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Adler Matematikscreening  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Undersök kognitiva funktioner genom Matematikscreening 
Matematikscreening är en kvalitativ screening. Det är inte ett traditionellt test som är 
normerat och standardiserat. Istället är denna screening utformad på så sätt att alla elever 
i angiven ålder förväntas klara samtliga uppgifter. Om inte eleven klarar en eller några 
uppgifter är detta ett observandum som man går vidare med i en pedagogisk kartläggning.  
 
 

• Sifferstrukturer 
Följande delar undersöks i Matematikscreening: 

• Schema för talen 
• Enkla räkneoperationer 
• Komplexa räkneoperationer 
• Aritmetiska tecken 
• Taluppfattning/talbegrepp 
• Geometriska figurer 
• Spatiala relationer 
• Spatialt minne 
• Planeringsförmåga 
• Tidsplanering 
• Tidsbegrepp 

 
Matematikscreening är uppbyggd efter en princip där man i den första delen 
söker fånga individens förståelse (knowing) av matematiska begrepp och 
sifferstrukturer medan den andra delen berör själva utförandet (doing) . 
 
Sifferstrukturer handlar främst om förmågan att läsa, kopiera samt skriva 
siffror och tal. Det är bra att ta med tal med nollor eftersom detta ger besked 
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om elevens förmåga att se nollorna i talen. Om eleven uppmanas att skriva 
talet 1005 (ettusenfem) kan detta vålla problem då nollorna inte hörs. Det 
kan också vara värdefullt att ta med s k ljudstridiga tal som tretton eller 
femton där trean respektive femman kommer först när talet presenteras 
verbalt. 
 
Schema för talen handlar om att undersöka förmågan att röra sig längs 
tallinjen och dyka ner var som helst och t ex snabbt kunna säga hur mycket 
mer 91 är jämfört med 87 eller vilket av talen 2001 eller 1989 som är störst. 
Man fångar också schema för tal i uppgifter med baklängesräkning. Det 
kan då för vuxna handla om att räkna baklänges i sju-steg åt gången från 
70. Efter sjuttio kommer sextiotre och sedan kommer? 
 
Förmågan att räkna enkla räkneoperationer fångas i Matematikscreening i 
enkla operationer som 7 + 8 =   eller 2 x 4 =   . I denna form av uppgifter vill 
vi framför allt undersöka hur långt eleven kommit i automatiseringen av 
enkla räkneoperationer. Vi vill veta om hen klarar att räkna operationerna 
snabbt genom huvudräkning, utan att behöva använda fingrarna. När det 
gäller äldre elever måste man vara extra observant på fingerräknandet. De 
visar den sällan tydligt utan döljer ofta händerna under bordet, räknar på 
tårna eller tänderna. Det är lämpligt att ställa direkta frågor: Räknade du 
på fingrarna? Då får man ett absolut klargörande. Det är inte ovanligt med 
svar av slaget: Ja, hur visste du det? 
 
Man bör också undersöka elevens förmåga att klara av mer komplexa 
räkneoperationer. Detta kan man göra genom enkla uppgifter som 8 + 
9 – 7 =    där själva uträkningen måste ske i minst två steg. Även denna 
form av uppgifter visar om enkla räkneoperationer är automatiserade men 
det handlar här också om att undersöka förmågan att huvudräkna där 
arbetsminnet utgör en viktig del. Denna form av uppgifter är också känslig 
för brister i uppmärksamhet och en fluktuerande uppmärksamhet. 
 
Kunskaper och färdigheter som avser användning av aritmetiska tecken 
ingår också i Matematikscreening. Dessa färdigheter fångas bland annat i 
uppgifter som 8    2 = 16 där det handlar om att sätta in rätt aritmetiskt 
tecken. Rör det sig om addition, subtraktion, multiplikation eller division? 
Vilket är räknesättet? Uppgifter av detta slag är viktiga för elevens förståelse 
för hur de aritmetiska tecknen används. Ibland kan det vara så att eleven 
vet vad det är för räkneoperation som ska användas men ändå får svårt 
med att komma ihåg hur det aritmetiska tecknet ska skrivas. Ibland är det 
tvärtom. Eleven vet då hur tecknet ska skrivas men är osäker på hur det 
ska användas. 
 
Elevens förmåga att uppfatta och förstå tal undersöks också i Matematikscreening. 
Det gäller att undersöka elevens förmåga att uppfatta vilket av två tal som är störst av t ex 
96 eller 69. Om eleven har problem med läsriktningen och ibland läser från höger till vänster 
kan det bli att det första talet istället läses som sextionio medan det andra blir nittiosex. 
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Det är också vanligt att eleven inte fullt ut förstår talens värde vilket kan 
synas i uppgifter som 1889 – 2001 där då artonhundraåttionio uppfattas 
som störst på grund av att talet innehåller fler högre enskilda siffror/tal (8,8,9) än 
tjugohundraett (0,0,1). 
 
Förståelse av tal undersöks också med uppgifter som 27 –     = 18 eller 
9 +     = 24 där ett tal i räkneoperationen är utelämnat. Denna form av 
uppgifter kan inte automatiseras utan kräver en djupare form av förståelse – trots att det  
är enkla räkneuppgifter. 
 
Slutligen undersöks taluppfattningen genom en bild med olika föremål där 
eleven ska ange läget på föremålen och t ex peka på det femte föremålet, 
det näst sista eller det sjunde föremålet. I denna del gäller det mer att 
undersöka elevens förmåga att förstå och hantera ordningstal (ordinala tal) 
och begrepp som är centrala även i matematiken. 
 
Att förstå geometriska figurer blir viktigt i den matematik som uppträder 
från tio−tolvårsåldern. Man behöver undersöka elevens förmåga både att 
kopiera efter förebild och att återge ur minnet. 
Uppgifter av detta slag visar om eleven har uppnått grundläggande 
färdigheter som gäller perceptionen. Det är viktigt att man noterar hur 
eventuella svårigheter yttrar sig. Ser eleven att det hen ritar blir fel? Noterar 
hen själv att figuren blir fel men är samtidigt oförmögen att rita en exakt 
likadan?  
 
I Matematikscreening undersöks spatial förmåga och förmåga 
att uppfatta spatiala relationer av komplexa figurer som dels kopieras 
och dels ska återges ur minnet. Den spatiala komponenten handlar om 
föreställningsförmågan d v s att ha överblick och se problem och lösningar 
utan att direkt uttrycka detta genom ord och konkreta tankar. 
 
Planeringsförmåga, tidsplanering och tidsbegrepp utgör övergripande 
kognitiva funktioner som har att göra med överblick och helhetsseende. 
I matematikscreening fångas aspekter av detta i uppgifter där eleven ska 
placera ut siffrorna på klockan i en tom cirkel. Andra delar handlar om 
att uppskatta hur mycket man hinner göra på en bestämd tid. Därefter ska 
uppgiften genomföras. Resultatet utvärderas och eleven får sedan möjlighet 
att korrigera sig så att hen hamnar, om möjligt, ännu närmare själva 
idealtiden. Detta är exempel på uppgifter som kräver planeringsförmåga 
och tidskänsla. De är centrala även i arbetet med matematik och utgör en 
viktig del i hur man handskas med benämnda uppgifter (lästal) och det 
logiska tänkandet. 
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Matematikscreening finns utvecklad i fyra versioner för olika åldersgrupper: 

• Matematikscreening F6 (6-7 år) 
• Matematikscreening I (7-9 år; med supplementdel 7-10 år) 
• Matematikscreening II (11-15 år) 
• Matematikscreening III (16 år och äldre, även vuxenversion) 

 
Man väljer screeningversion med utgångspunkt från elevens faktiska ålder - 
inte kognitiv mognad eller kunskapsnivå i matematik. Det finns också 
supplementdelar till respektive Matematikscreening. Denna är tänkt att 
använda för att, vid behov, närmare undersöka de byggstenar där man 
upptäckt svårigheter när eleven genomförde grundversionen. 
 
Om man även använder supplementdelen till Matematikscreening I täcker 
man upp t o m 10 års ålder. 
 
Adler Matematikscreening utgör ett viktigt tillägg till vanliga matematikprov och är 
central i en neuropedagogisk bedömning av dyskalkyli. Den finns översatt 
även till engelska, danska och norska. Information och försäljning av 
materialet sker genom: 
 
Kognitivt Centrum 
Stenhotten 60 
269 73 Förslöv 
Tel: 040-30 16 80 
E-mail: info@kognitivtcentrum.se 
www.dyskalkyli.nu  
www.bakakus.nu  (räknare för dyskalkyliker) 
 
Matematikscreening bör kompletteras med normerade test som 
Adler Förmåga att Snabbt Se Mängd men även Adler Färdighetstest 
i Matematik, Talserier i Matematik och Utvikning av Geometriska 
kroppar. Samtliga dessa fyra normerade test kan med fördel genomföras 
som klasstest. 
 
Kognitivt Centrum har även utvecklat en komplett neuropedagogisk metod 
där det även ingår Lässcreening och Skrivscreening. Med hela denna neuropedagogiska 
screening kan man i samma metod undersöka räknandet, läsningen, 
elevens skrivande samt stavning.  
 
Till metoden finns även tre arbetspärmar som i arbetet med eleven är konkret 
utvärderingsbart. 
Ytterligare produktinformation: www.dyskalkyli.nu  
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