
 
Specialpedagogisk kartläggning i matematik 

 Datum: 180309 

 
Elev: 
XXX 

Personnummer: 
XXX 

Klass: 
Samhällsprogrammet 

Mobilnummer: 
XXX 

E-post: 
Se dexter 

Modersmål: 
Svenska 

Intervjuare: 
Daniel Nilsson 

Rektor: 
XXX 

Mentor: 
XXX 

Högstadieskola: 
XXX 

NP-resultat: 
F i matematik 

Anpassning tidigare i matematik? 
Mindre grupp, individuella 
genomgångar och lättare tal. 

Allmänna frågor om Din skolgång: 

Hur trivs du i skolan (Närvaro i skolan)? 
Trivs bra men närvaron har varit sådär eftersom XXX har varit sjuk (varnad till CSN). 

När går du och lägger dig på kvällen? 
21.30 (går upp tidigt, bussen går kl 06.20). 

Hur fungerar det att läsa, läser du snabbt/sakta, förstår du det du läser? 
Läser ganska långsamt och behöver läsa om det flera gånger för att förstå det hon läser. Pappa har 
dyslexi men XXX har aldrig hört att hon ska ha det. 

Hur fungerar det att skriva, hinner du skriva av det du vill (föredrar du papper eller dator)? 
XXX föredrar att skriva på dator eftersom det finns rättstavningsprogram. När hon skriver för hand 
blir det mycket fel. 

Hur nöjd är du med din prestation i skolan? 
Sådär, XXX är skoltrött.  

Vad fungerar bra? 
Juridik, företagsekonomi (räkning men i 
kalkylprogram), samhällskunskap, engelska, 
svenska (förutom att skriva, digiexam måste 
ställas in så XXX får rättstavningsprogram) och 
idrott. 

Vad fungerar mindre bra? 
Tyska och matematik 1b. 

När fungerar det bäst för dig i skolan (arbetssätt, redovisning m.m.)? 
Inlämningsuppgifter när XXX kan sitta själv hemma och jobba. På lektionerna blir XXX lätt störd av 
andra (knapptryck på dator exempelvis) och vill gärna ha hörlurar för att kunna fokusera.  

Hur går det att jobba utanför skolan (studiemiljö)? 
Det finns studiemiljö hemma.  

Specifika frågor om Din matematik: 

Hur känner du dig på matematiklektionen? 
XXX gillar inte alls matematik och får inte hjälp i tid när hon behöver fråga, och XXX måste fråga 
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på nästan varje tal. 

Förstår du dom genomgångar läraren har? 
Nej det gör inte XXX eftersom lärare pratar för fort och då hinner XXX inte med. 

Antecknar du på lektionerna och hur går det isf? 
XXX skriver ner det lärare säger men förstår inte det hon har skrivit ner. När klassen sedan börjar 
jobba med uppgifter kör hon fast nästan direkt.  

Hur går det att jobba med uppgifterna i matteboken? 
Kör fast på nästan alla uppgifter. 

Hur fungerar det att jobba med andra? 
Det fungerar inte eftersom XXX känner sig så mycket sämre än alla andra i matematik. 

Hur fungerar det att jobba på egen hand? 
Det fungerar inte heller och när hon frågar mamma blir det mest bråk. 

Hur fungerar det att planera skolarbetet i veckan? 
Kollar på classroom men har inget system för hur hon ska komma ihåg saker (använder inte 
kalendern i dator). Det blir mest plugg på helgerna eftersom XXX kommer hem sent på vardagarna 
och när hon kommer hem behöver hon laga mat och sedan gå och lägga sig. 

Hur mycket tid lägger du ner på matematiken i veckan ungefär? 
Det beror på hur mycket hon orkar men ger upp ganska snabbt (någon minut) eftersom hon lätt kör 
fast på uppgifterna och kan inte heller lista ut svaret med hjälp av siffran i facit. 

Hur jobbar du med matematiken hemma (jobba framåt i boken/kolla på genomgångar/ repetera det du har gjort i skolan): 
Försöker att jobba framåt i boken. XXX har varit inne någon gång och kollat på inspelad genomgång 
men vet inte om hon gillar det. 

Vad tycker du om Nokflex? 
XXX gillar inte Nokflex utan föredrar boken eftersom det är lättare att hitta förklaringar i boken. 

Tycker du det är lättare med uppgifter där det bara är siffror eller är det lättare med textuppgifter? Exempelvis -3+5 eller “Det är 
-3 grader i Kalmar på morgonen men på eftermiddagen blir det 5 grader varmare. Vad är temperaturen på eftermiddagen?”. 
XXX vet inte.  

Sammanfattning av intervju: 

Vad är din uppfattning om behov av stöd (Hur skulle du vilja ha det?): 
Inte så svåra tal och proven ska ligga på E-nivå så hon klarar några tal. 

Speciallärarens uppfattning om behov av stöd: 
Min uppfattning efter att ha träffat XXX är att det finns läs-och skrivsvårigheter inblandat eftersom 
hon behöver läsa om texter för att förstå dom och att det lätt blir mycket stavfel när hon skriver för 
hand. XXX är i behov av att få rättstavningsprogram inställt på digiexam och använda datorn till det 
mesta i skolan.  
 
I matematik är XXX i stort behov av att få en struktur där hon får jobba med saker hon lyckas med 
eftersom hennes självförtroende inte är bra i matematik. På grundskolan jobbade XXX enbart med 

Daniel Nilsson 
Legitimerad speciallärare med inriktning matematik 
dallesmatte8@gmail.com 



 
Specialpedagogisk kartläggning i matematik 

 Datum: 180309 

E-uppgifter och kände att det fungerade bra. Vi behöver välja ut uppgifter som är grundläggande för 
att klara kursen och ta bort svårare uppgifter, både i planeringen av vad hon ska göra och på proven. 
Uppgifter på högre nivå skapar en stress för XXX. XXX är även i stort behov av att hela tiden få 
bekräftelse på att hon gör rätt och behöver snabb hjälp när hon inte förstår för att vi ska bygga upp 
hennes självförtroende i matematik.  
 
XXX vet inte om hon skulle vara hjälpt av att få genomgångar inspelade, jag som speciallärare tror 
att hon skulle vara väldigt hjälpt av detta eftersom hon då kan pausa, skriva och reflektera i sin egna 
takt. Den andra fördelen med inspelade genomgångar är att XXX kan titta på en genomgång flera 
gånger men det är viktigt att hon direkt efter får jobba med konkreta uppgifter som är kopplade till 
det hon precis har tittat på.  
 
Eftersom XXX lätt kör fast på uppgifter när hon sitter hemma och blir då frustrerad och irriterad 
behöver vi visa henne hur hon kan jobba utan att köra fast hemma. Daniel Nilsson pratar med henne 
om detta och visar på hur hon kan jobba (studieteknik). Vi behöver även hitta flera tider i skolan där 
XXX behöver jobba med matematiken tillsammans med en matematiklärare. 

Rektors underskrift: 
 

Speciallärarens underskrift:  
 

 
 
Förvaras i elevakt. Kopia till mentor, berörd lärare och vårdnadshavare.  
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