
 Du kommer att få ta del av

•    Aktuell forskning (låga prestationer)

•  Åtgärder mot matematikängslan

•    Sociomatematik med presentation av muntliga arbetssätt

•    Drivkraften till lärandet: motivation, lust, beröm 

Kognitiv träning 



MEDELSTA-MATEMATIKEN 

•  1977    (Lgr69) 

•  1986    (Lgr80) 

•  2002    (Lpo94) 

Åk 9: 15 %  SUM-elever 

SÄRSKILT UNDERVISNINGS 

BEHOV I MATEMATIK 

 

Nivå: Genomsnittet för åk 4 

UTSLAGNING 

• Kunskapsmässigt 

• Socialt 

• Känslomässigt 



Specialpedagogiska perspektiv 

•  Kompensatoriska perspektivet 

                                       Kritiska perspektivet 

•  Dilemma – perspektivet     



Vad gör vi? 

15 % på åk 4 nivå…..tre grupper: 
 
 
1.  Förbättrad kvalitet i undervisningen 
 
2.  Särskilt riktade interventionsinsatser 
 
3.  Som (1) och (2) samt en översyn av 
      kursinnehållet 

 



Vardagsmatematik 
Från förskolan över grundskolan 
till gymnasiet (Tine Wedege) 



Resultat: Elevernas förklaringar 

•  Matteängslan 

•  Stökig arbetsmiljö 

•  Täta lärarbyten 

•  Brist på koncentration 

•  Svårigheter att förstå ämnet 

•  Låga arbetsinsatser 

•  Bristande undervisning 

 
 



Resultat: Lärarnas förklaringar 

•  Matematikängslan, oro 

•  Låga förkunskaper 

•  Svag/låg förmåga/låg arbetsinsats 

•  Medicinska skäl 

•  Ointresse/omotiverad 

•  Språkliga brister/svagt hemspråk 

•  Svag socioekonomisk bakgrund 
 



År 5 

År 1 
Förskola/klass 

År 9 

LUSTEN ATT LÄRA…... 

Skolverket (2003). Lusten att lära 
– med fokus på matematik. 
Rapport nr 221. Stockholm: 
Skolverket. 



DEN ALLMÄNNA SYNEN PÅ  
MATEMATIKUNDERVISNINGEN 

• Hitta SUM-eleverna så fort som möjligt 

• Skolverkets tre punkter: 
 
     - Mer varierad undervisning  
 
     - Mer aktivt lärande 
 
      - Mindre fokusering på läroboken 
 



KAN DU GÖRA EN TRIANGEL  

DÄR SUMMAN AV VINKLARNA  

ÄR SÅ STOR SOM MÖJLIGT? 

VINKELSUMMAN I EN TRIANGEL ÄR 180º 

HUR STOR ÄR  DEN MARKERADE VINKELN? 

110° 

30º 

(TRÅKIG UPPGIFT) 

? 



DEFEKTOLOGISKT 
SYNSÄTT: 
 
MATEMATIKSTÖRNING 
 
Avvikelse från det normala,  
 
Specifik inlärningssvårighet, utvecklingsdyskalkyli 
 
(developemental dyscaculia, DD) 



BIKUPA 



MATEMATIKÄNGSLAN 



Math Anxiety (matematikängslan) 

•  Vårdnadshavare/
familjen överför sin 
egen matterädsla 

•   Lärarnas egen               
matterädsla 

•   Svaga elevresultat 

Orsaker: (Haylock 2010) Kvarstår i vuxenlivet 

Mathematics Test Anxiety 
 
Numerical Anxiety 



Mathematics Anxiety (matteängslan) 

Överdriven ängslan att svaret skall bli fel 
 
Fruktan och panik inför matematiklektioner, uppgifter och prov 
 
Övertygelse att de inte kan lära sig matematik 
 
Förväntan att inte göra bra ifrån sig 
 
Förväntan att inte förstå 
 
Vanligt hos elever med låga prestationer, särskilt flickor 
 
 
 



Mathematics Anxiety (matteängslan) 

Varför är detta ett problem? 
 
•  Påverkar prestationer och inlärningsresultat 

•  Samverkar med arbetsminnet 

•  Leder till lägre kunskaper, mindre deltagande 

•  Påverkar problemlösning och kreativitet 



Mathematics Anxiety 
(matteängslan) 

Åtgärder: 

• Uppmuntran – ge belöningar 

• Inte bara uppgifter med rätt eller fel svar 

• Uppmärksamma om eleven behöver mer betänketid 

• Gör matematiken rolig - Lär ut med entusiasm och humor 

• Välkomna elevernas frågor 
 
• Ge eleverna tillfällen att tala eller skriva om sina känslor 

• Låt eleverna lyckas 

 



Mathematics Anxiety 
(matteängslan) 

Åtgärder: 

• Uppmuntran – ge belöningar 

 



RESPONS 

Det som fungerar får 

oss att växa 

Sök ej fel – förmedla något 

viktigt 

Efterbilda (imitatio) – 

- bli inspirerad! 

Lyssna aktivt och  

försök förstå Träna på att ge positiva 

kommentarer 



… , men … 

… , och … ! 

INSPIRERA ! 



Mathematics Anxiety (matteängslan) 

Åtgärder: 

• Uppmuntran – ge belöningar 

• Inte bara uppgifter med rätt eller fel svar 

 



Mike Askew: 



ETT SPECIFIKT SAMTAL I MATEMATIK 

Underlättar ömsesidig 
förståelse 

Bidrar till delaktighet i 
lärandet 

Gestaltar och tolkar 
matematiken 

Gör matematiken 

synlig Underlättar att arbeta  

med problemlösning 



Mathematics Anxiety (matteängslan) 

Åtgärder: 

• Uppmuntran – ge belöningar 

• Inte bara uppgifter med rätt eller fel svar 
 
• Ge eleverna tillfällen att tala eller skriva om sina     
känslor 
 



Negativa	
erfarenheter 

Jag är svag i 
  matematik 					Oro,	ängslan,	panik 

	
Låga	

prestationer	
	

		Undvikande 



Mathematics Anxiety (matteängslan) 

Åtgärder: 

• Uppmuntran – ge belöningar 

• Inte bara uppgifter med rätt eller fel svar 
 
• Ge eleverna tillfällen att tala eller skriva om sina känslor 

• Gör matematiken rolig - Lär ut med entusiasm och 
humor 

 

 





Mathematics Anxiety (matteängslan) 

Åtgärder: 

• Uppmuntran – ge belöningar 

• Inte bara uppgifter med rätt eller fel svar 

• Ge eleverna tillfällen att tala eller skriva om sina känslor 
 
• Gör matematiken rolig - Lär ut med entusiasm och humor 

• Välkomna elevernas frågor 

 



Om man ställer en fråga med ordet tror 

så är alla svar rätt 

 

Jmf: Hur många blomkrukor står 

det i fönstret? 

Med: Jag räknade något i klassrummet 

och fick det till 6 st. Vad tror ni jag 
räknade? 



Mathematics Anxiety (matteängslan) 
Åtgärder: 

• Uppmuntran – ge belöningar 

• Inte bara uppgifter med rätt eller fel svar 

• Ge eleverna tillfällen att tala eller skriva om sina känslor 
 
• Gör matematiken rolig - Lär ut med entusiasm och humor 

• Välkomna elevernas frågor 

• Uppmärksamma om eleven behöver mer 
betänketid 
 

 



Bearbetningsöversvämning 
 
 
 
 
 
 

OBS! Stökig miljö  

•  Tid 
 
•  Frigöra utrymme 

•  Mobilisera energi 



Mathematics Anxiety (matteängslan) 

Åtgärder: 

• Uppmuntran – ge belöningar 

• Inte bara uppgifter med rätt eller fel svar 

• Ge eleverna tillfällen att tala eller skriva om sina känslor 
 
• Gör matematiken rolig - Lär ut med entusiasm och humor 

• Välkomna elevernas frågor 

• Uppmärksamma om eleven behöver mer betänketid 
 
• Låt eleverna lyckas 

 



”Soppsyndromet” 
Låt eleverna upptäcka glädjen i matematiken  
 
och hjälp dem att botanisera i det matematiska  
 
landskapet 



SOCIOMATEMATIK 



PÅ VÅR HEMSIDA 
 
Utbildningsglädje.nu 
 
 
(kompendium) 



Sociomatematik 

Förhållandet mellan människor  
och matematisk kunskap 

•  kognitivt 
•  affektivt 
•  socialt 



Definitioner 

NUMERACY: 
 
Den kunskap alla behöver ha 
 
 
MATHEMATICAL LITERACY: 
 
Kapacitet att använda och tillämpa denna 
kunskap 



Sociomatematiska normer 
Matematiska värderingar i matematikklassrummet: 
 
Godtagbar matematisk förklaring: 

•  vad som helst duger bara man kan förklara 

•  det som står i facit 

•  det som läraren godkänner 

•  det som många i klassen anser är en bra lösning 

•  jag kan argumentera logiskt för lösningen 



Sociomatematiska normer 

 

•  Synen på vad som är god 
matematikundervisning 

•  Vilken betydelse man ger till 
läromedel 

 
•  Vad man accepterar som en 

godtagbar matematisk 
förklaring 

Normer i kollegiet 



Språket i matematikklassrummet 

•  Använd korrekt terminologi 

•  Ta reda på vilken status det är på elevernas 
     insikt i det matematiska språket 

•  Introducera nya begrepp i en lämplig kontext 

TALA 

(Barwell 2005) 

TALA 





Sociala relationer i klassrummet 

”Socialitet inom klassrumskulturen är avgörande  
 
för de sätt på vilka  
 
eleverna vill identifiera  
 
sig med matematik”. 
 
Black et al. (2012) 



Allt lärande sker i mötet med ett subjekt 

Förenkla 

Termer 

Faktorer 

Förkorta 

Reducera 

 



MUNTLIGA  ARBETSFORMER 

• Diskussioner 

• Grupparbete 

• Logikövingar 

• Kluriga problem 

• Samtal kring matematikhistoria 

• Muntliga prov 



Övning: 

 

 

Vilket är störst,   3 + x    eller    3x ? 



Implikationer 

•  Alternativa undervisningsformer 
 
•  Interventionsprogram 
 
•  Åtgärder mot matematikängslan 
 
•  Tillskapa en bra arbetsmiljö 

•  Arbeta med motivation, lust och positiva 
förväntningar 

•  Färdighetsträning och kognitiv träning 



KOGNITIV TRÄNING 



KOGNITIV TRÄNING 

Individuellt  

en stund varje dag 

• Tal och siffror 

• Talbegrepp 

• Antalsuppfattning 

• Schema för tal 

Arbetsminne och uppmärksamhet 

Perception 

Spatial förmåga 

Planeringsförmåga 

Tidsuppfattning 

Logik och problemlösning 



KOGNITIV TRÄNING 

Individuellt  

en stund varje dag 

• Tal och siffror 

• Talbegrepp 

• Antalsuppfattning 

• Schema för tal 



Färdighetsträning 
Hjälp eleverna med det de verkligen  
 
behöver hjälp med! 

3 + x = 5 

0,5 = ½ 

2 dl = 0,2 liter 

Prealgebra                       2  +  5  =  7 
 
Inledande algebra          2  +    =  7 
 
Algebra                           2  +  x  =  7 



 ELEVENS  ANSVAR 



Produkten är 
 

 27 
 

Vilka är faktorerna? 



Dagens tal är …. 

Hur kan du få det? 



Vilket är lättast?   Varför? 

132    -   129 

684    -   121 

53      -  19 

300   -  140 

 

21    -   13 

70    -   29 

501    -   489 

803   -   401 



3 

4 

5 

6 

7 

8 

  7 

  9 

11 

13 

15 

17 



(x;y) 

(1;3) 

(2;5) 

(3;7) 

(4;9) 

y = 2x + 1 



KOGNITIV TRÄNING 

Individuellt  

en stund varje dag 

• Tal och siffror 

• Talbegrepp 

• Antalsuppfattning 

• Schema för tal 

Arbetsminne och 
uppmärksamhet 



Träna arbetsminnet 

•     samspel och kommunikation 

•     stimuleras inte överbelastas 

•     skapa förförståelse 

•     information både visuellt och muntligt 



KOGNITIV TRÄNING 

Individuellt  

en stund varje dag 

• Tal och siffror 

• Talbegrepp 

• Antalsuppfattning 

• Schema för tal 

Arbetsminne och uppmärksamhet 

Perception 

Spatial förmåga 





KOGNITIV TRÄNING 

Individuellt  

en stund varje dag 

• Tal och siffror 

• Talbegrepp 

• Antalsuppfattning 

• Schema för tal 

Arbetsminne och uppmärksamhet 

Perception 

Spatial förmåga 

Planeringsförmåga 

Tidsuppfattning 
 



L  ÄS HELA TEXTEN 

U  PPREPA FRÅGAN HÖGT FÖR DIG SJÄLV 

R  INGA IN VIKTIG INFORMATION 

B  ESTÄM RÄKNESÄTT 

R  ITA EN LÖSNING 

A  NVÄND MATTESPRÅKET 

 

Ett päron kostar 4 kr. Vad kostar 3 st? 

Hur många päron kan man köpa för 12 kr? 

Vad får Pelle betala för 1,9 kg äpplen som kostar 9,20 kr/kg? 

 

     



KOGNITIV TRÄNING 

Individuellt  

en stund varje dag 

• Tal och siffror 

• Talbegrepp 

• Antalsuppfattning 

• Schema för tal 

Arbetsminne och uppmärksamhet 

Perception 

Spatial förmåga 

Planeringsförmåga 

Tidsuppfattning 

Logik och problemlösning 



 
  
E-maila oss gärna Ditt förslag till lösning. 
Vi publicerar de bästa svaren nästkommande vecka; 
info@kognitivtcentrum.se 

  

  

 
Varje vecka ett 

nytt logikproblem 

Årgång 5     Vecka 32    2009 

  

 
Mäta tid på ett exakt sätt  

Du behöver mäta Dig fram till nio minuter 
men har bara två timglas till Din hjälp. Det ena 
är ett fyraminuters timglas medan det andra 
är på sju minuter. Hur gör Du? 
  
Finns det mer än en lösning? 





För att lyckas med matematik krävs: 
Koncentrationsförmåga 

Förmåga att tänka och planera 

Förmåga att dra slutsatser 

Bra arbetsminne 

Bra språk 

Uthållighet 

Överblick 

Inre bilder 



Horatius 

”Repetita iuvant” 

Torkel 
Klingberg 

”ett negligerat psykologiskt fynd” 

Inlärningshastighet  X  träningstid  =  kompetensnivå !   

GRIT 



Tre nycklar för att lyckas: 
 
1. Träning 
2. Träning 
3. Träning 

Vad har Du tränat på? 
 



”Det har jag aldrig provat, så det 
 
klarar jag säkert!” 

”Dumhet är att göra samma sak om och om igen 
 
 och förvänta sig olika resultat.” 



Tack för att du har lyssnat! 

Ingemar Karlsson Fil Dr Utbildningsvetenskap  

Forskare i matematikdidaktik vid 
Utbildningsvetenskapliga institutionen  

ingemar.karlsson@uvet.lu.se 

+46 70 739 81 32 


