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1. Inledning 

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska 

behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet 

är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, 

sociala, tekniska och digitala utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta 

välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets 

beslutsprocesser. (Lgr 11 s. 55) 

 

Camilla Björklund (2016) professor i pedagogik menar att grundläggande matematik för små barn är att 

förhålla sig till omvärlden och att röra sig i rummet. När man rör sig i rummet måste man bedöma avstånd, 

omfång och hastighet. Sådant är inte självklart utan måste upptäckas. Det lilla barnet som kryper under en 

stol och försöker ställa sig upp gör en viktig erfarenhet. Den gör att barnet relaterar sig till omvärlden. Man 

måste först utforska omvärlden genom sin egen kropp, sedan kan man använda symbolspråket. 

Grundläggande matematik är mer en idé att förstå än konkreta övningar att göra och den kan nås på många 

sätt.   

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-

omraden/matematik/undervisning/matematikinlarning-kraver-talamod-1.127193 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

● utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, 

● utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos 

mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, 

● utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika 

lösningar av egna och andras problemställningar, 

● utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och 

samband mellan begrepp, 

● utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang, (Lpfö 98, s. 9-10) 

 

Genom undervisningen i förskoleklassen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla 

sin förmåga att 

 

● pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling, 

● använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem, (Lgr 11 s. 

21) 

 

  

Begreppet undervisning ska ges en vid tolkning i fritidshemmet där omsorg, utveckling och lärande utgör 

en helhet. Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att 

  

● pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling, (Lgr 11 s. 24-25) 

 

 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/matematik/undervisning/matematikinlarning-kraver-talamod-1.127193
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/matematik/undervisning/matematikinlarning-kraver-talamod-1.127193
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Genom undervisningen för grundskolan i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

● formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, 

● använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

● välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, 

● föra och följa matematiska resonemang, och 

● använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser, (Lgr 11 s. 56)           

 

2. Syfte 

Barn- och Utbildningsnämnden i Ystads kommun har i VISION 2030, under strategiska mål för utbildning, 

att alla elever ska ha förutsättningar att nå de nationella kunskapsmålen - inför tidig uppföljning som 

signalerar behov av stöd.  

  

Med en kommunövergripande plan i matematik vill Ystad kommun förbättra de gemensamma rutinerna 

för observation, kartläggning och uppföljning av barns och elevers kunskaper i matematik. Syftet är att 

säkerställa kvalité och likvärdighet i matematikundervisningen. Avsikten är även att det ska leda till bättre 

förutsättningar för måluppfyllelse och utveckling inom matematikområdet. Planen bygger på vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet. Handlingsplanen i matematik för Ystads kommun är framarbetad i ett 

samarbete mellan Barn- och elevhälsan samt lärare och speciallärare i förskola och skola. 

 

 

Handlingsplanen syftar till: 

● att stärka förutsättningarna för ökad måluppfyllelse 

● att synliggöra alla barns och elevers matematikutveckling  

● att kartlägga, identifiera och främja tillgänglig lärmiljö 

● att identifiera barn/elever som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd men också de 

barn/elever som behöver extra utmaningar 

● att tidigt sätta in relevanta insatser 

● att beskriva arbetsgången inför utredning av räkneförmågan (dyskalkyliutredning)  
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3. Tillgänglig lärmiljö  
  
I handlingsplanen för matematik bör lärmiljön ses som en helhet och alla faktorer som påverkar barns och 

elevers möjligheter till lärande och kunskapsutveckling måste finnas med. Tillgängliga lärmiljöer ger barn 

och elever bättre förutsättningar i lärandet och minskar behovet av särskilt stöd. Nedanstående illustration 

synliggör vinsten med att arbeta för en tillgänglig lärmiljö samt relationen till extra anpassningar och särskilt 

stöd.  

 

 

 

 

 

 

Källa: Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, Handledning (SPSM, 2016). 

 

Tillgänglighet i förskola, skola och på fritidshem innebär att alla barn och elever ska ges möjlighet att ta 

del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön. För att ge barnen/eleverna de bästa grunderna för lärande 

måste utbildningen vara tillgänglig och anpassad utifrån barnets/elevens förutsättningar, stimulerande och 

meningsfull samt vara av god kvalitet. 

Tillgänglighetsmodellen är framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och består av fyra 

områden. Barn/elever har bäst möjlighet till lärande när det övergripande området förutsättningar för 

lärande samspelar med de tre hörnen i tillgänglighetsmodellen – social, pedagogisk och fysisk miljö 

(SPSM, 2016). https://webbshop.spsm.se/globalassets/pdf---publikationer/handledning-till-

varderingsverktyg-for-tillganglig-utbildning-tillganglig-version.pdf/ 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, Handledning (SPSM, 2016). 

 

https://webbshop.spsm.se/globalassets/pdf---publikationer/handledning-till-varderingsverktyg-for-tillganglig-utbildning-tillganglig-version.pdf/
https://webbshop.spsm.se/globalassets/pdf---publikationer/handledning-till-varderingsverktyg-for-tillganglig-utbildning-tillganglig-version.pdf/
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Förutsättningar för lärande är ett övergripande område som samspelar med social, pedagogisk och 

fysisk miljö. När alla områden samspelar har barn och elever störst möjlighet till lärande.  

  

Källa: Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, Handledning (SPSM, 2016). 

 

3.1 Tillgänglig lärmiljö utifrån matematik 

Förutsättningar för lärande 

En av pedagogernas viktigaste uppgifter är att skapa en meningsfull och motiverande lärmiljö. För att skapa 

meningsfullhet krävs att aktiviteten blir begriplig och hanterbar. När barnet/eleven upplever sig behärska 

en färdighet ökar motivationen för nästa aktivitet. Om barnet/eleven ofta stöter på motgång och 

misslyckanden eller upplever lärandet som för svårt leder det ofta till sänkt självförtroende och bristande 

motivation (SPSM, 2016).  

En förutsättning för lärande i matematik är det matematiska språket. Löwing (2006) menar att lärare 

behöver vara medvetna om problemet med det speciella språk som gäller för ämnet matematik och 

successivt utveckla det matematiska språket och därmed göra det möjligt att kommunicera och hantera även 

mer formell matematik. Löwing skriver även om vikten av att ta hänsyn till elevernas förförståelse för att 

kommunicera på rätt nivå. 

 

Social miljö 

Social tillgänglighet handlar främst om att alla barn/elever ges möjlighet att vara delaktiga, känna gemenskap 

och utvecklas i förskolans, skolans och fritidshemmets aktiviteter. Skollagen och läroplanerna bygger på en 

sociokulturell kunskapssyn (SFS 2010:800, Lgr 11, Lgrsä 11  samt Lpfö 98/10), vilket betyder att barns och 

elevers lärande sker genom interaktioner med andra och i samspel med miljön. 

 

Barn och elever utvecklas genom att lära tillsammans och motivationen för studier höjs om barnet/eleven 

befinner sig i en bra social situation med goda relationer. Att arbeta i grupp är en kreativ och socialt krävande 

process där barn och elever får möjlighet att ta del av andras tankar, intressen och kunskaper. Pedagogen 

bör aktivt arbeta för en lärmiljö där olikheterna framhävs positivt och olika undervisningsmaterial och 

aktiviteter bör erbjudas till alla (SPSM, 2016).  
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En viktig faktor är att skapa arbetsro. Sjöberg (2006) framhåller att bristen på arbetsro inverkar negativt på 

undervisningsresultatet. De som mest drabbades i  Sjöbergs kartläggning var elever med matematikproblem. 

Sjöberg skriver även om hur negativa möten med lärare kan påverka resultaten i matematikämnet. Just 

konflikter under tidiga skolår kan vara speciellt förödande, eftersom motivationen för matematikämnet 

utvecklas under den perioden. Ljungblad (2016) har i sin avhandling ”Takt och hållning – en relationell 

studie om det oberäkneliga i matematikundervisningen” utforskat vad som sker i mötet mellan lärare och 

elev i undervisningsmiljöer som elever beskriver fungerar extra väl.  

Lärarens pedagogiska takt och hållning är avgörande i lärare-elev-relationer som vilar på respekt och tillit. Deltagande lärare skapar 

pedagogiska möten där läraren som person möter eleven som person. Dessa lärare har utvecklat en hög beredskap att möta det 

oberäkneliga i undervisningen. Resultatet synliggör en sekund av särskild betydelse, då eleven säger något som läraren inte har redskap 

för att hantera. I det ögonblicket framträder lärarens hållning. Öppet och tolerant, utan att värdera barnet, kan det barnet säger 

passera in i dialogen. Resultatet visar att mellanmänskliga relationer måste levas varje dag, vilket är en grundläggande pedagogisk 

dimension av betydelse för alla lärare (Ljungblad i Skolporten, 2016-02-09). 

 

Pedagogisk miljö 

En tillgänglig lärmiljö erbjuder en mängd olika sätt att lära och forskning visar att barn och elever når längre 

i sitt lärande och får högre resultat i skolan om undervisningen anpassas efter deras förutsättningar 

(Skolverket, 2013). Barn och eleverna ska ha tillgång till de lärverktyg som behövs och genom att använda 

it som verktyg i lärandet ges stora möjligheter till variation och individualisering (SPSM, 2016). 

Tillsammans med eleven bör dennes kunskapsutveckling kartläggas, för att synliggöra var i kunskaps-

utvecklingen eleven befinner sig och hur eleven lär sig bäst. Därefter planerar och anpassar pedagogen 

undervisningen utifrån kartläggningen (Skolverket, ”Bedömning för lärande i matematik”). 

 

Under förskoletiden ska barn ges möjlighet att utveckla sin förståelse för antal, ordning och talbegrepp. I 

förskoleåldern utvecklas de fem grundläggande räkneprinciper som anses grundläggande för god 

taluppfattning. Dessa har sitt ursprung i Gelman och Gallistels fem räkneprinciper som kort beskrivs nedan 

(Skolverket, 2016). 

                                                                                  
1. Abstraktionsprincipen - innebär att föremål som är väl avgränsade kan räknas t.ex. det är tre barn i rummet. 

  

2. Ett - till ett principen - innebär att ett föremål i en mängd kan bilda par med ett föremål i en annan mängd 

t.ex. en tallrik till varje barn vid dukning. 

 

3. Principen om godtycklig ordning - innebär att när varje föremål i en mängd ska räknas kan det göras från 

vilket håll som helst. Denna princip hänger nära ihop med antalskonstans som betyder att det alltid är lika många 

i en mängd oberoende av hur dessa är grupperade. 

 

4. Principen om räkneordens ordning innebär att föremålen i en mängd måste räknas upp i en bestämd ordning 

t.ex. när ett barn räknar kulor på en kulram och nämner ett räkneord för varje kula i rätt ordning. 

  

5. Antalsprincipen eller kardinalprincipen - innebär att varje föremål då det räknas ska paras ihop med ett 

räkneord och att det sista uppräknade räkneordet anger det totala antalet föremål som räknas (Skolverket, 2016). 
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De fem räkneprinciperna utvecklas genom rika tillfällen till matematiska aktiviteter. Allan Bishop, 

(professor emeritus vid Monash university Melbourne) har formulerat sex grundläggande matematiska 

aktiviteter som bidrar till förståelsen för de fem principerna. De sex aktiviteterna ger möjlighet att arbeta 

med förskolans alla mål för matematik och knyter an inte bara till målen utan också motiven till målen. 

Aktiviteterna är av stor vikt för arbetet med matematik i förskolan då de anger i vilka situationer som barn 

och vuxna kan ha behov av att använda och urskilja matematik (Utbildningsdepartementet, 2010). 

 

 

Räkna: urskilja, jämföra, ordna, erfara tal med mera i olika uttrycksformer. 

 

Lokalisera: rumsuppfattning, läge, riktning, med mera. 

Mäta: storlek, temperatur, längd, höjd, vikt, volym med mera. 

Konstruera/designa: geometri, form, mönster, samband med mera. 

Leka: fantisera, abstrahera, regler, chans, sannolikhet med mera. 

Förklara: experimentera, föreslå, reflektera, granska, generalisera, 

argumentera och dra slutsatser, resonera om orsak och verkan med mera. 

(Utbildningsdepartementet,  2010) 

 

Det är viktigt att barnen/eleverna inte fastnar i att laborera med 

konkret material som klossar och plockmaterial och därefter går direkt till att arbeta med siffror – som är 

den mest abstrakta representationsformen av tal. Barnen/eleverna behöver också arbeta med de 

mellanliggande representationsformerna, det vill säga halvkonkret representation (bilder av verkliga 

föremål) och halvabstrakt, exempelvis tallinjer. Barnen/eleverna behöver arbeta med matematiken varierat 

och strukturerat och erbjudas de olika abstraktionsformerna (konkret, halvkonkret, halvabstrakt och 

abstrakt representation) i undervisning och övningar. När en elev tycker det blir för svårt - växla ner till en 

lägre abstraktionsnivå (Björnström, 2012). 
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Malmer (1999) menar att det tyvärr sker både för stor och för tidig utslagning i matematik och anser att 

orsaken till stor del beror på att eleverna inte får den tid och det stöd de behöver för att befästa 

grundläggande begrepp. I bilden nedan beskriver Malmer ett antal inlärningsnivåer som samtliga bör beaktas 

och bli föremål för undervisning om en effektiv inlärning och förståelse skall kunna ske för alla elever.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysisk miljö 

Den fysiska miljöns utformning ska ge stöd till barns och elevers olika behov vid inlärning. För att 

förskolans, fritidshemmets och skolans lärmiljö ska bidra till att uppnå skollagens och läroplanernas mål 

behöver den fysiska miljön anpassas kontinuerligt efter våra barns/elevers behov. Innemiljön bör ge stöd 

för den pedagogiska verksamheten och bör ha rum, eller delar av rum, med olika funktioner för 

presentation, produktion, interaktion, reflektion och rekreation.  

 

För att ge förutsättningar för koncentration bör ljudmiljön, den visuella miljön och luftmiljön vara av god 

kvalitet. Även utemiljön kan användas till undervisning och lärande och behöver vara varierande med 

olika typer av terräng (SPSM, 2016). 
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4. Dokumentation och kunskapsbedömning      

4.1 Kunskapsbedömningens syfte  

Att bedöma en elevs kunskaper handlar primärt om att samla in olika typer av information om elevens 

arbetsprestationer och att tolka dessa. Den insamlade informationen används sedan på olika sätt. Ur ett 

undervisningsperspektiv är de mest framträdande syftena med bedömningar att de används för att:  

• kartlägga kunskaper,  

• värdera kunskaper,  

• återkoppla för lärande,  

• synliggöra praktiska kunskaper och  

• utvärdera undervisning.  

För att bedömningen ska bli ett led i lärandet är det viktigt att den följs upp av lärare och elev, så att eleven 

får en tydlig återkoppling på sina arbetsprestationer. Informationen från bedömningen används inte bara 

till att se hur långt eleven har nått utan också formativt till att vägleda eleven vidare i sin kunskapsprocess. 

I en formativ  bedömning sätts styrkor och svagheter i elevens kunskaper i relation till aktuellt kunskapskrav 

för att visa på elevens utvecklingsmöjligheter. 

(Kunskapsbedömning i skolan - praxis, begrepp, problem och möjligheter - Skolverket, 2011) 

 

Inom förskolan sker ingen bedömning på individnivå. Istället bedöms om gruppen getts möjlighet att 

utveckla de förmågor och den förståelse som står uttryckt i förskolans läroplan (Lpfö 98, 2016).  

 

 

4.2 Övergångar inom och mellan skolor och skolformer 

När ett barn eller en elev byter förskola/skola eller skolform finns risken att viktig information går förlorad. 

Det kan påverka alla barn och elever, men i synnerhet de som är i behov av extra anpassningar eller särskilt 

stöd. De kan t.ex. gå miste om fysiska och pedagogiska anpassningar och stöd som de behöver eller bli 

bemötta på ett felaktigt sätt. Att bytet – övergången – fungerar är en betydelsefull faktor för en god 

skolgång. Det är därför viktigt att det finns rutiner och arbetssätt som underlättar övergångar (Skolverket, 

2017).  

Vid övergångar inom och mellan skolor och skolformer finns särskilt kommungemensamt dokument (2017, 

Ystads kommun).  
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4.3 Översikt av dokumentation och kunskapsbedömning 

 Nationella obligatoriska kunskapsbedömningar är skrivna i rött. 

 Kommunalt beslutade dokumentationer och kunskapsbedömningar är skrivna i grönt. 

 Diamantdiagnoserna, Bedömningsstöd taluppfattning åk 2 – muntligt test för vårterminen samt 

BRUK är skrivna i blått och frivilliga att göra, men kan vara ett bra komplement för kartläggning, 

utvärdering  och planering av undervisningen. 

Månadsanvisningarna i översikten är ungefärliga och rekommendationer. Ansvarig ämneslärare ansvarar 

för att kunskapsbedömningarna utförs. Analys görs i samråd med arbetslaget och 

speciallärare/specialpedagog. I förskolan ansvarar arbetslaget för dokumentationen. 

  Dokumentation och 

kunskapsbedömning Höstterminen 

Dokumentation och 

kunskapsbedömning Vårterminen 

Förskola Pedagogisk dokumentation  

  

BRUK 

Pedagogisk dokumentation  

  

BRUK 

Förskole- 

klass 

Skolverkets kartläggningsmaterial  

”Hitta matematiken” 

Skolverkets kartläggningsmaterial  

”Hitta matematiken” 

Årskurs 1 Bedömningsstöd taluppfattning åk 1 

– muntligt test (sept/okt) 

Bedömningsstöd taluppfattning åk 1 – 

muntligt test och skriftligt test (april/maj) 

  

Diamant AG1 – Addition och 

subtraktion, talområdet 1-9  (april) 

Årskurs 2 Bedömningsstöd taluppfattning åk 2 

– skriftligt test (sept/okt) 

  

Diamant AG2 - Addition och 

subtraktion, talområdet 10-19, utan 

tiotalsövergång (okt) 

Bedömningsstöd taluppfattning åk 2 – 

muntligt test och skriftligt test (april/maj) 

 

Diamant AG3 - Addition och 

subtraktion, talområdet 10-19 (april) 

Årskurs 3 Bedömningsstöd taluppfattning åk 3 

– skriftligt test (sept/okt) 

  

Diamant AG4 - Addition och 

subtraktion, inom talområdet 20-99, 

AG5 – Räknesättens innebörd, addition 

och subtraktion (okt) 

Nationella prov (v.11-20) 

  

Diamant AG6 – multiplikationstabellen 

(april) 
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  Dokumentation och 

kunskapsbedömning 

Höstterminen 

Dokumentation och 

kunskapsbedömning Vårterminen 

Årskurs 4 Förstå och använda tal - 

test 3 (aug/sept) 

  

Diamant AG6 – multiplikationstabellen 

(okt) 

  

Förstå och använda tal - 

test 4 (jan/feb) 

  

Diamant AS1 – skriftlig addition, AS2 – 

Skriftlig subtraktion, AS3 – Addition och 

subtraktion, textuppgifter (april) 

  

Årskurs 5 Förstå och använda tal - 

test 4 (aug/sept) 

  

Diamant AG7 – Generaliserad 

multiplikationstabell, AS4 – Skriftlig 

multiplikation (okt) 

  

Förstå och använda tal - 

test 5 (jan/feb) 

  

Diamant AG8 - Divisionstabell, AS5 – 

Skriftlig division (april) 

Årskurs 6 Nationella prov 

  

Förstå och använda tal - 

test 5 (aug/sept) 

  

Diamant AS6 – Multiplikation och 

division, textuppgifter (okt) 

  

Nationella prov 

  

Förstå och använda tal - 

test 6 (jan/feb) 

  

Årskurs 7 Förstå och använda tal - 

test 6 (aug/sept) 

  

Diamant AG9 – Räknesättens innebörd, 

multiplikation och division (okt) 

Förstå och använda tal - 

test 7 (jan/feb) 

  

Årskurs 8 Förstå och använda tal - 

test 7 (aug/sept) 

 

Förstå och använda tal - 

test 8 (jan/feb) 

  

Årskurs 9 Nationella prov (v. 45-50) 

  

Förstå och använda tal - 

test 8 (aug/sept) 

Nationella prov (v. 19) 

  

Förstå och använda tal - 

test 9 (jan/feb) 
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4.4 Presentation av dokumentation och kunskaps-

bedömning i översikten från förskola till årskurs 9 
 

Förskola 

Genom pedagogisk dokumentation och reflektion följs barnets utveckling och lärande i V-klass. Pedagogisk 

dokumentation syftar dels till att få en tydlig bild av barnen och verksamheten, dels till att utvärdera 

sammanhangets och miljöns betydelse för barnens lärande, lek och samarbete. Genom den pedagogiska 

dokumentationen blir det möjligt att göra barnens lärprocesser och lärstrategier synliga - för såväl barnet 

och föräldrarna som personalen. Det blir även  möjligt att upptäcka de barn som tillfälligt eller varaktigt 

behöver särskilda stödinsatser. 

 

Skolverkets självskattningsverktyg BRUK kan användas för att utvärdera verksamhetens måluppfyllelse. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kvalitetsarbete/bruk 

 

 

Förskoleklass 

Hitta matematiken - Skolverkets kartläggningsmaterial 2018  

Första juli 2018 publiceras ett stödmaterial för att kartlägga elevers kunskaper i matematiskt tänkande i 

förskoleklass. Materialet Hitta matematiken kan bli obligatoriskt att använda under förutsättning att det 

beslutas av riksdag och regering.  

 

Syftet är att tidigt identifiera elever som visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som senare ska 

uppnås i årskurs 1 och 3 i grundskolan (4 i specialskolan). Progressionen mellan kartläggningsmaterialet 

Hitta matematiken i förskoleklassen och de obligatoriska bedömningsstöden tydliggörs. 

 

Materialet ska vara enkelt att använda och fungera som ett naturligt inslag i den ordinarie undervisningen 

under höstterminen. Genomförandet sker i grupp och resultatet av kartläggningen används sedan för att 

utforma undervisningen.  

 

I handlingsplanen för Ystads kommun används kartläggningsmaterialet Hitta matematiken i förskoleklass. 

Den som på respektive skola gör skolverkets kartläggningsmaterial Hitta matematiken i förskoleklass ansvarar 

för att resultatet av analysen överlämnas till respektive förskolechef. Resultatanalysen ingår då som en 

naturlig del i förskolans systematiska kvalitetsarbete SKA. 

 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/forskoleklass 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kvalitetsarbete/bruk
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/forskoleklass
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Grundskola 

Bedömningsstöd i taluppfattning, årskurs 1-3 

Bedömningsstödets syfte är att lärare lättare ska kunna följa upp elevernas kunskaper i årskurs 1-3. Med 

hjälp av bedömningsstödet kan man tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har 

svårigheter i taluppfattning inom matematik. Det går även se när en elev kommit längre i sin 

kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans. 

Det är obligatoriskt för huvudmän att använda bedömningsstöd i matematik i årskurs 1 i grundskolan och 

sameskolan. Det är Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning som är avsett att användas. I 

handlingsplanen för Ystads kommun används Skolverkets bedömningsstöd för årskurs 1-3 i taluppfattning, 

även i åk 2 och 3. Bedömningsstödet genomförs i september/oktober för att kunna ligga som grund för 

fortsatt planering. Skolverkets bedömningsstöd för årskurs 1-3 i taluppfattning finns i Skolverkets 

bedömningsportal (Skolverket, 2016). 

https://bp.skolverket.se/web/bs_gr_grgrmat01_1-3/information 

  

Nationella prov 

Nationellt prov i matematik i årskurs 3 

Det nationella provet, även kallat ämnesprovet, i matematik i årskurs 3 syftar till att på ett så allsidigt sätt 

som möjligt pröva elevens förmåga i ämnet. Provet ska tillsammans med lärarens löpande iakttagelser av 

elevens framsteg utgöra ett underlag för bedömning av elevens kunskapsutveckling. Ämnesproven i årskurs 

3 görs enligt anvisningar från Skolverket. 

 

Nationellt prov i matematik i årskurs 6 

Det nationella provet i årskurs 6 omfattar fem delprov som ska ge eleven möjlighet att visa kunskaper i 

matematik på olika sätt. Eleven får i delproven tillämpa sina förmågor på ett urval av det centrala innehållet. 

Ämnesproven i årskurs 6 görs enligt anvisningar från Skolverket. 

Nationellt prov i matematik i årskurs 9 

Det nationella provet i matematik för årskurs 9 består av fyra delprov som ska ge eleverna möjlighet att visa 

sina kunskaper i matematik på olika sätt. För att ämnesproven ska kunna ge läraren ett så brett 

bedömningsunderlag som möjligt av elevernas kunskaper i matematik skiljer delproven sig åt vad gäller 

kunskapsinnehåll, arbetssätt, redovisningssätt och bedömningsmetoder. Ämnesproven i årskurs 9 görs 

enligt anvisningar från Skolverket. 

https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov 

Anpassningar av nationella prov 
Om en elev har en funktionsnedsättning som innebär ett direkt hinder för eleven att genomföra ett 
nationellt prov kan genomförandet behöva anpassas. En funktionsnedsättning kan innebära att en elevs 
fysiska, psykiska eller intellektuella förmåga är begränsad vilket kan medföra svårigheter i olika situationer. 
Läs mer om anpassningar på Skolverkets ”Anpassningar av nationella prov”. 
https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/anpassning 

 

 

https://bp.skolverket.se/web/bs_gr_grgrmat01_1-3/information
https://bp.skolverket.se/web/bs_gr_grgrmat01_1-3/information
https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov
https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/anpassning
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Förstå och använda tal  

“Förstå och använda tal - en handbok” (McIntosh 2013) är utgiven av Nationellt Centrum för Matematik-

utbildning (NCM). Materialet är speciellt inriktad på kritiska punkter som många elever får problem med. 

Boken bygger på en kombination av resultat från forskning och utvecklingsarbete samt lång erfarenhet av 

arbete med elever och lärare. 

  

Boken innehåller två huvuddelar. Den första delen är en lärarhandledning om taluppfattning och tals 

användning. Texten omfattar teori, kända svårigheter och missuppfattningar hos elever och förslag på hur 

undervisningen kan planeras. Den andra delen innehåller tio olika test som riktar sig främst till elever från 

förskoleklass upp till årskurs 9. Testen finns även på en CD-skiva. Alternativa tester finns att tillgå på den 

länk som anges på s. 4 i Handboken. Till boken hör också en översikt ”Kunskapsutveckling i området tal 

och räkning - kritiska punkter för förståelse och färdigheter”. 

  

Bakgrunden till valet av “Förstå och använda tal” är att testen fokuserar på taluppfattning, som är 

grundläggande för matematisk förståelse. Boken ger bra tips till uppföljning, utifrån resultat på testen. I 

Handlingsplanen för Ystads kommun föreslås att testet för föregående skolår läggs i augusti/september 

och innevarande skolår i januari/februari för att kunna ligga som grund för fortsatt planering (t.ex. åk 4: 

test 3 i augusti/september och test 4 i januari/februari). 

 

 

Diamant - ett diagnosmaterial i matematik 

Diamant är ett diagnosmaterial som kan användas som stöd för att bedöma elevers kunskaper i matematik. 

Diamant utgår från Lgr11 och omfattar kursplanen i matematik till och med årskurs 9. Materialet består av 

127 diagnoser, vilka är uppdelade inom områdena aritmetik, rationella tal, talmönster och algebra, mätning, 

geometri samt sannolikhet och statistik. 

  

Diagnoserna ska användas för att kartlägga hur långt eleverna kommit i sin matematikutveckling. Syftet är 

i huvudsak formativt och diagnoserna ska ge ett underlag för planering av en strukturerad, individanpassad 

undervisning som skapar goda förutsättningar för eleverna att nå kunskapskraven. 

  

En förutsättning för att elever ska kunna operera med tal, alltså att kunna utföra beräkningar, är att de 

behärskar talen och dess egenskaper på ett sådant sätt att operationerna kan ske med flyt. Diagnoserna inom 

området aritmetik testar om eleven har abstraherat det grundläggande i aritmetiken. Dessa diagnoser ska 

ges först när man tror att eleven har abstraherat och behärskar detta kunnandet. Diagnoserna ges på tid för 

att eleven ska få möjlighet att visa att hen har flyt i sitt kunnande (Skolverket, Diamant, 2014). 

  

I Handlingsplanen för Ystads kommun finns ett urval av diagnoserna inom aritmetik - grundläggande 

aritmetik (AG) samt skriftlig räkning (AS). Urvalet är gjort efter en ungefärlig bedömning när eleverna bör 

behärska kunnandet. 

https://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/matematik/diamant-1.196205 

Diamantdiagnoserna finns även digitalt på http://www.kikora.se/. 

 

 

 

 

https://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/matematik/diamant-1.196205
http://www.kikora.se/
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5. Insatser för ökad måluppfyllelse i matematik 

 

5.1 Lärportalen i matematik (Matematiklyftet) 

För att utveckla matematiken i förskolan och skolan kan pedagogerna få möjlighet att ta del av Skolverkets 

fortbildningsmaterial “Lärportalen för matematik (matematiklyftet)”.  

I Lärportalen för matematik finns fortbildningsmaterial för förskolan, förskoleklass samt grundskolan. 

Modellen bygger på en form av kollegialt lärande där deltagarna, ofta med stöd av en handledare, diskuterar 

exempelvis, aktiviteter, undervisningssituationer, didaktiska frågor, ledarskapsfrågor, lyfter upp problem 

och svårigheter. Tillsammans granskar pedagogerna sin egen och andras undervisning eller handlingar samt 

ger och får återkoppling från andra deltagare. Det som deltagarna läser, diskuterar och planerar, genomförs 

och prövas sedan i den egna verksamheten. 

Materialet är indelat i så kallade moduler. Modulerna är framtagna i samarbete med forskare och sakkunniga 

runt om i landet. De innehåller webbtexter, vetenskapliga artiklar, fördjupande frågor och ofta filmer som 

underlag för diskussioner och reflektion över undervisningen eller verksamheten. Här finns också stöd för 

gemensam planering och uppföljning. Målet är att deltagarna med stöd av modulinnehållet kontinuerligt får 

möjlighet att reflektera över vad de gör och tillsammans utveckla undervisningen eller verksamheten. 

https://larportalen.skolverket.se/#/moduler/1-matematik/alla/alla 

 

Som uppstart i lärandeprocessen inom matematik för förskolan skulle samtliga förskolor förslagsvis kunna 

få en föreläsning av Camilla Björklund ”De yngsta barnens matematik”. 

Skolinspektionen bedömer att på flertalet av de granskade förskolorna behöver arbetet med målområdet matematik utvecklas, både 

vad gäller innehåll och arbetssätt. Granskningen visar att arbete med matematik framför allt sker i spontant uppkomna situationer. 

Skolinspektionen konstaterar att om arbetet med matematik främst genomförs i spontant uppkomna situationer, kan det innebära 

risk för att inte alla barn i barngruppen får möjlighet att utskilja ett matematiskt innehåll i vardagliga sammanhang.  

 

Vanligt förekommande är att barnen får räkna antal av något samt benämna med matematiska begrepp. Barnen ges däremot 

begränsade möjligheter att utveckla exempelvis grundläggande taluppfattning och förståelse för samband mellan olika matematiska 

begrepp. Detsamma gäller förmågan att resonera och problematisera utifrån ett matematiskt innehåll (Skolinspektionen 2017, sid. 

15). 

 

5.2 Material för förskoleklass 

Tänka, resonera och räkna i förskoleklass  
Tänka, resonera och räkna i förskoleklass (2016) kan användas som ett strukturerat material (motsvarande 

Bornholmsmodellen för svenska) för utveckling av matematikundervisningen i förskoleklass. 
 

Boken är en lärarguide skriven av Görel Sterner, Ola Helenius, Karin Wallby och ges ut av NCM (Nationellt 

centrum för matematikutveckling). Den  innehåller en konkret handledning med tematiskt ordnade 

aktiviteter och ett teoriavsnitt om hur barn utvecklar förståelse för tal och räkning. 

Materialet erbjuder spännande utmaningar, bidrar till att förebygga 

matematiksvårigheter och kan användas för pedagogers gemensamma kompetens-

utveckling. Denna lärarguide ska ses som ett komplement till Förstå och använda tal av 

McIntosh. 

 

https://larportalen.skolverket.se/#/moduler/1-matematik/alla/alla
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I Varbergs kommun har lärare från förskoleklass på fem skolor under läsåret 2015/16 deltagit i fortbildning 

utifrån Tänka, resonera och räkna i förskoleklass. (Glittmark, Magnusson, Olsson och Terner, 2016). 

http://ncm.gu.se/media/forskola/3438_glittmark.pdf 

 

Problemlösning som utgångspunkt - Matematikundervisning i förskoleklass  

Problemlösning som utgångspunkt (2016)  kan användas för arbete med problemlösning i förskoleklassen. 

Boken ska ses som ett komplement till Tänka, resonera och räkna i förskoleklass och används parallellt med 

denna. 

I boken delar Hanna Palmér och Jorryt van Bommel, med sig av sina erfarenheter från att arbeta med 

problemlösning i förskoleklass. Författarna är universitetslektorer i matematikdidaktik, på 

Linnéuniversitetet respektive Karlstads universitet.  

Genom sin forskningsstudie visar de att det är möjligt, önskvärt och roligt, för både 

elever och lärare, att låta matematikundervisningen ha sin utgångspunkt i 

problemlösning. Författarna visar på att förskoleklassen kan arbeta med 

problemlösning, även när de flesta elever inte kan läsa och/eller skriva. I boken förs 

en diskussion kring val av digitala  verktyg och en god planering av undervisningen 

för att fokus ska bli matematik och inte det digitala verktyget i sig. Boken ger 

inspiration i arbetet i det framtida klassrummet med tydliga kopplingar till 

styrdokumenten (Lpfö 98 och Lgr 11) . 

 

5.3 Intensivundervisning  
Intensivundervisning kan användas som metod för de elever där kunskapsbedömningarna visar att behov 

finns. Intensivundervisning med väldefinierade mål, planeras för de elever som behöver och genomförs i 

20-40-minuters pass (beroende på elevernas ålder) vid ca fyra tillfällen i veckan.  

 

De flesta elever som får intensivundervisning i matematik gör stora framsteg. För en del elever räcker det med 
en–till–en–undervisning i tio veckor. Andra behöver mer och fortsätter att arbeta en gång i veckan... 
– Men det är inget trolleri, utan ett gediget arbete.  

Görel Sterner (Origo, 2012) 
 

Flera studier kring intensivundervisning i matematik visar på goda resultat. I nämnaren nr 1, 2011 (P 

Lundqvist, B Nilsson, E-G Schentz & G Sterner) beskrivs Skövde kommuns utvecklingsarbete med 

intensivundervisning i matematik. Eleven får, förutom klassundervisningen, undervisning av en behörig 

matematiklärare i 30 minuter per dag, fyra dagar i veckan under en period om 10-11 veckor. Uppföljning 

och utvärdering av resultaten görs kontinuerligt. Det mest optimala är när den ordinarie undervisningen 

kvarstår och intensivundervisningen sker utöver detta, vid annan tidpunkt.  

 

Intensivundervisning har två syften, dels att hjälpa eleven med kunskapsluckor eller missuppfattningar. Dels 

att ligga steget före och introducera ett område innan klassen börjar med det. Det kräver ett gott samarbete 

mellan matematikläraren, intensivundervisande läraren och hemmet. Hemarbetet bygger på det eleven 

redan har arbetat med i skolan och består av praktiska övningar och spel som inte ska ta mer än 10 min att 

genomföra.  

http://ncm.gu.se/media/namnaren/npn/2011_1/4450_lundqvistmfl.pdf 

 

 

 

http://ncm.gu.se/media/forskola/3438_glittmark.pdf
http://ncm.gu.se/media/namnaren/npn/2011_1/4450_lundqvistmfl.pdf
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Ytterligare ett projekt är ”Intensivundervisning i matematik” (Hall. T, Ericsson. S, Lund. L), i Karlskrona 

kommun som genomfördes under 2014. Syftet med projektet har varit att stötta elever i åk 2 som av olika 

anledningar har kunskapsluckor, missuppfattningar eller svårigheter inom olika områden i matematiken, då 

främst den grundläggande taluppfattningen.  

 

Principer för intensivundervisning i matematik utifrån projektet i Karlskrona kommun: 

· Undervisningen ges av en kvalificerad matematiklärare under 10 veckor, 4 tillfällen á ca 20 

min/vecka utöver den ordinarie undervisningen 

· Ett nära samarbete mellan klasslärare och intensivlärare 

· Elevens engagemang och arbetsinsatser 

· Undervisningen utgår från återkommande analyser av elevens kunskaper och färdigheter 

· Undervisningen bygger på forskning och beprövad erfarenhet 

· Ett nära samarbete med hemmen.  

https://www.karlskrona.se/Global/Grundskolor/Intensivundervisning%20i%20matematik%20TIM%20

2015%20ok%20(3).pdf 

 

 

Ytterligare ett sätt att arbeta med intensivträning är med appen VEKTOR. Förslagsvis kan Vektor användas 

som metod för hela klasser under en period om 8-10 veckor någon gång från förskoleklass till åk 2.  

 

Vektor är baserat på forskning om tidig matematisk inlärning och framtaget av ledande forskare i samarbete 

med erfarna spelutvecklare. Barnen/eleverna tränar 30 minuter alternativt 20 minuter per dag, fem dagar i 

veckan under åtta-tio veckor, (en veckas uppehåll från träningen går bra) tills alla genomfört 40 

träningstillfällen. 

 

Vektor kan användas av barn/elever som inte har några förkunskaper i matematik. Forskningen och den 

mesta erfarenheten kommer från barn i förskoleklass. Vektor är dock tillräckligt avancerat för att även 

kunna användas av elever som har 1-2 års skolgång bakom sig, och ev. av äldre elever med svårigheter inom 

matematik eller med dyskalkyli, om läraren anser att det kan vara till hjälp. 

 

Eftersom programmet anpassas efter varje barns/elevers förmåga kan det användas av hela klassen. 

Tidigare erfarenhet säger att det kan vara en fördel för elevernas motivation att arbeta 

tillsammans på klassnivå i stället för att enbart låta enskilda elever med specifika 

svårigheter träna. Vektor är en app för Ipad och gratis att ladda ner:  

http://cognitionmatters.org/se/vektor/ 

 

 

5.4 Bedömning för lärande i matematik för årskurs 1-9  
Bedömning för lärande i matematik för årskurs 1-9 är ett material som kan användas för att dokumentera elevernas 

kunskaper i matematik. Bedömningsstödet ska stödja och strukturera lärarens kontinuerliga bedömning av 

elevens kunskapsutveckling. I materialet finns också̊ underlag för att eleven ska kunna följa sitt eget lärande. 

Materialet utgår från kursplanen i matematik och relaterar till ämnesproven i årskurs 3, 6 och 9 i matematik. 

I bedömningsstödet beskrivs vad bedömningen behöver fokusera på både vad gäller förmågorna och det 

centrala innehållet. Läraren kan också följa progressionen i det centrala innehållet från årskurs 1 till och 

med årskurs 9.   

 

http://cognitionmatters.org/se/vektor/
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På Skolverkets webbplats ges möjlighet att digitalt följa och dokumentera elevens lärande liksom att skapa 

egna dokument för bedömning att använda i undervisningen. 

https://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/matematik/for-larande-1.196206 

 

Som introduktion och inspiration till materialet skulle förslagsvis en inledande föreläsning samt workshop 

kunna hållas av Inger Ridderlind från PRIM-gruppen, som varit med och tagit fram materialet (Institutionen 

för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik från Stockholms universitet). 

 

          

6. Ansökan till utredning av räkneförmågan 

(dyskalkyliutredning) 

 
6.1Dyskalkyli 

Dyskalkyli har fått ökad uppmärksamhet de senaste åren, dels beroende på att forskningen de senaste åtta 

åren har kommit med ny kunskap avseende dyskalkyli, dels genom att tillståndet fått en diagnoskod i ICD-

10, F812 (specifik räknesvårighet), F813 (blandad inlärningsstörning). Vem som får ställa diagnos dyskalkyli 

regleras inte i lagen, men i praktiken är det oftast logopeder. Dyskalkyli klassas som specialistvård och 

omfattas av Vårdgarantin. 

Dyskalkyli innebär specifika räknesvårigheter, som inte beror på generell funktionsnedsättning, exempelvis 

nedsatt intelligens eller kognition. Dyskalkyli innebär att man har djupgående svårigheter att klara vardagens 

matematik: klockslag, datum, räkningar, tidtabeller och kartor. Dyskalkyli leder ofta till stora besvär för den 

som är drabbad eftersom mycket i vardagen handlar om matematik. Att till exempel inte kunna räkna ut 

vad man ska betala för maten i affären, inte kunna läsa busstidtabellen eller komma ihåg ett viktigt 

telefonnummer kan göra vardagen svår. 

Ofta uppkommer frågeställningen dyskalkyli när barnet/eleven går på mellanstadiet och har problem att 

följa med på matematiklektionerna. Misslyckanden i skolan ger lätt dåligt självförtroende. Därför är det 

viktigt att betona de starka sidorna, inte bara de områden där extra stöd behövs. 

Många tycker att matematik är det jobbigaste ämnet i skolan. Betydligt färre får diagnosen dyskalkyli. 

Diagnosen ställs bara i de lägen där svårigheterna är omfattande, funktionshindrande och inte kan förklaras 

av annat. 

Ungefär 20-25 % av skoleleverna får av olika orsaker svårigheter i sin matematikinlärning och cirka fem 

procent av Sveriges befolkning beräknas ha stora räknesvårigheter. Andelen som har dyskalkyli/specifika 

räknesvårigheter är troligen betydligt mindre. Runt var femte person med dyskalkyli har även dyslexi, läs- 

och skrivsvårigheter (Regional riktlinje för räknesvårigheter, Region Skåne 2016). 

 

 

 

 

 

https://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/matematik/for-larande-1.196206
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6.2 Samverkan mellan Region Skåne och Kommunförbundet 

Samverkan mellan Skånes kommuner, skolor och Kommunförbundet Skåne finns idag gällande elever som 

är i behov av specialiserade utredningar på medicinsk grund. Från och med 2016-03-01 gäller 

”Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne Region Skåne”. 

Specialiserade dyskalkyliutredningar utförs av specialutbildade logopeder i Region Skåne med start hösten 

2016.  

https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/regionala-riktlinjer---fillistning/riktlinje-for-

utredning-av-raknesvarigheter-2017-02-04.pdf. 

 

6.3 Remissunderlag för årskurs 4 t.o.m. gymnasiet  

I Ystads kommun skickas remisserna för dyskalkyli till logopedmottagningen i Trelleborg. För vidare 

undersökning inom området specifika matematiksvårigheter kan specialpedagog och psykolog i Barn- och 

elevhälsan kontaktas - blanketten “Begäran om insats från Barn- och elevhälsan” används. 

https://www.ystad.se/globalassets/dokument/kou-skola/barn--och-elevhalsan/ny-katalog/begaran-om-

insats-2017_02_01.pdf 

 

I remissunderlaget till logopedmottagningen ska det ingå fullständigt ifylld blankett ”Ansökan till utredning 

av räkneförmåga för åk 4 t.o.m. gymnasiet” (länk nedan och som även återfinns på Vårdgivare Skåne) samt 

remiss undertecknad av journalförande person från Elevhälsan.  

http://www.skane.se/globalassets/dyskalkyliansokan-ak-4-gy-region-skane-2017-03-08---

last.docx?highlight=dyskalkyli 

 

6.4 Litteraturtips kring dyskalkyli 

Dyskalkyli – Att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter, Brian Butterworth & Dorian Yeo, 

2010. Boken ger praktisk handledning som visar hur lärare kan hjälpa elever med specifika 

matematiksvårigheter och innehåller konkreta övningar, aktiviteter och spel som systematiskt kan användas 

för att hjälpa elever att handskas med tal och grundläggande räknefärdigheter.  

 

Värt att veta om DYSKALKYLI, Marcus Björnström, 2012. Vad är dyskalkyli och på vilket sätt skiljer sig 

dyskalkyli från andra matematiksvårigheter? Hur utreds dyskalkyli och vad kan skolan göra för att hjälpa 

elever med denna diagnos? Dessa är några av de frågor boken försöker besvara. Boken ger en kort 

introduktion kring ämnet dyskalkyli. 

 

 

 

 

 

 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/regionala-riktlinjer---fillistning/riktlinje-for-utredning-av-raknesvarigheter-2017-02-04.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/regionala-riktlinjer---fillistning/riktlinje-for-utredning-av-raknesvarigheter-2017-02-04.pdf
https://www.ystad.se/globalassets/dokument/kou-skola/barn--och-elevhalsan/ny-katalog/begaran-om-insats-2017_02_01.pdf
https://www.ystad.se/globalassets/dokument/kou-skola/barn--och-elevhalsan/ny-katalog/begaran-om-insats-2017_02_01.pdf
http://www.skane.se/globalassets/dyskalkyliansokan-ak-4-gy-region-skane-2017-03-08---last.docx?highlight=dyskalkyli
http://www.skane.se/globalassets/dyskalkyliansokan-ak-4-gy-region-skane-2017-03-08---last.docx?highlight=dyskalkyli
http://www.skane.se/globalassets/dyskalkyliansokan-ak-4-gy-region-skane-2017-03-08---last.docx?highlight=dyskalkyli
http://www.skane.se/globalassets/dyskalkyliansokan-ak-4-gy-region-skane-2017-03-08---last.docx?highlight=dyskalkyli
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7. Tips  

Nedan följer några förslag på länkar, litteratur och material där det går att få idéer om läromedel, material 

och alternativa verktyg som kan vara användbara i matematikundervisningen.  

 

Länkar för förskola och skola 

Dyslexiförbundet: Läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter 

kan hänga ihop. Förslag på alternativa verktyg och länkar till ytterligare 

tips. 

http://www.dyslexi.org/skrivknuten/matematik-472 

 

LUKIMAT: Finsk webbtjänst som grundläggande information om lärande och inlärningssvårigheter i 

matematik (svensk version finns).  

http://www.lukimat.fi/matematik   

 

NOMP: På Nomp finns över 1000 olika övningar som täcker det mesta man kan behöva öva på i matte 

från årskurs 1 till årskurs 9. 

https://nomp.se/ 

 

Nationellt centrum för matematik: Ger tips på olika laborativa material 

inom olika kunskapsområden inom matematiken. 

http://ncm.gu.se/node/302 

 

SKED - Skånes Kompetenscentrum för Elever med Dyslexi och Dyskalkyli  

https://vard.skane.se/habilitering-och-hjalpmedel/mottagningar/skanes-kompetenscentrum-for-elever-

med-dyslexi-och-dyskalkyli/ 

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten: Förslag på alternativa verktyg, 

läromedel och litteratur.  

http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Rakna/ 

  

  

 

Litteratur och material för förskolan  

För fler tips för förskolan kring litteratur, appar och länkar, se Facebookgrupp Matematik I Ystads Kommuns 

Förskolor. 

 

De yngsta barnens matematik, Camilla Björklund & Karin Franzén (red), 2015. Camilla Björklund är 

docent i pedagogik och universitetslektor vid Göteborgs universitet. Forskningen riktar sig mot de yngre 

barnens matematiklärande och förskollärares didaktiska kompetens. Boken är en antologi där 12 

medförfattare delar med sig av sin kunskap och beprövad erfarenheter från många års arbete, så väl i praxis 

som i utbildning och forskning, i en strävan att föra kunskapsfältet framåt, för barnens, verksamhet och 

professionens utveckling. 

 

Vad räknas i förskolan? Matematik 3-5 år, Camilla Björklund, 2013. Här beskrivs de grundläggande 

förmågor som utvecklas i många av förskolans aktiviteter som barn erbjuds delta i, problematiserar lärarens 

förhållningssätt till matematiklärandet samt diskuterar hur målinriktad matematikundervisningen kan göras 

möjlig på förskolans villkor där leken måste få en självskriven plats. 

http://www.dyslexi.org/skrivknuten/matematik-472
http://www.lukimat.fi/matematik
https://matematiklyftet.skolverket.se/
https://matematiklyftet.skolverket.se/
https://nomp.se/
http://ncm.gu.se/node/302
http://ncm.gu.se/node/302
https://vard.skane.se/habilitering-och-hjalpmedel/mottagningar/skanes-kompetenscentrum-for-elever-med-dyslexi-och-dyskalkyli/
https://vard.skane.se/habilitering-och-hjalpmedel/mottagningar/skanes-kompetenscentrum-for-elever-med-dyslexi-och-dyskalkyli/
http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Rakna/
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Matteskatten - matematik i förskolan, Rose-Marie Eriksson, 2010. Boken består av en kort teoridel och 

en lite större praktisk del. Den teoretiska delen beskriver vad grundläggande matematik handlar om och hur 

man som vuxen kan främja de yngre barnens matematikinlärning. I den praktiska delen finns matematiska 

aktiviteter både för inom- och utomhusbruk. Efter varje aktivitet står kort beskrivit var matematiken finns 

i de olika aktiviteterna. I Matteskatten får barn och pedagoger tillsammans möta många matematiska 

områden på det lekfulla, lustfyllda och meningsfulla sätt som förskolans läroplan förespråkar. 

 

Leka och Lära Matematik Ute Förskola, Kajsa Molander, Gerd Strandberg, Torsten Kjellander, Robert 

Lättman-Masch, Mats Wejdmark, Mia Bucht, Naturskoleföreningen, 2007. Boken fokuserar på matematik 

för yngre barn samt hur man ute i naturen kan upptäcka, utforska och träna grundläggande begrepp och 

språk i matematikens värld. Bokens huvudområden är mätning och rumsuppfattning, sortering och mönster 

samt taluppfattning. Teoretiska avsnitt varvas med praktiska övningar och aktiviteter som är direkt kopplade 

till Läroplanen för förskolan (Lpfö 98). Boken ger praktiska exempel på hur man kan arbeta med matematik 

utomhus för att barnen ska få möjlighet att erövra nya kunskaper med hjälp av kropp och knopp samt 

befästa redan erövrade kunskaper och färdigheter. 

 

Nallematte, Aino Mattinen, Pekka Räsänen, Minna Hannula & Erno Lethinen. Nallematte är ett 

matematikprogram för utveckling av tidig matematisk inlärningsförmåga för barn 3 - 5 år. Materialet är 

utarbetat av Niilo Mäki - institutet (NMI) Finland. Målet är att främja den allmänna inlärningsförmågan och 

förebygga matematiska inlärningssvårigheter. I materialet ingår förutom nalledockor med tillbehör, 

kopieringsmaterial,  dvd och handbok. I slutet av övningsmaterialet för kopiering finns en kartläggning av 

barns inlärningsförmåga. Eftersom svensk förskola inte bedömer enskilda barns inlärningsförmåga bör 

denna del bortses ifrån.  

ISBN: 978-951-39-5492-5 
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