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Neuroimaging has greatly enhanced the cognitive neuroscience understanding of the human brain and
its variation across individuals (neurodiversity) in both health and disease. Such progress has not yet,
however, propelled changes in educational or medical practices that improve people’s lives. We
review neuroimaging findings in which initial brain measures (neuromarkers) are correlated with or
predict future (1) education, learning, and performance in children and adults; (2) criminality; (3)
health-related behaviors; and (4) responses to pharmacological or behavioral treatments.

Neuromarkers often provide better predictions (neuroprognosis), alone or in
combination with other measures, than traditional behavioral measures. With
further advances in study designs and analyses, neuromarkers may offer
opportunities to personalize educational and clinical practices that lead to better
outcomes for people.
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Persistent Effects of Musical Training on Mathematical Skills of Children With
Developmental Dyscalculia
Fabiana Silva Ribeiro1,* and Flávia Heloísa Santos2,*

In conclusion, the findings of this study showed that MT
appears to be a useful tool for compensatory remediation
of DD.

Music and Dyslexia: A New Musical Training Method to Improve Reading and
Related Disorders
Michel Habib,1,2,* Chloé Lardy,1 Tristan Desiles,1 Céline Commeiras,1 Julie
Chobert,2 and Mireille Besson2

Numerous arguments in the recent neuroscientific literature support
the use of musical training as a therapeutic tool among the arsenal
already available to therapists and educators for treating children
with dyslexia.
The results provide new additional arguments for using music as part
of systematic therapeutic and instructional practice for dyslexic
children.
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Musik man gillar förbättrar återhämtningen efter stroke.
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Finansiell förmåga och räknefärdighet the ABC of finance
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Finansiell förmåga

Om sannolikheten att få en
sjukdom är 10%, hur många av
1000 personer förväntas få
sjukdomen?

92 procent

En bilhandlare erbjuder en
begagnad bil för 60 000 kr. Det
är två tredjedelar av vad den
kostade som ny. Hur mycket
kostade bilen som ny?

77 procent

Fem personer vinner ett lotteri
och ska dela lika på vinsten.
Om vinsten de ska dela på är 2
miljoner, hur mycket får var
och en?

89 procent

Anta att du har 100 kr på ett
sparkonto med 2 procents ränta.
Hur mycket tror du att du skulle ha
på kontot efter 5 år om du låter
pengarna växa på kontot?
(Mer än 102 kr. Exakt 102 kr. Mindre än 102 kr.
Vet ej)

87 procent

Anta att räntan på ditt
sparkonto är 1 procent och
inflationen är 2 procent. Om du
låter dina pengar stå på kontot
i ett år, kommer du då vid årets
slut att kunna köpa?
(Mer. Mindre. Lika mycket. Vet ej.)

76 procent

Är följande påstående sant
eller falskt? Att köpa aktier i
ett enstaka företag är
vanligtvis säkrare än att köpa
andelar i en aktiefond?

73 procent

Finansiell förmåga och
finansiell kunskap
Vi är bäst i världen. Men det räcker inte. Finansiell förmåga betyder grundläggande
kunskaper (the ABC of finance*) och det krävs mer än så på en välutvecklat finansiell
marknad.
27 procent saknar kunskap om riskspridning (18 – 79 år).

Hushåll med lägre inkomst och
utbildning
Lägre finansiell förmåga
På de frågor som handlar om att planera på längre sikt och att hålla sig informerad om
privatekonomiska frågor uppger de hushåll med lägst inkomst också det lägsta
intresset. I kombination med att många bland de hushållen uppger att de har svårt att få
pengarna att räcka till blir de extra sårbara.

https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2020/hushallens-ekonomi-och-finansiella-formaga-2020/

Stärka konsumenternas
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Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Finansinspektionen

Nationellt nätverk
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Över 80 myndigheter, organisationer och företag.
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Nationella provet i matematik i årskurs 9, 2019
Charlotte Nordberg
PRIM-gruppen, Stockholms universitet

Inledning
Syftet med de nationella proven är att stödja en likvärdig och rättvis betygssättning. I årskurs
3 är syftet med de nationella proven att stödja bedömningen av uppnådda kunskapskrav. De
nationella proven kan också bidra till att stärka skolornas kvalitetsarbete genom analyser av
provresultaten i relation till uppnådda kunskapskrav på skolnivå, huvudmannanivå och på
nationell nivå.
De huvudsakliga utgångspunkterna vid konstruktion av nationella prov är förutom syftena,
läroplan, kursplan och kunskapskrav. Bedömningen utgår från kunskapskraven, förmågorna
och centralt innehåll. En sammanställning över provets sammansättning och innehåll finns i
bilaga 1.

Insamling
Denna rapport redovisar resultat från lärarnas svar på en enkät och elevernas resultat på 2019
års nationella prov. Provresultaten grundar sig på PRIM-gruppens webbinsamling. För
webbinsamlingen rapporterade lärarna resultat på uppgiftsnivå för elever födda den 15:e i
någon av årets månader. I samband med den insamlingen rapporterade lärarna också in
elevernas preliminära slutbetyg i matematik. Drygt 2400 elevers resultat har insänts till PRIMgruppen, något fler än 2017 då drygt 2200 elevers resultat insändes. Underlag till rapporten
är också drygt 1200 besvarade lärarenkäter. Antalet besvarade lärarenkäter 2019 är ungefär
lika många som 2017 men cirka 30 procent färre jämfört med 2016. Någon jämförelse med
2018 års prov görs inte då provet spreds och många skolor använde ersättningsprovet, vilket
inte ingår i någon insamling.

Konstruktionsprocessen
PRIM-gruppen har tillsammans med lärare konstruerat samtliga uppgifter för 2019 års prov.
Antalet uppgifter som nykonstrueras är tre till fyra gånger fler än de som används i provet.
Innan en uppgift kan användas i provet har den utsatts för olika kvalitetsgranskningar.
Till de skriftliga delproven konstrueras uppgifter av samtliga uppgiftstyper; kortsvar och
uppgifter med krav på redovisning till delprov B, ”en mer omfattande uppgift” till delprov
C och uppgifter i kontext till delprov D. Vissa uppgifter kompletteras med bilder av en
illustratör. Uppgifterna sätts samman i utprövningsversioner så att varje utprövningsversion
förväntas kunna genomföras på 60 minuter. Minst två utprövningar genomförs, en mindre
och en större. Kvalitativa och kvantitativa analyser görs utifrån olika utgångspunkter,
exempelvis hur uppgifterna har fungerat, om språket varit begripligt och vilka olika slags
lösningar eleverna har gett på de olika uppgifterna. Därefter formuleras
bedömningsanvisningar, vilket också är en process då uppgiftsformuleringar finslipas och
utprövningar kan behöva göras på nytt. Samtliga uppgifter som ska användas i provet
syngranskas och språkgranskas av Nationellt centrum för svenska som andraspråk.
Avsikten med uppgifterna till det muntliga delprovet är att de ska passa bättre för muntlig
kommunikation än för skriftlig redovisning. De ska också bjuda in till diskussion mellan
eleverna. Det muntliga delprovet görs i två versioner. Vi valde att återvända en muntlig
uppgift 2018/2019. Den uppgiftsspecifika bedömningsmatrisen omarbetades dock något.
Samtliga skriftliga delprov översätts till engelska liksom de delar av det muntliga delprovet
som vänder sig till elever. Delprov B, C och D läses in på cd och usb.
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Kravgränser för de olika provbetygen sätts enligt vetenskapliga och vedertagna metoder.
Yrkesverksamma lärare och speciallärare ingår i kravgränssättningsgrupper som har till
uppgift att utifrån analys av kursplanen genomföra kvalitativa och kvantitativa analyser av
provet och föreslå kravnivåer för olika betygssteg för provet som helhet.
Det nationella provet avser att pröva elevernas kunskaper på ett varierat sätt, därför är det
viktigt att det finns olika typer av uppgifter. En positiv bedömning tillämpas, vilket innebär
att en elevlösning får poäng för förtjänster och inte poängavdrag för fel och brister.

Provresultat med kommentarer
Totalt kunde eleverna på 2019 års prov få 90 poäng fördelade på 37 E-poäng, 34 C-poäng
och 19 A-poäng. Kravgränserna för provet angavs i både totalpoäng och nivåkrav uttryckt i
kvalitetspoäng. Tabellen nedan visar vilka kravgränserna var för respektive provbetyg.
Tabell 1. Kravgränser för respektive provbetyg

Totalpoäng

Provbetyg E

Provbetyg D

Provbetyg C

Provbetyg B

Provbetyg A

Minst 21 poäng

Minst 37 poäng

Minst 51 poäng

Minst 64 poäng

Minst 75 poäng

Minst 10 poäng
på lägst nivå C

Minst 19 poäng
på lägst nivå C

Minst 5 poäng
på nivå A

Minst 10 poäng
på nivå A

Nivåkrav

4,5%
4,0%
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
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Provbetyg A

Figur 1. Elevers totalpoäng fördelade efter provbetyg. ”Svansen” åt höger vid kravgräns på totalpoängen
står för elever som har uppnått totalpoängskravet, men inte nivåpoängskravet.
Av figur 1 framgår att det finns elever som nått kravnivån för totalpoängen för ett visst
provbetyg, men som fått ett lägre provbetyg på grund av att dessa elever inte har uppnått
kravnivån vad gäller kvalitetspoängen (antalet C- och/eller A-poäng). Vi ser till exempel att
ett antal elever som har en totalpoäng på 67 poäng har fått provbetyget C. Dessa elever har
uppnått kravet på totalpoäng för betyget B på minst 64 poäng, men inte uppnått kravet på
minst 5 poäng på nivå A. Vid provbetygsgränserna ser vi att staplarna för nästkommande
provbetyg är högre, särskilt vid E-gränsen. Det finns också elever som uppnått ett provbetygs
nivåpoängskrav men inte dess totalpoängskrav men detta visas inte i figur 1.
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Preliminärt slutbetyg

F
17,4%
10,8%

E
33,6%
33,4%

D
21,0%
18,1%

C
13,5%
17,5%

B
9,5%
12,2%

A
5,1%
7,9%

Figur 2. Procentuell fördelning av provbetyg och preliminärt slutbetyg.
I insamlingen efterfrågades också preliminärt slutbetyg i årskurs 9. Skillnaden mellan
provbetyg och preliminärt slutbetyg är som störst för provbetyget F med drygt 6
procentenheter. För övriga provbetyg är skillnaden inte lika stor. Analyser visar att ungefär
57 procent av eleverna har samma preliminära slutbetyg som provbetyg. Ungefär 37 procent
av eleverna har ett högre slutbetyg än provbetyget.
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Alla
Pojkar
Flickor
Modersmål Svenska
Modersmål Annat

F
17,4%
18,6%
16,1%
12,8%
32,8%

E
33,6%
34,6%
32,6%
33,3%
34,7%

D
21,0%
19,4%
22,7%
22,2%
15,6%

C
13,5%
13,3%
13,6%
14,6%
10,3%

B
9,5%
8,7%
10,3%
11,1%
5,1%

A
5,1%
5,4%
4,7%
6,1%
1,5%

Figur 3. Fördelning av provbetyg för alla elever, för flickor och pojkar, för elever med svenska som modersmål
samt för elever med annat modersmål.
Det vanligaste provbetyget är E, som drygt en tredjedel av eleverna har. Drygt 17 procent av
eleverna har inte ett godkänt resultat på det nationella provet. Det är ungefär samma andel
som år 2015 då andelen elever som fick provbetyget F var 18,6 procent och år 2017 då
andelen var 18,0 procent. Skillnaden mellan pojkars och flickors resultat är liten för
provbetygen. Elever med annat modersmål än svenska har provbetygen F i större
utsträckning än elever med svenska som modersmål och det motsatta gäller för provbetygen
D–A.
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I bilaga 2 finns en tabell som visar den viktade lösningsproportionen. Viktningen innebär att
även vid flerpoängsuppgifter tas hänsyn till hur många poäng elevernas lösningar erhöll på
varje uppgift. Lösningsproportionen är genomsnittspoängen dividerad med uppgiftens
maximala antal poäng. Lösningsproportionen anges således med ett värde mellan 0 och 1.
Tabellen visar att lösningsproportionen inte skiljer sig nämnvärt mellan pojkar och flickor.
De uppgifter som har den högsta lösningsproportionen utmärks oftast av att det är endast
en förmåga som ska tillämpas på ett kunskapsområde och att lösningarna bara kräver ett steg
och ibland två steg för att komma fram till ett svar.

Enkätresultat med kommentarer
Det är viktigt för den fortsatta utvecklingen och konstruktionen av de nationella proven att
få lärarnas synpunkter såväl på genomförandet som på innehållet i provet och tillhörande
material.

Genomförande av provet
De flesta lärarna (cirka 96 procent) svarade att lärarinformationen har gett dem tillräckligt
med information för genomförandet av det nationella provets olika delprov.
Läsåret 2018/2019 gjordes en förändring av hur och var förmågorna för det nationella provet
för årskurs 9 redovisades. Tidigare redovisades endast huvudsaklig förmåga. Nu redovisas
en eller flera av de förmågor som poängen kan relatera till i en provspecifikation för
förmågor. Provspecifikationen gick att se efter inloggning i resultatinsamlingen. På frågan
om förändringen att redovisa flera förmågor svarade 65 procent av lärarna att det var bra
eller ganska bra.
”Stämmer bättre med verkligheten. Ingen kunskap (förmåga) står helt ensam.”
Ungefär 9 av 10 lärare uppgav att anpassningar skett vid genomförandet av provet för någon
eller flera elever. Den vanligaste orsaken till anpassning var läs- och skrivsvårigheter.
Vanligaste anpassningarna var förlängd skrivtid och ytterligare vuxenstöd.
Det nationella provet i årskurs 9 bestod av fyra olika delprov; tre skriftliga som skulle
genomföras på bestämda provdagar under vårterminen 2019 och ett muntligt som skulle
genomföras under höstterminen 2018 inom en viss provperiod. De tre skriftliga delproven
var förlagda till två provdagar och det innebar att eleverna skulle genomföra två delprov på
samma dag.
Vad gäller provtiden ansåg 57–83 procent av lärarna (olika andelar för olika delprov) att
provtiden var tillräcklig för flertalet eller samtliga elever. Delprov C var svårast att hinna med
för eleverna jämfört med övriga delprov.
”I kombination med del B och tidsbrist blev del C för svår. Som enskilt prov hade det varit ett bra
prov.”
Synpunkter framförs också om innehållet i delprov A och tidpunkten för delproven.
”Delprov A testade innehåll som vi inte hunnit prata om än då det var inplanerat till våren.”
”Jag vill att provet ligger 1–2 veckor tidigare så att vi mattelärare får tillräckligt med tid att
sambedöma och analysera resultaten.”
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Lärarna fick också besvara frågan ”I vilken grad har det som provet prövar behandlats i
undervisningen?”. 98 procent svarar att det har behandlats i hög grad eller i ganska hög grad.
På frågan om provet som helhet var bra instämde 78 procent av lärarna helt eller till stor del.
”Ett välformulerat prov som testar förmågorna väl.”
”Del B uppfattade jag som ´svår´ men en lättare del C och D gjorde att provet kändes bra balanserat.”

Bedömningsanvisningarna
En stor andel av lärarna (86–94 procent, olika andelar för olika delprov) ansåg att
bedömningsanvisningarna hade varit ett stöd i bedömningen av elevernas prestationer i
respektive delprov.
”Bedömningsanvisningarna är ett gott stöd för lärarna då det finns så mycket information även
kommentarer kring exempelvis systematiska fel eller missuppfattningar.”
”Saknar elevexempel till vissa uppgifter.”

Provets svårighetsgrad
Lärarna fick besvara frågan ”Vad anser du om svårighetsgraden för respektive delprov?” En
stor andel (74–95 procent, olika andelar för olika delprov) ansåg att delprov A, C och D hade
lämplig svårighetsgrad. Det är något högre än 2017. Delprov B ansågs vara betydligt svårare
än övriga delprov då 60 procent av lärarna tyckte att svårighetsgraden var för svår.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Delprov A

Delprov B
För lätt

Lämplig

Delprov C

Delprov D

För svår

Figur 4. Fördelning av lärares uppfattningar om svårigheten på respektive delprov.
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Lärarna fick också besvara frågan ”Vad anser du om kravgränserna för de olika
provbetygen?”. De alternativ som fanns att välja mellan var för låg, lämplig eller för hög.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Provbetyg E

Provbetyg D
För låg

Provbetyg C
Lämplig

Provbetyg B

Provbetyg A

För hög

Figur 5. Fördelning av lärares uppfattningar om kravgränserna för de olika provbetygen.
En stor andel (80–85 procent, olika andelar för olika provbetyg) av lärarna ansåg att de olika
kravgränserna var lämpliga. Lika stor andel lärare tyckte att kravgränsen för provbetyg E var
för låg som för hög.

Betygssättning
Lärarna fick ta ställning till påståendet om provet som helhet är ett stöd för betygsättningen.
80 procent av lärarna svarar att de instämmer helt eller till stor del.
Exempel på kommentarer från lärare.
”Provet är ett stöd för bedömningen om eleverna har nått eller inte ämnesmålen.”
”Ett välformulerat prov som testar förmågorna väl.”
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Avslutning
Det första nationella provet i matematik enligt Lgr 11 genomfördes 2013. Strukturen på
proven har sedan 2013 varit lika, med ett muntligt delprov och tre skriftliga delprov.
Elevernas prestationer på två delprov har bedömts med hjälp av en bedömningsmatris. I
stort sett har lärarna varit nöjda med proven och bedömningsanvisningarna genom åren och
ansett att de utgör ett stöd för betygssättningen.
Om vi gör en jämförelse mellan elevernas provresultat över några år kan vi konstatera
följande: Andelen elever med godkända betyg är något högre 2019 än 2017. Det är en något
lägre överenstämmelse mellan preliminärt slutbetyg och provbetyg 2019, 57 procent år 2019
mot 60 procent 2017. Någon jämförelse med 2018 års prov görs inte då provet spreds och
många skolor använde ersättningsprovet.
Svarsfrekvensen på lärarenkäten 2019 var ungefär densamma som 2017 men lägre än tidigare
år. Enkäten visade att lärarna till stor del var nöjda med kravgränserna för de olika
provbetygen men att svårighetsgraden på delprov B ansågs vara för hög och att tiden för
delprov B och C var för kort. Inför nästa års nationella prov i matematik görs en förändring.
Delprov B och C förlängs till 50 min per delprov med en rast på cirka 10 minuter mellan
delproven.
En återkommande synpunkt från lärare är att provtiden är för kort. Vid sammansättningen
av det slutgiltiga provet gör vi stora ansträngningar för att eleverna ska ha tillräckligt med tid
för att lösa uppgifterna. Det sker tyvärr på bekostnad av antalet uppgifter och därmed också
på totalpoäng och nivåpoäng. Denna minskning innebär en risk för sämre tillförlitlighet. Det
finns alltså en balans mellan provtiden och antalet poäng, eleverna måste få tillräckligt med
tid men antalet poäng måste vara tillräckligt stort för att mätsäkerheten inte ska bli lidande.
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Bilaga 1

Provets sammansättning och innehåll
Provet innehöll fyra delprov, varav ett muntligt och tre skriftliga. Ett av de skriftliga
delproven skulle genomföras utan miniräknare. I ett av delproven var uppgifterna samlade
kring ett tema, nämligen vatten. Ett delprov bestod av en omfattande uppgift av mer
undersökande karaktär.
Cirka en fjärdedel av provets totalpoäng genereras av uppgifter där eleven endast ska ge svar.
Delprov A generar drygt 15 procent av den totala poängsumman och poängfördelningen är 5
E-poäng, 5 C-poäng och 5 A-poäng. I detta delprov är metodförmågan nedtonad medan det
är förmågorna problemlösning, begrepp, resonemang samt kommunikation som främst
avses att prövas.
Delprov B genererar cirka 25 procent av den totala poängsumman och poängfördelningen är
10 E-poäng, 11 C-poäng och 2 A-poäng. Detta delprov avser att pröva framför allt elevens
metodförmåga utan digitala verktyg och elevens kunskaper om olika begrepp. För att kunna
pröva detta får eleven varken använda formelblad eller digitala verktyg på detta delprov.
Delprov B avser att pröva framför allt E- och C-kvaliteter men även A-kvaliteter finns med.
Delprov C genererar drygt 15 procent av den totala poängsumman. Detta delprov innehåller
en mer omfattande problemlösningsuppgift. Vid lösningen av denna uppgift avses samtliga
förmågor att prövas och poängfördelningen är 5 E-poäng, 5C-poäng och 4 A-poäng.
Delprov D genererar drygt 40 procent av den totala poängsumman och poängfördelningen är
17 E-poäng, 13 C-poäng och 8 A-poäng. Samtliga förmågor avses att prövas i detta delprov.
Eleverna ska redovisa sina lösningar på i stort sett alla uppgifter i delprovet. I detta delprov
är uppgifterna samlade kring ett tema som handlar om vatten.
I provet som helhet är cirka 40 procent av poängen E-poäng, nästan 40 procent av poängen
C-poäng och drygt 20 procent av poängen A-poäng.
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Bilaga 2

Resultat på uppgiftsnivå
För samtliga uppgifter redovisas lösningsproportionen totalt och för pojkar respektive flickor.
Delprov A och Delprov C består av ett antal deluppgifter som inte redovisas i tabellen. I sammanställningen markeras det centrala innehållet som en helhet med kryss för Delprov A respektive
Delprov C.
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Tabell 2. Viktad lösningsproportion per uppgift, både uppdelat på kön och totalt samt huvudsakligt centralt innehåll.
Lösningsproportionen är genomsnittspoängen dividerad med uppgiftens maximala antal poäng. Lösningsproportionen anges således
med ett värde mellan 0 och 1. (nalla=2295, npojkar=1202, nflickor=1093)
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Matematiksvårigheter och
matematikångest
Matematik - inlärning - skola - kognition
En person - ett barn vanligen - som i egenskap av elev i skolan och
givet den undervisning som bedrivs har svårare
svårt att lära sig den av
samhället föreskrivna skolmatematiken än vad man kan förvänta
sig om man beaktar elevens övriga skolprestationer

Ola Helenius
Institutionen för Didaktik och pedagogisk profession
och
Nationellt Centrum för Matematikutbildning
Göteborgs universitet
ola.helenius@gu.se

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

(Den grundläggande) matematikens epistemologi

Favorit matematik 3A, Studentlitteratur

(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

Specifikt känsligt för matematikångest

Amalric & Dehaene, 2017
Cipora m fl 2018
Kuzmina m fl 2020
Shackmann m fl 2006
Zhang & Räsänen, 2020

Matematikångest

Wang m fl 2020

Wang m fl 2020

Praktiska råd (matematiksvårigheter)
•

Börja i skolans organisation när det gäller stöd, smågrupper etc.

•

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

•

De relationella komponenterna.

undervisar före-strategier, intensivundervisning

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

•

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

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

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.

Referenser
Ahl, L.M. & Helenius, O. (accepted). Polysemy and the role of representations for progress in concept knowledge. MADIF12: the twelfth research seminar of the Swedish
Society for Research in Mathematics Education, Växjö, January 14–15, 2020.
Amalric, M., & Dehaene, S. (2016). Origins of the brain networks for advanced mathematics in expert mathematicians. Proceedings of the National Academy of Sciences,
113(18), 4909-4917.
Amalric, M., & Dehaene, S. (2018). Cortical circuits for mathematical knowledge: evidence for a major subdivision within the brain's semantic networks. Philosophical
Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 373(1740), 20160515.
Ashcraft, M. H., & Kirk, E. P. (2001). The relationships among working memory, math anxiety, and performance. Journal of Experimental Psychology: General, 130(2), 224.
Bishop, A. J. (1988). Mathematics education in its cultural context. Educational studies in mathematics, 19(2), 179-191.
Bulthé, J., De Smedt, B., & de Beeck, H. O. (2014). Format-dependent representations of symbolic and non-symbolic numbers in the human cortex as revealed by multivoxel pattern analyses. NeuroImage, 87, 311-322.
Case, R., & Okamoto (1996). The role of central conceptual structures in the development of children's thought. Monographs of the society for research in child development
61(1-2), 1–265.
Cipora, K., Schroeder, P. A., Soltanlou, M., & Nuerk, H. C. (2018). More Space, Better Mathematics: Is Space a Powerful Tool or a Cornerstone for Understanding
Arithmetic?. In Visualizing Mathematics (pp. 77-116). Springer, Cham.
Devine, A., Hill, F., Carey, E., & Sz\Hucs, D. (2018). Cognitive and emotional math problems largely dissociate: Prevalence of developmental dyscalculia and mathematics
anxiety. Journal of Educational Psychology, 110(3), 431.
Garon-Carrier, G., Boivin, M., Kovas, Y., Feng, B., Brendgen, M., Vitaro, F., ... & Dionne, G. (2017). Persistent genetic and family-wide environmental contributions to early
number knowledge and later achievement in mathematics. Psychological Science, 28(12), 1707-1718.
Vergnaud, G. (1998). A comprehensive theory of representation for mathematics education. The Journal of Mathematical Behavior, 17(2), 167-181.
Hannagan, T., Amedi, A., Cohen, L., Dehaene-Lambertz, G., & Dehaene, S. (2015). Origins of the specialization for letters and numbers in ventral occipitotemporal cortex.
Trends in cognitive sciences, 19(7), 374-382.
Helenius, O. & Ahl, L. M. (accepted). The case against coherence in mathematics instruction. TSG 5. ICME 14, July 12-19, 2020, Shanghai, China.
Kohn, J., Rauscher, L., Kucian, K., Käser, T., Wyschkon, A., Esser, G., & Von Aster, M. (2020). Efficacy of a computer-based learning program in children with developmental
dyscalculia. What influences individual responsiveness?. Frontiers in Psychology, 11.
Kovas, Y., Haworth, C. M., Petrill, S. A., & Plomin, R. (2007). Mathematical ability of 10-year-old boys and girls: genetic and environmental etiology of typical and low
performance. Journal of Learning Disabilities, 40(6), 554-567.
Landerl, K., Bevan, A., & Butterworth, B. (2004). Developmental dyscalculia and basic numerical capacities: A study of 8–9-year-old students. Cognition, 93(2), 99-125.
Landsmann, L. T., & Karmiloff-Smith, A. (1992). Children's understanding of notations as domains of knowledge versus referential-communicative tools. Cognitive
development, 7(3), 287-300.
Leibovich, T., & Ansari, D. (2016). The symbol-grounding problem in numerical cognition: a review of theory, evidence, and outstanding questions. Canadian Journal of
Experimental Psychology/Revue canadienne de psychologie expérimentale, 70(1), 12.
Lundberg, I., & Sterner, G. (2009). Dyskalkyli–finns det. Aktuell forskning om.
Mutlu, Y. (2019). Math Anxiety in Students with and without Math Learning Difficulties. International Electronic Journal of Elementary Education, 11(5), 471–475.
Nemmi, F., Helander, E., Helenius, O., Almeida, R., Hassler, M., Räsänen, P., & Klingberg, T. (2016). Behavior and neuroimaging at baseline predict individual response to
combined mathematical and working memory training in children. Developmental cognitive neuroscience, 20, 43-51.
Rubinsten, O., & Henik, A. (2006). Double dissociation of functions in developmental dyslexia and dyscalculia. Journal of Educational Psychology, 98(4), 854.
Wang, Z., Oh, W., Malanchini, M., & Borriello, G. A. (2020). The developmental trajectories of mathematics anxiety: Cognitive, personality, and environmental correlates.
Contemporary Educational Psychology, 61, 101876.
Zhang, X., Räsänen, P., Koponen, T., Aunola, K., Lerkkanen, M. K., & Nurmi, J. E. (2020). Early cognitive precursors of children's mathematics learning disability and
persistent low achievement: A 5-year longitudinal study. Child development, 91(1), 7-27.

Matematikångest – vad
vet vi om de psykologiska
processerna?
Kenny Skagerlund, fil.dr.
Docent i psykologi
Universitetslektor

Kenny Skagerlund

2021-05-07

Kognitiv psykologi och matematik
-

Människans kognitiva förmågor i centrum
- Kognition, emotion och biologiska processer

-

Hur interagerar emotionella processer med kognitiva förmågor?
- Vilka psykologiska processer ligger till grund för utveckling av
matematikångest? Hur kan vi motverka och behandla?
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Matematik väcker känslor…
Matematikångest:
-

”En känsla av anspänning och ångest som stör förmågan att hantera
antal siffror och lösning av matematikproblem, både i vardagslivet och i
skolans värld” (Richardson & Suinn, 1972)
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Vem utvecklar matematikångest?
-

Speciell typ av ångest/oro som skiljer sig från andra typer av ängslan
eller ”prestationsångest”

-

Matematikångest korrelerar med…
- …lägre självförtroende

- …mindre motiverade för matematikinlärning
- …sämre matematikförmåga
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Matematikångest påverkar inlärning
-

Hur påverkar matematikångest inlärning negativt?
1) Matematikångest medför undvikande beteende
- Negativ spiral
2) Matematikångest ger stresspåslag som minskar kognitiva resurser i
arbetsminnet (Ashcraft & Kirk, 2001; Skagerlund et al., 2019)
3) Undvikande även i själva mattesituationen

- Slarv i högt tempo
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Hur uppstår matematikångest?
-

Viss (liten) biologisk grundförutsättning (Wang et al., 2014)
- Heritabilitet via enäggstvillingar/tvåäggstvillingar – 40 %

-

Prestationsbaserad effekt (Ma & Xu, 2004)
- 6-årig longitudinell studie – växelverkan mellan prestation och ångest

-

Miljömässiga faktorer

- Enskilda negativa händelser i klassrum
- Lärares egna ängslan för matematik
- Hos flickor (Beilock et al., 2010)

- Negativa stereotyper
- Lärares höga krav + låg support
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Föräldrars inflytande på matematikångest
-

Föräldrars attityd, förmåga och matteångest viktiga faktorer

-

Föräldrar som hjälper sina barn positivt?
- Men om de har ångest själva – negativt korrelerat med prestation
- Överföring av ångest (Maloney et al., 2015)
- Ju äldre barn – desto större effekt (svårare matematik?)
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Hur motverkar vi matematikångest?
-

Preventivt genom att medvetandegöra

-

Men när väl någon utvecklat oro…?

-

Potentiella interventioner/strategier: (Passolunghi et al., 2020)
- Emotionsreglering eller matematikträning?
- Båda minskade ångest, men träning ökade även matteförmåga

-

Potentiella interventioner/strategier: (Supekar et al., 2015)
-

Matematikträning som metod för att minska ångest?

-

Både beteendedata och hjärndata – minskade ångest och amygdalaaktivering till normalnivå
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Att motverka ångest hos äldre barn/ungodmar
-

Potentiella interventioner/strategier: (Park et al., 2015)

-

Skriva om sina upplevelser/känslor inför matematik - högstadieelever

-

Minskade ej matteångest…
- Men ångestens påverkan på matteprestation (arbetsminneskapacitet)
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Kenny Skagerlund

Slutsatser…?
-

Psykologiska modeller och behandlingsinspirerande interventioner
lovande

-

Mindfulness och emotionsreglering

-

”Exponeringsterapi/desensitisering” – träna på matematik!

-

Förälder och lärare som modell

Tack!
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Språkets betydelse för att
förstå matematiken
Beatrice Sparreby
Leg logoped
SKED, Region Skåne
2021-05-07
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Matematik – mer än bara siffror
Ordförståelse
- Ämnesspecifika ord
- Ord med fler än en betydelse (t ex rymmer, udda, rot)
Läsförmåga
- Avkodning
- Kräver precisionsläsning
Sålla i informationen
- Bortse från irrelevant information och s k signalord

Språkkonstruktioner
- Hur informationen är uttryckt (t.ex. avgiften betalas av
medlemmarna / medlemmarna betalar avgiften)
Referensramar
- Olika mycket stöd i kontexten (t ex slalombacke eller pjäxor)
Skrivförmåga
- Ska visa tankegången

Vilka elever kan få svårt med
matematiken p g a språket?
Språkstörning
Uppmärksamhet

Språklig sårbarhet

Annat
modersmål

Läs- och
skrivsvårigheter

Konsekvenser av en språklig sårbarhet
- Självförtroendet försvagas
- På sikt även självkänslan
Elevens inställning till matematikämnet påverkas negativt.

Vad händer i årskurs 4?
- Språket som eleverna möter i matematiken blir mer avancerat och
texterna längre.
- I årskurs 4-6 ökar mellanrummet, mellan elever som förstår
matematiska texter och elever som inte förstår.
- De elever som tycker att matematik är tråkigt är de elever som inte
förstår texterna.

Bildstöd?
I denna uppgift kan eleverna förledas att bedöma tyngd utifrån
väskornas utseende i stället för utifrån vikt.

3,09 kg
4,75 kg

3,15 kg

4,8 kg

3,2 kg

Motverka
matematikängslan
Pedagogiska perspektiv

Jessica Borglund & Heléne Slivka

Matematikängslan skapar hinder att lära sig matematik.
Undvikandestrategier
- Göra sig osynlig
- Utåtagerande beteende
- Låtsas – kopierar
- ”Jag är ingen mattemänniska”
Förekommer redan i förskoleålder.
Elever kan upprätthålla detta under många år!

Förebyggande åtgärder
• Lärandeklimat i klassrummet
- Respekt för människans olikhet.

- Delaktighet.

• Lärare – elev
- Den tillitsfulla relationen.
- Den vuxnas medvetenhet om sina egna känslor inför ämnet.

• Arbetssätt i
matematikundervisningen
- Skapa positiva matematiska erfarenheter.
- Undervisning som tillåter och bjuder in till att våga.
- Time On Task
- Fungerande stödjande funktioner.
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Kontakta oss
www.spsm.se
Telefon 010 473 50 00
Texttelefon 010 473 68 00

Följ oss på
Facebook SPSMsverige
Twitter @SPSMsverige
Linked in Specialpedagogiska skolmyndigheten
Instagram spsmsverige

KAN DATASPEL BIDRA TILL ATT ÄNDRA UNGAS SYN PÅ MATTE?

FOKUSERING I LEKFULLA FORMER STIMULERAR LÄRANDE
BLI VÄN MED MATTEDRAKEN!
WEBBINARIUM OM MATTEFOBI 2021-05-07
PER BACKLUND
HÖGSKOLAN I SKÖVDE
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NIMROD 1951

Tennis for two,1958
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EN CENTRAL UPPDELNING
 Utbildningsspel
 Spel utvecklade för att
användas i klassrummet
 Spel för lärande i informella
sammanhang (t ex lek och
lär)

 Underhållningsspel
 Men… spel som inte är
tänkta för utbildning ställer
andra krav vid
användningen
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HAINEY AT AL. (2016) ÄMNESOMRÅDEN
FÖR SPELBASERAT LÄRANDE
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SÄTT ATT ANVÄNDA ETT
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SÄTT ATT ANVÄNDA ETT ANPASSAT
UNDERHÅLLNINGSSPEL I UTBILDNING
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SÄTT ATT ANVÄNDA ETT ANPASSAT
UNDERHÅLLNINGSSPEL I UTBILDNING
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www.his.se/dataspel
www.swedengamearena.com
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Bli vän med mattedraken
Strategier, metoder och verktyg

”AWARNESS”
Yulia Kovas

Mattefobi finns
- kan mätas
- är utbredd
- börjar ofta tidigt
- kan behandlas

Bli vän med mattedraken
Strategier, metoder och verktyg

”AWARNESS”

PROBLEMANALYS

Yulia Kovas

Mattefobi finns
- kan mätas
- är utbredd
- börjar ofta tidigt
- kan behandlas

Tidiga insatser mest effektiva
Ändra traditionella metoder
Huvudmannainitiativ behövs
Folkbildningen kan hjälpa till

