- och högstadiet samt gymnasiet, medan Nomp fokuserar på hela
grundskolans årskurser 1-9. Kikora saknar på det stora hela ett basalt bildstöd, vilket
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finns som en grund i Nomp. som har extra bildstöd som tillval på många uppgifter (Bild
4:2)
Bild 4:2, Källa: https://nomp.helpscoutdocs.com/article/115-extra-bildstod-i-uppdrag

4.3.2 Variation
Variationen i programmen är överlag likartad. Alla förmågor i analysen tränas på olika
sätt. Det finns olika svårighetsgrader, även om Kikora har fokus på en högre
åldersgrupp än Nomp. Nomp har något fler uppgifter av basal art, med exempelvis
grundläggande räknesätt med ental. Inmatningsmetoden i Nomp är något mer
avskalad än i Kikora. Nomp tillåter oftast bara att användaren matar in ett rätt svar eller
klickar på rätt figur. Kikora tillåter användaren att visa hur den tänker genom att stegvis
räkna ut uppgifterna i det inbyggda tangentbordet.
Övningarna i Nomp går att styra efter svårighetsgrad och sort, vilket Kikora saknar
stöd för. Där slumpas frågorna fram.
Kikora använder sig nästan uteslutande av läsetal utan bildstöd, och har ett relativt
avancerat språk som förutsätter en grundförståelse. Nomp har ofta bildstöd för sina
uppgifter.
Nomp har även talsyntes inbyggd som standard i programmet, vilket tillåter eleven
att lyssna på frågorna. Kikora går att få talsyntes på, men då behöver användaren en
tredjeparts-programvara som har stöd för webbläsare.
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4.3.3 Antalsuppfattning/subitisering
Kikora saknar i stort sett all form av träning kring subitisering eller taluppfattning. Det
finns inslag av träning i taluppfattning, men som ett utvecklingsområde för eleven är
det dock inte lika medvetet uttalat som i Nomp. Till exempel har Kikora en hel del
uppgifter där det gäller att upptäcka mönster, men dessa bygger nästan aldrig på
antalsuppfattning utan på geometriska former och siffror. I bild 4:3 syns ett litet antal
av alla de uppdrag som kan väljas under rubriken taluppfattning i Nomp. Som
jämförelse syns i bild 4:4 ett exempel på uppgifter med bildstöd från Kikora, då
taluppfattning inte finns som en uttalad uppdragsrubrik där.
Bild 4:3 Källa: Nomp – Uppdragsvy för antalsuppfattning.

Bild 4:4 Källa: Kikora – exempeluppgift för taluppfattning och procenträkning.
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4.3.4 Visio-spatial förmåga
Kikora saknar i stort valbara grundläggande färdighetsträningar inom de visuospatiala förmågorna. Det saknas övningar så som med klockan och
uppskattningsövningar med bildstöd. Kikora arbetar inte heller med klockan som en
egen uppgiftskategori utan sådana uppgifter kan komma lite när som helst under
elevens arbete.Vad som däremot finns på en mer avancerad nivå är geometriska
övningar, och tallinjen används konsekvent som ett verktyg i en del aritmetiska
övningar.
Nomp använder också tallinjen, men använder mer bildstöd och har dedikerade
valbara arbetsområden för klockan i flera olika svårighetsgrader, även dessa med
visuellt stöd (Bild 4:5).. Nomp arbetar också med att låta eleven uppskatta vikt och
längd som en rimlighetsövning, vilket är kopplat till en känsla för rummet och sakers
inbördes relationer.

Bild 4:5 Källa: Nomp – Amvändarvy.

På grund av att Kikora har en design anpassad för en mer avancerad elevgrupp så har
de också en del verktyg anpassade för detta. Deras digitala tangentbord är avsiktligt
genomtänkt och en avancerad del av programmet. Den tillåter att eleven löser ett
problem i flera steg där varje del som leder närmare en lösning blir grön. (Bild 4:6)
Nomp saknar detta verktyg, istället sker all inmatningen via datorns tangentbord.
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Bild 4:6 Kikora - Användarvy

4.3.5 Formativ återkoppling
Just återkopplingen till eleven är något som både Kikora och Nomp gärna marknadsför
sig med. Det går att få återkoppling på både elev- och gruppnivå i båda programmen.
Detta sker via lärarinloggningen och presenteras likartat i båda hjälpmedlen som en
graf. Båda programmen är dessutom kopplade mot skolverkets diagnosmaterial
Diamant (Bild 4:7 och 4:8)
Bild 4:7 Kikora – lärarvy grupp
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Bild 4:8 Nomp – lärarvy individuell elev

Elevens återkoppling sker i programmen likartat genom belöningar i form av poäng
per avklarad uppgift. Syftet med alla poäng är att motivera eleven till att arbeta längre
tid och lösa fler uppgifter. Men där poängen i Kikora leder till medaljer efter fasta
poängsteg, så kan eleven i Nomp använda sina poäng till att låsa upp bonusspel som
finns inlagda i programmet. Även Nomp använder sig av ett medaljsystem, men det är
kopplat till avklarade nivåer efter systemet A-E där varje årskurs har sina egna steg att
erövra. Utöver detta kan läraren i Nomp lägga in egna belöningar och utmaningar till
eleverna på både individuell och gruppbasis. Kikora å sin sida marknadsför sig gärna
med sin årliga tävling Mattemarathon där eleven kan tävla om priser som chromebooks och skolresor. Nomp meddelar eleven efter varje klarat avsnitt med en
sammanfattning (Bild 4:9). I Kikora får eleven den informationen från sin hemskärm,
där uppgifterna ligger.
Bild 4:9 Nomp – Elevvy
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4.3.6 Aritmetik/räknestrategier
Aritmetiska svårigheter hör till den vanligaste och mest grundläggande problematiken
vid specifika matematiksvårigheter. Kikora arbetar uttalat med detta på en nivå som
motsvarar deras målgrupp, vilket gör att svårighetsgraden utgår från en årskurs fyra
upp till gymnasiet. Läraren kan välja att tilldela elever uppgifter och sätta samman
dessa efter eget huvud, men de diagnoser och tester som finns är framtagna av Kikora
och heter tävlingsinriktade saker som ”den hårda milen” eller ”taltoppen”.
Nomp har svårighetsgrader från 1A upp till 9E vilket avser täcka hela grundskolans
behov. Lärare kan välja fritt från alla uppgifter och steg när de utarbetar diagnoser och
test, eller använda det inbyggda diagnosverktyget Diamant från skolverket.
Nomp använder sig av flera olika strategier och uttrycksformer för olika
räknestrategier. Bland annat finns det bildstöd, men också träning i olika strategier för
uppställning, (Bild 4:10 och 4:11). Kikora saknar oftast bildstöd och har läsetal utan
hjälp med uppställning, även på de enklare talen (Bild 4:12).
Bild 4:10 Nomp – Aritmetik med bildstöd

Bild 4:11 Nomp – Aritmetik uppställning med övergång
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Bild 4:12 Kikora – Aritmetik

4.3.7 Begreppsträning
Begreppsträningen i Nomp använder sig genomgripande av bildstöd och praktiska
exempel för att förankra olika matematiska begrepp visuellt hos eleven. (Bild 4:13 och
4:14). I Kikora är uppgifterna mer textdrivna och erbjuder inga mentala
representationer hos eleven för de begrepp som efterfrågas. Kikora erbjuder inga
träningsmöjligheter för elever som ännu inte internaliserat representationsformer för
olika begrepp och relaterar inte heller genom bildstöd dessa till varandra (Bild 4:14).
Bild 4:13 Nomp – begreppsträning.
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Bild 4:14 Kikora – Begreppsträning
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5 Diskussion
Slutligen diskuteras här resultatet av analysen och om forskningsfrågorna besvarats.
Därefter diskuteras resultatens giltighet och begränsningar för att slutligen ta upp de
didaktiska konsekvenserna av arbetet.

5.1 Måluppfyllnad
I inledningen till det här arbetet sattes upp ett syfte, en frågeställning och ett mål. Målet
var att komma fram till minst ett digitalt hjälpmedel som kan föredras, alternativt
avfärdas, utifrån SPSM:s rekommenderade pedagogiska strategier för barn i speciella
matematiksvårigheter (SPSM, 2018:b). Om detta mål har uppnåtts eller inte är förstås
helt avhängigt det analysverktyg som togs fram baserat på SPSMs definition av de
matematiska svårigheterna för barn med den problembilden. Därför ska nog
analysverktyget ses som den viktigaste faktorn i detta arbete.
Om definitionen av specifika matematiksvårigheter/dyskalkyli är grundstenen i det
bygge som detta arbete är, så utgörs stommen i väggarna av det teoretiska ramverket.
Det som utkristalliserats under läsningen av facklitteratur och studier i ämnet visar
sammantaget att, även om forskarvärlden träter om orsakerna bakom elevernas
svårigheter, så är de i grunden överens om hur man skall jobba för att utveckla elevens
förmågor (SPSM, 2018:a; SLL, 2015). Även världshälsoorganisationens
diagnoskriterium kan vara värda att beakta, dels då de ligger till grund för både SPSMs
rekommendationer och de flesta internationella definitionerna (WHO, 2018). Man kan
utläsa att definitionerna i stort överensstämmer med varandra, vilket tyder på en viss
internationell samsyn på vad dyskalkyli innebär
Nyckelorden som ingår i analysen korresponderar mot de som återfinns i WHOs
definition. Till exempel svårigheter inom antalsbedömning, aritmetik och matematiska
begrepp. Forskarvärlden är alltså eniga om att man kan se att det finns problem kring
vissa individer som inte kan förklaras på annat sätt. Symptomatiskt är dock att man
även från WHOs håll menar att man behöver utesluta en rad andra faktorer för att
kunna veta att det är just detta en person har svårigheter inom.
SPSM betonar också de vikten av att genomföra utförliga kartläggningar av eleverna
för att kunna avfärda alternativa förklaringar till svårigheterna i matematikämnet.
Alternativa svårigheter kan handla både om brister i tidigare undervisning,
skolfrånvaro, bristande stöd hemifrån i den tidiga matematikutvecklingen och ha sin
grund i andra funktionsvariationer som läs-och skrivsvårigheter och
koncentrationssvårigheter (SPSM, 2018:a; SLL, 2015). Men även tidigare misslyckanden
kan sätta spår så att eleven ”låser” sig mentalt och avfärdar matte, alternativt tappar
tron på sig själv, vilket leder till att eleven ger upp om att utvecklas (Sjöberg, 2006).
Även SPSM stöttar detta och menar att långvarig upplevelse av att misslyckas i den
matematiska utvecklingen riskerar att leda till en urholkning av självförtroendet vilket
successivt bryter ner elevens motivation och kan leda till emotionella blockeringar, även
kallad pseudodyskalkyli. För SPSM, som i stort företräder den medicinska synen på
matematiksvårigheter och betonar neurologiska förklaringar är detta viktiga skillnader
att utreda (SPSM. 2018:b)
Både SPSM och båda de verktyg som analyserats använder sig av och
rekommenderar skolverkets diagnosverktyg Diamant för att analysera elevernas
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matematikkunskaper. I lärarhandledningen till diamant kan man läsa att elever med
svårigheter ofta har problem med tre genetiskt betingade principer;
abstraktionsprincipen, ett-till-ett principen och principen om godtycklig ordning.
Framför allt abstraktionsprincipen brukar vara underutvecklad hos elever med
speciella matematiksvårigheter. Det innebär att de inte kan lösa uppgifterna i huvudet
utan hjälpmedel. Enligt diamant tränar man detta bäst genom att konkretisera så att
eleven förstår sambandet mellan de olika utrycksformerna (Skolverket, 2018).
Målet har uppnåtts i och med att ett hjälpmedel har framställts som mer
fördelaktigt för målgruppen med specifika matematiksvårigheter. Nomp erbjuder
enligt den framtagna modellen fler träningsmöjligheter för elever med specifika
matematiksvårigheter än vad Kikora gör. Det ska dock stå helt klart för läsaren att
diskussionen visar att det inte är hjälpmedlet i sig som tränar eleven, utan att det ska
ses som en del av en helhet där både pedagoger och forskning betonar samspelet
mellan lärare och elev som den viktigaste pusselbiten.

5.2 Diskussion kring resultatet
För att bedöma om ett arbete uppfyllt sitt syfte så skall resultatet jämföras mot de
forskningsfrågor arbetet försökt besvara. Forskningsfrågan löd i detta fall: Vilka
digitala hjälpmedel och verktyg använder några specialpedagoger och lärare när de
arbetar med elever med speciella matematiksvårigheter/dyskalkyli och hur svarar två
av de framkomna hjälpmedlen och verktygen upp mot behoven hos elever med
speciella
matematiksvårigheter/dyskalkyli,
enligt
specialpedagogiska
skolmyndighetens definition? För att besvara denna fråga kan man bryta den i två delar
och redovisa de separat.
5.2.1 Vilka digitala hjälpmedel och verktyg använder några specialpedagoger
och lärare när de arbetar med elever med speciella matematiksvårigheter/
dyskalkyli?
I denna undersökning kan i stort två typologier urskiljas; de pedagoger som använder
sig av digitala hjälpmedel genomgripande och i stor utsträcknin;, Johan, Morgan, Patrik
och Peter, och de som inte använder hjälpmedel lika frekvent och strukturerat; Carina,
Eva och Jakob.
Dessa olika typologier har sin förankring i det teoretiska ramverket, på så sätt att
man kan utläsa av svaren från de pedagoger som inte frekvent använder digitala
hjälpmedel att de ofta bekänner sig mer mot den medicinska/neurologiska teorin och
gärna betonar kompensatoriska hjälpmedel. Till exempel kan tas Carina och Jakob som
båda hellre tar bort uppgifter och fokuserar på det som fungerar för eleven. Antitesen
till detta kan man då se hos respondent 5, kallad Patrik, som betonar sociokulturella
arbetsmetoder som nyckeln för att bygga kunskap och motivation hos eleven (se bilaga
2). Det kan också ses skillnader i ålder och mängden digitala hjälpmedel, då de äldsta
pedagogerna också är de som använder sig av dem minst. Åldersfrågan skulle
naturligtvis också kunna vara en utbildningsfråga då dessa också troligen har sin
yrkesutbildning långt bakom sig i en tid när den digitala hjälpmedlen inte fanns. Det
kan också handla om en ren intressefråga, där dessa pedagogers datorvana skulle
behöva undersökas.
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Det nämndes en stor mängd digitala hjälpmedel som alla på sitt sätt kunde ha
analyserats i detta arbete. Att de två mest frekvent förekommande valdes ut berodde
till stor del på tidsbrist. Nu blev det två marknadsstora relativt välkända hjälpmedel
vilket kanske kan göra resultatet mer intressant för en större målgrupp än om det varit
fråga om kommunspecifika verktyg.
Ett hjälpmedel som nämndes i intervjuerna och kanske särskilt skulle ha förtjänats
att tas upp här är appen Vektor från Stiftelsen Cognitions Matters, som tagits fram i
samarbete med Torkel Klingberg som är professor vid Karolinska Institutet. Detta är
det enda vetenskapligt baserade hjälpmedlet som framkommer under intervjuerna och
hade i en framtida studie varit mycket intressant att jämföra utifrån analysverktyget
och mot de två hjälpmedel som nu finns med i detta arbete.
5.2.2 Hur svarar två av de framkomna hjälpmedlen och verktygen upp mot
behoven hos elever med speciella matematiksvårigheter/dyskalkyli, enligt
specialpedagogiska skolmyndighetens definition?
5.2.3 Variation
Båda programmen kan sägas vara varierade då de erbjuder en mängd olika uppgifter
på olika nivåer för att träna de olika förmågorna som analyspunkterna framställt.
Kikora blir dock underlägset Nomp då dess lägsta nivå vänder sig till årskurs fyra, där
många elever med specifika matematiksvårigheter redan börjat få problem (Sjöberg,
2006). Kikora har också ett tydligt mer avancerat språk med fler läsetal som förutsätter
en grundläggande begreppsförståelse, vilket ofta är ett problem för dessa elever (SLL,
2015). Samtliga respondenter ger i intervjuerna utryck för att en viktig huvuduppgift
för ett digitalt hjälpmedel är att hålla kvar eleven. Även SLLs rapport stöttar detta
synsätt och menar att mängdträning under varierande och uppmuntrande former är en
viktig aspekt (2015).
Att Nomp kommer med inbyggd talsyntes är också en viktig faktor för
tillgängligheten, men det skapar också variation för eleven som kan välja att få frågan
uppläst.
5.2.4 Antalsuppfattning/subitisering
Den största skillnaden mellan programmen ligger i målgruppen. Det visar sig tydligast
i att Kikora på det stora hela saknar det basala bildstöd som annars finns som en grund
i Nomp, som till och med har extra bildstöd som tillval på många uppgifter.
I Kikora används främst textuppgifter så som de sett ut i ett tryckt läromedel. Det är
ofta mer avskalat än så, då det i läromedel ofta ändå finns bildstöd i någon form, men
inte i Kikora. Bildstöd kan vara en viktig del i att träna den snabba antalsbedömningen,
då det dels tränar upp en inre känsla för antalsuppfattning och kopplar samman flera
uttrycksformer för antal, ex siffra och en bild (Butterworth & Yeo, 2010).
Det finns i Kikora inga särskilda avdelningar för att träna dessa förmågor. Då många
elever med specifika matematiksvårigheter ofta har problem med att dessa förmågor
släpar efter kan det vara en bra idé att arbeta med detta på en basal nivå som Nomp
erbjuder specifika kategorier för träning av dessa förmågor
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5.2.5 Visio-spatial förmåga
Eftersom Kikora vänder sig till de lite äldre och kanske mer matematiskt utvecklade
eleverna så saknas det många övningar som skulle kunna gagna denna förmåga, så som
med klockan och uppskattningsövningar med bildstöd. Vad som däremot finns på en
mer avancerad nivå är geometriska övningar, och tallinjen används konsekvent som ett
verktyg i en del aritmetiska övningar.
Nomp använder också tallinjen, men använder mer bildstöd och har dedikerade
arbetsområden för klockan i flera olika svårighetsgrader, även dessa med visuellt stöd.
Nomp arbetar också med att låta eleven uppskatta vikt och längd som en
rimlighetsövning med jämförelser av olika föremål, vilket hänger ihop med en känsla
för rummet och sakers inbördes relationer.
Kikora arbetar inte heller med klockan som en egen uppgiftskategori utan sådana
uppgifter kan komma lite när som helst under elevens arbete, vilket gör det svårare att
arbeta riktat med just denna förmåga, som brukar kunna innebära svårigheter för elever
med specifika matematiksvårigheter. Att kunna välja ut sådana uppgifter skulle vara
värdefullt för att många elever har dessa problem, vilket får följder även inom
förståelsen av mer abstrakta matematiska delar, som platsvärde och att hoppa på en
tallinje (Grevholm, 2012; Butterworth & Yeo, 2010).
5.2.6 Formativ återkoppling
Elevens återkoppling sker i programmen likartat genom belöningar i form av poäng
per avklarad uppgift. Syftet med alla poäng är att motivera eleven till att arbeta längre
tid och lösa fler uppgifter. Båda programmen är dessutom kopplade mot skolverkets
diagnosmaterial Diamant, vilket underlättar för läraren att digitalt göra diagnoser och
följa elevernas utveckling över tid. Att just Diamant lyfts fram här, är för att det får
praktiska konsekvenser för läraren. Då Diamant är framtaget av skolverket så hjälper
det till att stärka undervisningen så att den bedrivs, bedöms och utvärderas på
vetenskaplig grund (Skolverket, 2018).
På grund av att Kikora har en design anpassad för en mer avancerad elevgrupp så
har de också en del verktyg anpassade för detta. Deras digitala tangentbord bör särskilt
nämnas då det är en avsiktlig genomtänkt och avancerad del av programmet. Den
tillåter att eleven löser ett problem i flera steg där varje del som leder närmare en lösning
blir grön. Denna återkoppling kan vara värdefull för elever som känner sig osäkra vid
räkneoperationer (Lundberg & Sterner, 2009).
Man kan naturligtvis föra ett etiskt resonemang kring inre eller yttre motivationen
kopplat till att Kikora erbjuder fysiska vinster som Ipads eller chrome-books som
vinster i sina tävlingar. Men då samtliga lärare också lyfter hjälpmedlens förmåga att
motivera eleven till mängdträning, kanske den diskussionen framstår som mindre
viktig i sammanhanget. Lundahl skriver om detta att de svagaste eleverna ofta kräver
en direkt återkoppling eller belöning för att bli motiverade att fortsätta, och kanske kan
en extern belöning som känns omöjlig att nå bli en belastning, men samtidigt vara en
dragning framåt om den upplevs finnas inom räckhåll (Lundahl, 2018).
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5.2.7 Aritmetik/räknestrategier
Aritmetiska svårigheter hör till den vanligaste och mest grundläggande problematiken
vid specifika matematiksvårigheter. Kikora arbetar uttalat med detta på en nivå som
motsvarar deras målgrupp, vilket gör att svårighetsgraden utgår från en årskurs fyra.
Detta blir lätt för svårt för elever med specifika matematiksvårigheter då många redan
fastnat på vägen långt tidigare och saknar både begreppsförståelse och kunskaper kring
positionssystemet för att komma igång med framgångsrika räknestrategier (Lundberg
& Sterner, 2009).
Den mer språkligt inriktade matematikforskningen som tidigare tagits upp relaterar
också till att ett språk behöver byggas från grunden, baserat på tidigare kunskap
(Johnsen Høines, 2013). På detta sätt kommer ett hjälpmedel som stegvis tränar
förmågan att koppla ihop representationsformer av begrepp att lyckas bättre, då
begreppen förankras språkligt, visuellt och så småningom abstrakt hos eleven
(Häggblom, 2013). Detta lyckas Nomp bättre med då de har svårighetsgrader från 1A
upp till 9E vilket sammantaget skapar fler valmöjligheter till variation, särskilt mot
elever med större behov. Sammantaget har läraren större frihet i Nomp att designa sina
egna test utefter det material som finns till hands på en anpassad nivå.
5.2.8 Begreppsträning
Som redan nämnts ovan så visar forskningen att elever gagnas av att möta många olika
representationsformer av begrepp och tal. Det är enklast att börja konkret med fingrar
på en hand, klossar i en låda och liknande föremål, men sedan bör detta bli mer abstrakt
i den takt eleven klarar av det (Häggblom, 2013).
Begreppsträningen i Nomp använder sig genomgripande av bildstöd och praktiska
exempel. I Kikora är uppgifterna mer textdrivna och kräver mer mentala
representationer hos eleven för de begrepp som efterfrågas. Detta gör att Kikora nog
erbjuder vissa bekymmer för elever som inte internaliserat representationsformer för
olika begrepp och kan relatera dessa till varandra.
Det är nog viktigt att peka på att större svårigheter i dessa basala funktioner ofta är
de lättaste att uppmärksammas och de tidigaste tecknen på matematiksvårigheter.
Därför bör dessa börja tränas redan tidigt på förskolan så att eleven befinner sig på en
viss abstraktionsnivå vid skolstart (Lundberg & Sterner, 2009). Detta kan också hjälpa
till att sålla ut elever med generella språksvårigheter från de med specifika
matematiksvårigheter, så att dessa kan få mer av den basala praktiska träningen av
begrepp (Butterworth & Yeo, 2010). Flera av pedagogerna i intervjuerna trycker på
vikten av plockmaterial och medvetandegörandet av kopplingen mellan fysiska
representationsformer och abstrakta för dessa elever, vilket även får stöd av den
tidigare forskningen (Grevholm, 2012).
Det är med andra ord viktigt att eleven inte bara får ta del av de digitala hjälpmedlen
som nämns i denna studie, utan att de gör det med rätt bakgrundskunskaper.

5.3 Didaktiska konsekvenser av analysen
Utkristalliseringen av de tre övergripande teorierna från litteraturöversikten, kring vad
specifika matematiksvårigheter beror på, är högst relevanta för slutresultatet av detta
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arbete. De resulterar delvis i olika syn på roten till elevens problemområde och kan få
stor betydelse för hur man väljer att gå vidare med åtgärder i det didaktiska arbetet.
Fokusrapporten dyskalkyli som har ett starkt neurologiskt fokus betonar till exempel
minnesträning och färdighetsträning inom aritmetik samt kompensatoriska hjälpmedel
för elevens tillkortakommanden, så som lathundar och formelsamlingar (SLL, 2015).
Jag menar att man kan hävda att man därmed lägger fokus och ansvar till stor del på
individen själv att träna på sina tillkortakommanden.
Sjöberg och de socio/strukturellt inriktade forskarna å andra sidan, lägger mycket
större fokus på organisationen kring eleven, både på skolan och hemma, och letar till
stor del efter alternativa förklaringar till elevens tillkortakommanden (Sjöberg, 2006).
Anpassningar i lärmiljön blir då ett mycket större fokusområde och därmed läggs
ansvaret till stor del på skolan och hemmet att stötta eleven efter vad denna har behov
av. Detta förhållningssätt stöds även av skollagens 3kapitel 2§ som säger att
”Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de
olika kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till
att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.”
(Skollagen. 2010:800)
För en klasslärare torde det i praktiken inte innebära någon egentlig skillnad huruvida
en elev har en diagnos eller funktionsnedsättning. Det teoretiska ramverk som
utkristalliserats under läsningen av facklitteratur och studier i ämnet visar inte heller
på någon större diskrepans mellan hur de två ansatserna till förklaringsmodeller ser på
utvecklingsarbetet med elevernas förmågor.
Det väsentliga är att se eleven utifrån dennes förutsättningar och svårigheter, vilket
kan göras helt utan diagnos utifrån ämnesanalyser och bedömningar av prestationer.
För att leva upp till skolans krav på jämlikhet och likabehandlingsprincipen så bör dock
all undervisning bedrivas på vetenskaplig grund, vilket också slås fast i läroplanen för
grundskolan (LGR11, 2018). Detta får till följd att när man tar in eventuella hjälpmedel
så bör dessa vara analyserade och arbetet med dem följas upp för att se om de får
eftersökt effekt för eleven (SLL, 2015).

5.4 Vidare forskning i ämnet
SPSM anger på sin hemsida att det idag saknas studier för att utvärdera digitala
hjälpmedel för barn med speciella matematiksvårigheter (SPSM:2) och detta beläggs
även i studien från SLL där de skriver att de datorprogram som finns inte är
evidensbaserade och att forskning i stort saknas på detta område (SLL, 2015). Därför
kan denna studie vara ett litet steg och mindre bidrag till den omfattande forskning
som behövs kring detta pedagogiskt viktiga fält när vi går mot en allt mer digitaliserad
värld.
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T.ex. Utvecklar elevens
förmåga att addera och
subtrahera utan att
räkna på fingrarna.
Hjälpmedlet Utrycker sig med siffror
och bilder som
talrepresentation. Tränar
att lösa algoritmer med
ental.

T.ex. Om det erbjuder träning i
elevens förmåga till subitisering.
Detta kan innebära att träna
eleven att uppfatta och
uppskatta ett mindre antal,
utan att behöva räkna efter. Så
som fingrar på en hand,
tärnings-sidor, mönster osv.

T.ex. Förklarar begrepp och
förtydligar dessa med olika
representationsformer och
bilder. Använder ett flertal
tydliga representationsformer
av begrepp.

T.ex. Tränar förmågan att
kunna plocka ut delar ur en
helhet eller gruppera på nya
sätt, att se sammanhang.
Riktningar och relationer, som
tallinjen och klockan.
Turordning, positionssystemet
osv

T.ex. Om verktyget erbjuder
varierande arbetsmetoder och
utmaningar på olika nivåer
och av olika förmågor.
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7 Bilaga 1 – Analysunderlag

T.ex. möjligheten för eleven att
få feedback på vilka strategier
som fungerade bra och
uppmärksamma hur strategin
var framgångsrik.

Nomp
Går att välja både bilder
av klossar och tallinje
som stöd vid alla
räknesätt.

Går att träna antalsuppfattning.
Finns egna kategorier av
uppgifter för både
mönsterigenkänning och
antalsbedömning.

Går att träna algoritmer Använder bildstöd med fasta
bildkombinationer, som ex.
med alla talserier.
Valbara svårighetsnivåer. tärningssidor.
Går att öka
svårighetsgraden med
öppen utsaga i alla
räknesätten med
bibehållet bildstöd.

Uppgifterna är graderade från
1A upp till 9E.

Om eleven gör uppgifter eller
uppdrag så måste rätt svar
anges för att komma vidare. Vid
utmaningar ges istället en
sammanfattning på slutet av
antal rätt/fel.

Finns uppgifter för att
uppskatta vikt, välja rätt vikt
osv.

Alla i analysen ingående
förmågor tränas.

I alla uppgifter finns en mätare
som visar antalet frågor som är
kvar att göra. Antalet är alltid
10.

Finns uppgifter för att träna
klockan i flera olika
svårighetsgrader. Alla med
bildstöd.

Går att välja att göra bara
uppgifter, sätta samman
uppdrag av många uppgifter
och utmaningar som är tänkta
att fungera som diagnoser.

Avklarade uppgifter ger poäng
och avklarade uppdrag ger en
belöning, en liten symbol att
spara på.

Går att fördjupa sig i ett flertal
Finns uppgifter för att träna
olika begrepp så som hälten mätning med bruten linjal,
dubbelt, fler - färre, minstuppskatta längd osv.
störst osv.

Bildstöd för alla begreppen.

Uppgifter måste repeteras flera
gånger för att få belöning. Poäng
fås för varje avklarad uppgift.

Tallinjen används genomgående Kommer med talsynets som
i flera uppgifter.
standard.

Diagnosmaterialet DIAMANT
från skolverket finns inlagt i
programet som standard.

Eleven kan se sina framsteg på
sin egen sida i form av tid,
avklarade uppdrag/uppgifter
osv. Varje avklarad nivå belönas
med en guldmedalj.
Finns uppgifter för att träna
uppskattning av vikt, längd osv.
Går inte att välja både
bildstöd och uppställning
med tal under 1000

Relativt låg nivå på
begreppsträningen. Slutar
med nivå 2A upp till 1000.

Läraren får återkoppling på
varje elev via dennes egen sida.
Avskalat på svarsmetoder.
Klicka på rätt figur eller mata in
rätt siffror.

Går inte att skriva in
minnessiffra i algoritmer.

Kikora
Går att välja
svårighetsnivå. Dock
endast från ÅK4.

Taluppfattning tränas indirekt i
vissa uppgfter.

Matematisk ordbok finns för
eleven. Verkar dock inte
fungera vid testets
genomförande.

Har ett inbyggt
tangentbord som visar
varje inmatning som en
dellösning.

Uppgifter för att träna på
tallinjen finns.

Alla i analysen ingående
förmågor tränas.

Det inbyggda tangentbordet ger
återkoppling i varje steg av en
uträkning för eleven.

Geometriska verktyg finns på
relativt avancerad nivå.

Svårighetsnivåerna följer
Diamant, diagnosmaterialet
från skolverket.

Det går att översiktligt följa sina
framsteg på rapporter.
Lärare kan få ingående
rapporter på grupp eller
individnivå.
Diagnosmaterialet Diamant går
att genomföra helt digitalt i de
skriftliga delarna.
Poäng räknas efter antal
slutförda uppgifter. Belöningar i
form av medaljer delas ut med
fasta intervaller av klarade
uppgifter.
Varje år ordnas mattetävlingen
Mattemarathon. Då räknas
varje uppgift upp till 244st.
Eleverna tävlar då om priser
som chromebooks.

Använder inte bildstöd i
någon större eller
strukturerad omfattning
på de enklare nivåerna.

Så vitt det analyserade
Förklarar och exemplifierar
materialet visar finns inga inslag inte särskilt i samband med
av träning i subitisering.
uppgifterna.

Saknar direkt urvalsmetod för
att välja fokusuppgifter på
denna förmåga.

Övningarna inom varje område
slumpas fram och går inte att
styra.
Svårighetsnivån börjar vid
årskurs 4. Träning i basal
aritmetik saknas i stort sett.
Mycket läsetal och ett tekninsk
språk som förutsätter en
grundläggande
begreppsförståelse.
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8 Bilaga 2 – Intervjuunderlag
Fråga/Respondent

1.
2.
Specialpedagog. Specialpedagog.
Carina

3. Speciallärare. 4. Speciallärare

Johan

Morgan

Jakob

1. Använder du några digitala hjälpmedel i
matematikundervisningen idag?

Nej. Bara för
mängdträning.

Ja, Rekommenderar
utefter problembild
olika appar.

Ja

2. Vilka digitala hjälpmedel använder du i
matematikundervisningen?

Lexia, på skolan

-Digilärserien från
Natur&Kultur finns
inköpt på skolan

-King of math, är
-Känner till Kikora och
lagom gamifierat och har arbetat lite med
uppmuntrar
detta tidigare.
eleverna.

Matteboken.se, för
mängdträning
hemma.

-Edqu, små delar i
olika ämnen.

-Nomp, finns som
en lärarvariant. Det
går att utvärdera
elever, skapa
träningsdiagnoser.
-Kikora.

-Nomp, En
färdighetsapp.

Nej, väldigt lite.

5.
6. Speciallärare.
Specialpedagog.
Patrik

-Quizlet,
Begreppsträning.
Läraren skapar kort
som kan användas
nästan som glosförhör
hemma för att träna
viktiga begrepp med
bilder och text.
-Nokflex.

Peter

Ja, men inga appar
Ja
eller program direkt.
Mer ett allmänt
digitalt arbetssätt.
- Dokumentkamera för -Edqu, gör det lätt att se
att dokumentera och framsteg
plocka upp problem i
klassrummet
-Chromebooks
används 1:1 på alla
stadier och elever.

7.
Specialpedagog.
Eva
Ja, men inte
kategoriskt. Mest som
ett komplement för
mängdträning.
-Miniräknare

.-King of math, befäster -Knoddarna, App och
kunskaper och förmågor dataklient för MA/SV
genom mängdträning.

-Plickers, ett sätt att
-Zcooly, använder
kolla av kunskap utan främst affären och
att det blir ett tydligt klockan.
prov.

Nokflex = 2ggn

-Widgetsonline,
bildstödsbank på
nätet.

-Webbmatte, finns för
årskurs 6-9 på flera
språk.

-Förstå matematik,
förklarande filmserie för
högstadiet.

Edqu - 2ggn

-Vektor, av prof. Torkel
Klintberg
-Mattetavlan, för
mattesvårigheter
kopplat till läsinlärning.

Känner att det ofta
kan bli negativt, för
mycket fokus på att
hinna klart och levla
upp istället för att
förstå och bygga
talförståelse. Tror att
detta byggs bättre
med att plocka och
bygga med fysiska
klossar osv. -Klockan
kan vara bra att träna
digitalt för
mängdträning och
befärsta bilder.
5. Vad i hjälpmedlet är det som du särskilt vill Saknar kunskap inom
detta.
betona som framgångsrikt för elever med

4. På vilket sätt känner du att detta
hjälpmedel gagnar elever med specifika
matematiksvårigheter/Dyskalkyli?

specifika matematiksvårigheter/Dyskalkyli?

King of math= Tränar
taluppfattning och
mängdrepresentatio
ner bra. Barn med
svårigheter är ofta
ointresserade av
matten, k.o.m.
motiverar barnen
bättre än en bok.
Stegrar takten
succesivt. Bra
grafiskt upplägg.
Bildstöd – väldigt
visuell.

Känner att varje elev är
unik i sina behov.
Plockar hellre bort allt
oväsentligt och väljer
vad eleven skall
fokusera på. Elever med
svårigheter upplever
lätt att det blir för
mycket olika delar i
matten. Betonar minsta
möjliga nivå som måste
uppnås eller förstås.

-Nyckeln till hur vi
arbetar är att
förbereda eleven,
jobbar med flippade
klassrum. Jobbar
mycket i par som
läraren sätter ihop
beroende på vad som
ska tränas. Försöker
bygga elevens
självförtroende i
ämnet.

Dragon Box Numbers,
främst för mindre barn
eller med dålig
taluppfatting. King of
math, har lite ojämna
svårighetsgrader.

-Webbmatte är bra för
elever med annan
språkbakgrund. Men
det kommer in lite för
sent för de yngre
åldrarna.

Oftast rekomenderas
elever att använda
hjälpmedlet hemma
för färdighetsträning.
Som läxa eller som
mängdträning. -Snabb
kontinuerlig feedback.
Är formativt
återkopplande. Man
ser när det blir rätt,
vilket elever gillar,
särskilt de som tycker
matte är svårt..

Bra helhetsupplägg.
Mängdtränar
taluppfattning och
representationer av
tal. Bildstöd –
vissuell.

Jobbar mycket för ett
sociokulturellt lärande
där elever hjälper fram
varandra. Arbetar
mycket enligt EPAprincipen från
Mattelyftet.

Arbetar inte med
något särskilt
hjälpmedel för dessa
elever. Det hjälper mer
generellt att förbereda
och ha som
utgångspunkt vad
eleven redan kan för
att bygga
självförtroende.

-Stimulerande för
eleverna att kunna
komplettera träningen
med. Även bra för NPF
att kunna jobba ostört.

-Ökar motivationen.

Begreppsträning och
mändträning. Det som
behöver nötas.
Gamifiering
underlättar i yngre
åldrar.

Upplever att dessa
elever ofta behöver
repetera mer än
andra elever. K.o.m
gör detta och ger
återkommande
belöningar. Eleven
blir sittande kvar
längre. Eleven kan
levla upp och känner
av sina framgångar.
Känner att elever bör
undvika tävling.
Problemlösning är
samtidigt mer
kvalitativt att
resonera kring utan
programmet. Men
mängdträningen är
suverän.

Känner ett motstånd
mot att lägga över
ansvaret i digitala
hjälpmedel. Dessa löser
inget i sig själva. Det är
ett hjälpmedel för att
nå vidare, men man
måste göra jobbet
färdigt, eleven måste
träna matten för att
lyckas.

-Tron på sig själv är
viktig. Man bygger
denna genom att få
möjlighet att lyckas. Notflex kan hjälpa
eleven att redovisa sin
lösning och läraren att
kontinuerligt följa upp
framsteg. -Det viktiga
är att pedagogen har
en tanke på varför
systemet används,
syftet. Tror att det är
viktigt att skapa en
diskussion i
klassrummet kring
problemen.

-Lärarstöttande, att
hjälpa till att
uppmärksamma vad
och hur eleven arbetar,
detta är även bra för
eleven. Kan hjälpa till att
förstärka elevens
framsteg. Gamifieringen gör att
eleven orkar fokusera
längre. - En fördel att
kunna arbeta hemma
och mängdträna. Tydligare och enklare att
göra anpassade
diagnoser. Enklare för
läraren att se vad som
är på tur att utvecklas.
Finns tyvärr hos få
appar.

- Stärka elevens
självkänsla och
självförtroende. Visar
på vad eleven är bra på
utan att siffrorna är i
vägen. Gör jobbet mer
lustfyllt för en del
elever.
Tallinjeträning, särskilt
av Björn Adler.
-Vill jobba mycket md
epresentationsträning
för dessa elever.
Möjligt att det kan
finnas digitala
hjälpmedel för detta.
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King of math =
2ggn

Digilärserien
=2ggn

-Dragonbox Numbers.

Det är ofta svårt för
lärare att få överblick
av elevens resultat i
digitala plattformar där
hjälper eleven framåt eleven arbetar
och att hitta vinnande självständigt. Nokflex
strategier. -Bra om det är ett lysande
hjälper att
undantag som ger
diagnostisera problem återkoppling löpande.
och också möjligheter.
-Man har väldigt
sällan svårigheter i alla
delar. Många behöver
öva på att knäcka
systemen. -Behöver
träna på att
internalisera bilder av
tal, bildstöd.

Nomp = 3ggn

-Nokflex,digitalt
-Digilärserien, många Kikora.
läromedel från
olika titlar som eleverna
Natur&Kultur med
känner igen.
aktiv återkoppling och
lärarportal. Tränar
begreppsförmåga och
problemlösning.

-Classroomscreen, ett -Nomp. Webb-baserat.
sätt att förtydliga och Lätt att koppla mellan
synliggöra planeringen elever och lärare.
av lektioner för elever.

Vill ha
3. Anser du att detta/ något av dessa
hjälpmedel, är särskilt framgångsrikt för elever kompensatoriska
hjälpmedel,
med specifika
hjälpmedel som
matematiksvårigheter/Dyskalkyli?

Kikora =3ggn

