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En person - ett barn vanligen - som i egenskap av elev i skolan och 
givet den undervisning som bedrivs har svårare att lära sig den av 
samhället föreskrivna skolmatematiken än vad man kan förvänta 
sig om man beaktar elevens övriga skolprestationer



Matematikinlärningens institutionella ramar

• I skolan har någon annan (varken lärare eller elev) bestämt vad som ska läras


• Skolmatematikframgång är starkt genetiskt betingad, huvudsakligen utan 
speciella faktorer för matematiksvårigheter Man lär sig nästan bara 
matematik i skolan, och skolmiljön är extremt restringerad


• För att lära sig matematik måste man kämpa med svåra saker


• Koncentrationsförmåga, grit, perserverence, uppgiftsorientering är 
avgörande


• Lärarrelationer, tillit, förtroende, osv är av största vikt Brousseau, 1997

Kovas m fl, 2010 
Garron-Carrier mfl., 2017

Sterner & Lundberg, 2009



(Den grundläggande) matematikens epistemologi

Favorit matematik 3A, Studentlitteratur
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(Den grundläggande) matematikens epistemologi

Den grundläggande matematiken kan inte upplevas av barn (läras in, förstås, etc) via definitioner. 

Istället: 
 
Situationer: (klasser av) konkreta vardagliga företeelser ur vilka man ”extraherar” 

matematiska objekt och operationer


Ikoniska representationer: (klasser av) föremål, bilder eller grafiska element som 

står modell för matematiska objekt och operationer

Icke-ikoniska representationer. (siffror och tecken) 
Relationer i symbolsystem (jfr Vygotsky: Vetenskapliga begrepp)

Ahl & Helenius, 2021 
Vergnaud, 1998 
Vygotsky, 1962



Visuella och situationella resonemang

Symboliska resonemang



Sammanfattning: kognitiva resurser:

• Språkliga (fonologirelaterade)


• Geometriska/Spatiala förmågor


• Antalsuppfattning


• Visuospatiellt arbetsminne och 
talfakta


• Symbolhantering
Amalric & Dehaene, 2017

Cipora m fl 2018

Kuzmina m fl 2020

Shackmann m fl 2006

Zhang & Räsänen, 2020

Specifikt känsligt för matematikångest



Wang m fl 2020

Matematikångest



Wang m fl 2020



Praktiska råd (matematiksvårigheter)

• Börja i skolans organisation när det gäller stöd, smågrupper etc.  
undervisar före-strategier, intensivundervisning


• Tillgodogör sig eleven lektionsundervisningen? Hur får man eleven att 
göra det?  Koncentration, socialt, kunskapsbristen, kognitiva svårigheter. 


• De relationella komponenterna.  
Eleven måste tro på sig själv, men kanske ännu mer: tro på läraren



Praktiska råd (matematiksvårigheter)

• ”Konkretisera”… men också arbeta med det symboliska


• Använda flera representationer 
Genom att utnyttja matematikens polysemiska natur kan man hitta sätt att resonera som passar 
vissa elever. 


• Ju äldre elever, desto viktigare med specifik kompetens som kan gå 
tillbaka till grunderna - men äldre elever är också smartare!



Praktiska råd (matematikångest)

• I matematik är det viktigt att få rätt svar. 


• När man lär sig matematik är det viktigt att också fel framkommer så att 
de kan diskuteras och avhandlas


• Hypotes: En undervisningsdesign som explicit (från början) bygger på att 
också lyfta och avhandla missuppfattningar skulle kunna förebygga 
matematikångest. 
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