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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

Lägg till: peters & de smedt 2017 
Popescu, T., Sader, E., Schaer, M., Thomas, A., Terhune, D. B., Dowker, A., ... & Kadosh, R. C. (2019). The brain-structural correlates of 

mathematical expertise. cortex, 114, 140-150.



Matematik
En abstrakt och generell vetenskap för problemlösning (NE)


Räkna - mäta - hitta - designa - spela/leka - förklara (Bishop)


…och metodutveckling (NE)


och utveckling och användning av symbolsystem 


Stringenta framställningar (definition, sats, bevis, logiska system, begrepp får 
sin mening i relation till andra begrepp)


Ett kulturellt verktyg för att lösa problem 
(dvs hjälpa just vår hjärna att lösa problem)

Nationalencyklopedien

Bishop, 1988



(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)

Små barn har tillförlitlig intuitiv 
kunskap om rum, kvantitet, 
ordningsrelationer och egenskaper. 
Den kunskapen är roten till 
matematiken som en rationell 
företeelse. Men intuition måste 
analyseras. Och denna analys måste 
företas i matematiska termer, för det 
finns inget sätt att reducera 
matematisk kunskap till något annat 
konceptuellt ramverk. 

Vergnaud, 1998

Vygotsky, 1962
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(Den grundläggande) matematikens epistemologi

a
b

Ikonisk representation: 

Icke-ikonisk representation/relationer i symbolsystem:  är ett 

tal  sådant att 

a
b

c b ⋅ c = a

Situation: Dela upp a saker i b väskor. Hur många i varje väska? Division

Bråk (del av helhet)

Ahl & Helenius, 2021



(Den grundläggande) matematikens epistemologi

• Situationer - ikoniska representationer - relationer i symbolsystem


• Polysemi


• Den centrala konceptuella strukturen för hela tal


• The symbol grounding problem - hur får symboler sin mening?


• Symboler (ord, tecken) bär kulturella mening innan de får individuell 
mening (Vygotsky) och ett symboligenkänningssystem för siffror utvecklas 
tidigt i hjärnan. 

Ahl & Helenius, accepted

Case & Okamoto, 1996

Hanagan m fl 2015

Landsmann & Karmiloff-Smith, 1992

Leibovich & Ansari, 2016



(Den grundläggande) matematikens epistemologi

Lakoff & Nunez, 1999
Nemmi, Helander, Helenius, Almeida, Hassler, Räsänen & Klingberg, 2016.

Vektor - cognitionsmatters.org
Tal som: 
 
Objekt (i en mängd) 
Konstruktion 
Position (på en väg) 
Längdenheter (mätning)



Matematikinlärningens institutionella ramar

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


• Skolmatematikframgång är starkt genetiskt betingad, utan speciella faktorer 
för matematiksvårigheter (men detta ska vi komma tillbaka till)


• 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


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

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

Sterner & Lundberg, 2009



Matematikkunnandets psykologi och kognition

• I allmänhet: - ett tydligt matematiknätverk som är i stort sett separerat från 
språkliga nätverk.  


• I skolan: Motivation, kontroll, sociala förmågor


• … samma som annan matematik, visuospatiellt arbetsminne, 

Amalric & Dehaene, 2016, 2018

Popescu et al 2019



Matematikkunnandets psykologi och kognition
• I allmänhet: - ett tydligt matematiknätverk som är i stort sett separerat från 

språkliga nätverk.  


• I skolan: Motivation, kontroll, sociala förmågor


• Skolmatematiklärande involverar de typiska matematiknätverken, men också 
flera andra. Språkliga komponenter, Hippocampus. Visuospatiellt arbetsminne.


• Svårt att särskilja specifika kognitiva förmågor som hänger samman med 
matematiksvårigheter generellt…


• …men man kan identifiera tydliga tidiga indikationer  
(RAN, spatiella förmågor, g, räkneramsan)

Amalric & Dehaene, 2016, 2018

Chan & Wong, 2020

Zhang, Räsänen m fl, 2020

Peters & de Smedt, 2017

Popescu et al 2019



Dyskalkyli och specifika matematiksvårigheter
• Oklart definierade begrepp som används olika av olika forskare


• Svag klinisk relevans, dvs svårt att utifrån en (formell eller informell) diagnos välja ut en 
specifik behandling (dvs en specifik undervisning)


• Responsen på olika träningsprogram är också differentierad (men möjligen på ett 
förutsägbart sätt)


• Det verkar inte finnas ett specifikt centrum där tal i olika representationsformer hanteras i 
hjärnan


• Olika strukturer i hjärnan är involverade vid t ex utnyttjande av talfakta vs relationer i 
talsystem


• Det finns ett litet och relativt förutsägbart överlapp med dyslexi
Bulthe m fl 2014

Kohn m fl 2020

Landerl m fl, 2004

Nemmi m fl, 2016

Peters & de Smedt, 2017

Zhang & Räsänen, 2020



Dyskalkyli och specifika matematiksvårigheter

• Det skulle möjligen vara relevant att särskilja ”ren dyskalkyli” som en svaghet 
i antalsuppfattningen (till skillnad från t ex symbolhanteringsförmåga). 


• Möjligen även svagt visuospatiellt arbetsminne, som verkar hänga samman 
med svårigheter att skapa aritmetiska minnen (tabellminnen) via ”vanlig 
undervisning”. 


• Spatiella förmågor interagerar på ett komplext sätt med numeriska förmågor


• Icke-symbolisk men inte symbolisk magnitudrepresentation förklaras av 
domängenerella funktioner som VS-WM och g

Amalric & Dehaene, 2017

Cipora m fl 2018

Kuzmina m fl 2020

Zhang & Räsänen, 2020



Sammanfattning: kognitiva resurser:

• Språkliga (fonologirelaterade)


• Geometriska/Spatiala förmågor


• Antalsuppfattning


• Vs-wm och talfakta


• Symbolhantering (hypotes: kan ha med integration av sinnesintryck och 
språkliga resurser att göra) 



Praktiska råd

• 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

• ”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!
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