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Medfödd	  förmåga	  
	  
Människan	  föds	  med	  e?	  pre-‐verbalt	  
magnitud	  system	  som	  används	  för	  a?	  
känna	  igen	  och	  representerar	  antal/
kvan,teter	  (Bu?erworth,	  1999,	  2005;	  
Dehaene,	  1997;	  Feigenson,	  Dehaene	  &	  
Spelke,	  2004;	  Piazza,	  2010;	  Wynn,	  1992;	  
1995;	  Xu	  &	  Spelke,	  2000).	  
	  
Även	  primater	  har	  denna	  förmåga	  	  



Olika teorier om hur det medfödda pre-verbala magnitud  
system är uppbyggt  

Det approximativa antals-systemet (ANS) ett system för att 
representera stora, approximativa antalsmängder via en 
logaritmisk analog representation; mental antalslinje. 
 
 
Enligt antalskodningsteorin så kopplas antal (ex objekt), 
räkneord (tre), och tal (ex 3) till en intern (mental) kod som 
representerar varje antal (kardinalitet) som en uppsättning 
distinkta neuron/element.  
 
För varje ytterligare objekt som ska räknas (count) så ökar 
den mentala antalskoden med motsvarande antal 
aktiverade neuron/element. 
 







Båda teorierna menar att det medfödda system utgör 
startpaketet för att kunna förstå antal i vidare mening, 
samt förvärva kunskaper och färdigheter vad gäller det 
numeriska talsystemet (symbolsystemet) och aritmetik. 



BIOLOGY 

BEHAVIOUR 

COGNITION 

EARLY	  MATHEMATICAL	  SKILLS	  
-‐Arithme0c	  
-‐Measurement	  
-‐Geometry	  

Educa,onal	  
instruc,ons	  

General Cognitive skills 
 

Reading skills 
Problem solving skill 
Executive functions 
Working memory 

Long-term memory 
Language 

Logic 
Spatial skills 

Processing speed 
Attention 

Specific number skills 
Place-value & base-10 

system 
Digit comparison 

Arabic number code 
Enumeration 

Counting (-words) 
Verbal number code 

Subitizing 
Magnitude estimation 

Magnitude comparison 
Core number system 



	  
Matematiksvårigheter 

definitioner, orsaksförklaringar och interventioner  
 
 Olika	  termer	  för	  a5	  benämna	  svårigheter	  med	  a5	  utveckla	  	  

grundläggande	  aritme0ska	  färdigheter:	  
	  	  
1.	  Matema0ksvårigheter/Mathema0cal	  difficul0es	  	  
(mest	  generella	  termen)	  
	  
2.	  Matema0ska	  inlärningssvårigheter/Mathema0cal	  learning	  
disabili0es	  (störning	  hos	  individen)	  
	  	  	  
3.	  Specifika	  räkne-‐svårigheter	  eller	  Dyskalkyli	  (akalkyli)	  
	  
2	  och	  3	  används	  synonymt	  inom	  forskningsli5eraturen	  	  
	  	  



(Dyskalkyli) Specifik räknesvårighet 
  

“Avser en specifik försämring av matematiska 
färdigheter som inte kan skyllas på psykisk 
utvecklingsstörning eller bristfällig skolgång.  
 
Räknesvårigheterna innefattar bristande förmåga att 
behärska basala räkne-färdigheter såsom addition, 
subtraktion, multiplikation och division snarare än de 
mer abstrakta matematiska färdigheter som krävs i 
algebra, trigonometri, geometri och komplexa 
beräkningar.” 
 
Ur Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem, ICD-10 
(International Classification of Diseases-10, 1994 revision 
2018) 



DSM 5 Diagnostisk och statistisk manual för mentala  
Sjukdomar: Specifika Inlärningssvårigheter (dyskalkyli) 
 
A.  Svårigheter att utveckla och tillämpa akademiska färdigheter vilket 

visar sig i minst ett av följande symptom, som förelegat i minst 6 
månader trots riktade insatser mot svårigheterna: 

 
5. Svårigheter att utveckla känsla för siffror, faktaförståelse av siffror 
eller svårigheter att räkna (bristande förståelse för siffertal, storleken på 
talen och relationer mellan tal; räknar på fingrarna för att addera 
ensiffriga tal i stället för att ur minnet ta fram svaret så som jämnåriga 
gör; tappar bort sig under aritmetiska räkneövningar och försöker byta 
tillvägagångssätt). 
 
6. Svårigheter med matematiskt tänkande (t ex har stora svårigheter att 
tillämpa matematiska begrepp, fakta eller procedurer för att lösa 
kvantitativa uppgifter). 

	  
	  



DSM 5  
 
Specifika Inlärningssvårigheter 
 
B. Funktionsförmågan inom det aktuella området ligger påtagligt och 
mätbart under den förväntade nivån för individer i samma ålder. 
Funktionsnedsättningen försvårar påtagligt skolarbete, yrkesarbete eller 
vardagliga aktiviteter. Svårigheterna styrks genom både 
standardiserade, individuellt genomförda tester som mäter 
prestationsförmågan och genom omfattande klinisk bedömning. För 
individer som är 17 år eller äldre kan en väldokumenterad anamnes på 
funktionsnedsättande inlärningssvårigheter ersätta standardiserade 
tester. 
Minst 1.5 standardavvikelse under populations medelvärdet (7th 
percentilen) 
 
  



DSM	  5	  Diagnos0sk	  och	  sta0s0sk	  manual	  för	  mentala	  
sjukdomar	  
Specifika	  Inlärningssvårigheter	  
	  	  
D.	  Inlärningssvårigheterna	  förklaras	  inte	  bä?re	  med	  intellektuella	  
funk,onsnedsä?ningar,	  okorrigerade	  syn-‐	  eller	  
hörselnedsä?ningar,	  någon	  annan	  form	  av	  psykisk	  ohälsa	  eller	  
neurologisk	  sjuklighet,	  psykosociala	  problem,	  bristande	  
språkkunskaper	  som	  försvårar	  lärandet	  eller	  inadekvat	  
pedagogik.	  



Vik0g	  aspekter	  av	  dyskalkyli/räkne-‐svårigheter	  
	  
-‐Påtaglig	  nedsä5ning:	  	  
påtagligt	  under	  genomsni?et	  för	  den	  aktuella	  åldersgruppen	  
7-‐10	  percen,len	  
Stanine	  2,	  	  
Lärande	  mål!	  
	  
-‐Stabilitet	  över	  0d	  
bestående	  svårigheter,	  dvs	  begränsade	  framsteg	  vad	  gäller	  
lärande,	  trots	  riktade	  insatser	  mot	  svårigheterna.	  Minst	  6	  
månader.	  
	  
-‐Tydliga	  och	  uppenbara	  svårigheter	  redan	  i	  de	  0diga	  skolåren	  	  
(åk	  1-‐3)	  
MEN,	  för	  vissa	  personer	  kan	  svårigheten	  inte	  bli	  uppenbara	  förrän	  i	  	  
högre	  årskurser,	  när	  kraven	  ökar.	  



Vik0g	  aspekter	  av	  dyskalkyli/räkne-‐svårigheter	  
	  
Heterogenitet:	  	  
Dyskalkyli	  är	  en	  heterogen	  störning.	  
Störningsprofilerna	  ser	  olika,	  inte	  bara	  mellan	  individer	  utan	  
även	  inom	  individen	  över	  ,d.	  
	  	  
-‐Stabilitet	  över	  0d	  
bestående	  svårigheter,	  dvs	  begränsade	  framsteg	  vad	  gäller	  
lärande	  
	  
-‐Tillfälliga	  ”toppar”	  	  kan	  dock	  förekomma.	  
	  	  
-‐Ojämn	  profil:	  Speciellt	  svårt/”lä?”	  med	  vissa	  	  
domäner	  av	  matema,ken	  



Vik0g	  aspekter	  av	  dyskalkyli/räkne-‐svårigheter	  
	  
Inte	  ovanligt	  a5	  personer	  med	  dyskalkyli	  uppvisar	  normala	  
färdigheter	  och	  kunskaper	  inom	  områden	  som	  
undervisningen	  för	  0llfället	  fokuserar	  på.	  	  
	  
Medan	  de	  sam0digt	  uppvisar	  atypiska	  (bristande)	  färdigheter	  
och	  kunskaper	  inom	  0digare	  behandlade	  områden	  av	  
matema0ken.	  
	  
	  
	  



Matema,ksvårigheter	  avser	  dålig	  matema,k	  presta,on/
lärande	  som	  kan	  bero	  på	  många	  olika	  orsaker	  (bristande	  
utbildning,	  sociala	  problem,	  dålig	  språk	  och	  läsförmåga).	  
	  
Dyskalkyli/matematiska inlärningssvårigheter	  
Ett tillstånd med ett biologiskt ursprung som påverkar 
kognitiva funktioner och matematiska förmågan/lärande. 
En specifik störning hos individen. 

Matematiksvårigheter vs. dyskalkyli/matematiska 
inlärningssvårigheter 

Berch	  &	  Mazzocco	  2007,	  ,	  	  
Geary	  2013;	  Price	  &	  Ansari	  2013	  



Berch	  &	  Mazzocco	  2007,	  ,	  	  
Geary	  2013;	  Price	  &	  Ansari	  2013	  

Matematiksvårigheter	  

MIS,	  
Dyskalkyli	  	  

Prevalens:	  
Baserat	  på	  de	  16	  
prevalensstudier	  samt	  
fem	  likartade	  studierna	  
är	  e5	  rimligt	  
prevalenses0mat	  för	  
dyskalkyli/specifika	  
räkne-‐svårigheter	  3-‐5%.	  

Matematiksvårigheter alla som inte 
når utbildningsmålen, ?%	  



Vad	  beror	  dyskalkyli	  (matema0ksvårigheter)	  på?	  

	  
	  
	  

Olika	  hypoteser:	  
-‐Hypotesen	  om	  en	  defekt	  antalskodning	  (antalkodningsteorin)	  
Problem	  med	  exakt	  antalsuppfa?ningen	  och	  taluppfa?ning	  
	  
-‐Hypotesen	  om	  en	  störning	  i	  det	  approxima7va	  antalsystemet	  (ANS)	  
Problem	  med	  approxima,v	  antalsuppfa?ningen	  och	  taluppfa?ning	  
	  
-‐Hypotesen	  om	  en	  defekt	  koppling	  mellan	  det	  symboliska	  och	  det	  
ickesymboliska	  systemet	  (The	  access	  deficit	  hypothesis)	  
Problem	  med	  numerisk	  taluppfa?ning	  
	  
	  



Problem	  med	  numerisk	  taluppfa?ning,	  en	  defekt	  
koppling	  mellan	  det	  symboliska	  och	  det	  icke-‐symboliska	  
systemet	  (The	  access	  deficit	  hypothesis)	  

En	  domän-‐generell	  kogni,v	  störning	  

Mul,pla	  orsaker	  



	  
	  
 

3  5 
 

Vilken siffra/tal är numeriskt 
mest värd? 



Why is math so hard for 
some children and adults? 

General Cognitive skills 
The hypothesis of general 

cognitive deficits 
 
 

Mathematical difficulties  
 

Specific number processing skills 
-The defective ANS account 
-The defective numerosity-
coding account 
-The access deficit hypothesis 
 

Mathematical learning 
disability/disorder 

Dyscalculia (DSM V) 



Befintlig	  forskning	  visar	  a?	  	  

•  Individer	  med	  dyskalkyli	  har	  en	  störd	  numerisk	  
informa,onsbearbetning	  	  

•  Blandade	  resultat:	  antalsuppfa?ning	  vs	  
taluppfa?ning,	  cut-‐off	  kriterier	  (<	  10-‐
percen,len)	  

•  Blandande	  resultat	  ger	  stöd	  åt	  hypotesen	  om	  
mul,pla	  orsaker.	  	  	  



	  
	  
 

	  
	  
 

Comparison of the performance of DD/MLD and Control children on 
symbolic or non-symbolic number comparison. 
A Core number deficit or an access deficit 
  
References    Age (year)    Symbolic  Non-symbolic 
De Smedt & Gilmore (2011) 6     DD<C   DD=C  
Rousselle & Noël (2007) 7      DD<C   DD=C  
Iuculano et al. (2008) 8–9      DD<C   DD=C  
Landerl and Kölle (2009) 8–9–10    DD<C   DD=C  
Landerl et al. (2009) 8–9–10     DD<C   DD<C  
Piazza et al. (2010) 10       –    DD<C  
Mussolin et al. (2010) 10–11     DD<C   DD<C  
Price et al. (2007) 12       –    DD<C  
Mazzocco et al. (2011) 14      –    DD<C 
Skagerlund & Träff (2014) 10     DD=C   DD<C 
Skagerlund & Träff (in press) 10–11–12   DD<C   DD<C 
Olsson et al., (submitted) 9     DD<C   DD<C   

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  



	  
	  
 

	  
Parietal	  lobe	  

 

:	  	  
SMA	  (supplementary	  motor	  area	  	  

	  Finger	  coun,ng	  

Posteriorer	  IPS	  und	  (H)IPS:	  	  

:	  	  

	  	  
Gyrus	  angularis:	   	  	  
Arithme,c	  facts	  	  

HIPS	  (horizontal	  Segment	  d.	  	  
intraparietal	  Sulcus):	  
Core	  system	  of	  number/	  
quan00es	  

PSPL	  (Posteriorer	  superiorer	  	  
parietal	  Lobe):	  	  

Kaufmann & Nuerk (2007; Abb. 1)	  

Brain areas that have been identified to be active 
during numerical and arithmetic processing 



Barn	  och	  vuxna	  med	  dyskalkyli	  uppvisar	  både	  
funk0onella	  och	  strukturella	  avvikelser	  i	  området	  Intra-‐
parietala	  sulcus	  (hjässloben)	  
	  
Funk0on:	  hjärnak0vitet	  (syreförbrukning),	  högre/lägre	  än	  
personer	  utan	  dyskalkyli.	  
	  
Struktur:	  mindre	  mängd/volym	  grå	  hjärnsubstans	  
	  
	  
Medför	  bristande	  förmåga	  a5	  representera	  och	  förstå	  
antal,	  numeriska	  tal,	  och	  u`öra	  matema0ska	  uppgiaer.	  
	  
	  
	  
	  	  	  



	  
Kommunika0ons-‐/kopplings-‐problem	  (diffusion	  tensor	  
imaging,	  DTI):	  	  
Utveckling	  av	  den	  vita	  hjärnsubstansen	  är	  en	  vik0g	  aspekt	  av	  
hjärnmognad.	  
Kopplingarna	  mellan	  hjärnområden	  förbä5ras,	  vilket	  
sannolikt	  är	  vik0g	  för	  lärande.	  
	  
Barn	  med	  dyskalkyli	  utvecklar	  mindre	  mängd	  vit	  substans	  i	  
frontal	  (pannan)	  och	  parietal	  loberna.	  
	  
Dyskalkyli	  kan	  0ll	  viss	  del	  bero	  på	  bris`älliga	  kopplingar	  
mellan	  hjärnområden	  (frontal,	  parietal-‐IPS)	  som	  är	  centrala	  
för	  numerisk	  och	  matema0sk	  informa0onsbearbetning.	  
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Generella kognitiva 
svårigheter 

bristande utbildning, sociala 
problem, dålig språk och 

läsförmåga 
 

Matematiksvårigheter  
 

Specific number processing skills 
-The defective ANS account 
-The defective numerosity-
coding account 
-The access deficit hypothesis 
 

Mathematical learning 
disability/disorder 

Dyscalculia (DSM V) 

Slutsatser 

Matematiksvårigheter är en heterogen svårighet, med olika orsaker. 
 
Dyskalkyli är en heterogen störning, med ett biologiskt ursprung som 
påverkar numeriska (och generella) funktioner och matematiska 
förmågan/lärande. 



•  Forskning visar att individer med dyskalkyli har en störd 
numerisk informationsbearbetning  

 
•  Blandade resultat: antalsuppfattning vs taluppfattning 
 
•  Blandande resultat ger stöd åt hypotesen om multipla 

orsaker. Ex. Skagerlund och Träff (2015) fann att barn 
med allmän dyskalkyli har försämring i det approximativa 
antal systemet, medan barn med aritmetiska fakta 
dyskalkyli har en defekt koppling mellan det symboliska 
och det icke-symboliska systemet 



Kan	  man	  “förebygga”	  matema0ksvårigheter?	  
	  

Fem-‐åringars	  0diga	  numeriska	  och	  matema0ska	  
färdigheter	  kan	  stärkas	  genom	  a5	  spela	  numeriska	  

spel	  
	  

Syset	  var	  a?	  se	  om	  man	  kan	  förstärka	  fem-‐åringars	  	  
taluppfa?ning	  och	  aritme,ska	  förmåga	  genom	  a?	  

spela	  olika	  typer	  av	  numeriska	  spel	  
	  

Taluppfa?ning:	  koppla	  samman	  symboler	  med	  antal	  
	  
	  
	  
	  	  
	  	  



Kan	  man	  “förebygga”	  MIS/DD?	  
	  

Fem-‐åringars	  0diga	  numeriska	  och	  
matema0ska	  färdigheter	  kan	  stärkas	  

genom	  a5	  spela	  numeriska	  spel	  
	  

Syset	  var	  a?	  se	  om	  man	  kan	  förstärka	  
fem-‐åringars	  	  taluppfa?ning	  och	  

aritme,ska	  förmåga	  genom	  a?	  spela	  olika	  
typer	  av	  numeriska	  spel	  

	  
Taluppfa?ning:	  koppla	  samman	  symboler	  

med	  antal	  

Kan	  man	  “förebygga”	  MIS/DD?	  
	  

Fem-‐åringars	  0diga	  numeriska	  och	  
matema0ska	  färdigheter	  kan	  stärkas	  

genom	  a5	  spela	  numeriska	  spel	  
	  

Syset	  var	  a?	  se	  om	  man	  kan	  förstärka	  
fem-‐åringars	  	  taluppfa?ning	  och	  

aritme,ska	  förmåga	  genom	  a?	  spela	  olika	  
typer	  av	  numeriska	  spel	  

	  
Taluppfa?ning:	  koppla	  samman	  symboler	  

med	  antal	  

	  
	  
 

	  	  
	  

0	   10	   100	   1000	  

Time	  

Von	  Aster	  and	  Shalev’s	  (2007)	  hierarchical	  four-‐step-‐developmental	  model	  	  	  
of	  numerical	  cogni,on	  	  



	  
	  
 

	  	  
	  

Huvudhypotes	  
Ju	  mer	  transparent	  kopplingen	  är	  mellan	  det	  
fysiska	  materialet	  (ex.	  brädspel)	  och	  den	  
önskade	  mentala	  tallinje-‐representa,onen	  
(linjär),	  desto	  bä?re	  blir	  lärandet	  och	  
utvecklingen.	  
	  
Predik7on:	  De	  barn	  som	  spelar	  det	  linjära	  
numeriska	  brädspelet	  kommer	  a?	  utveckla	  en	  
mer	  korrekt	  (linjär)	  symbolisk	  tallinje-‐
representa,on	  jämför	  med	  de	  barn	  som	  spelar	  
andra	  typer	  av	  spel.	  
	  
	  



	  
	  
 

	  	  
	  

•  Det	  linjära	  numeriska	  brädspelet	  
,llhandahåller	  visuell-‐spa,al,	  kineste,sk	  
(rörelseinforma,on),	  audi,v,	  och	  temporal	  
informa,on	  som	  utgör	  en	  mul,modal	  grund	  
för	  a?	  etablera	  en	  korrekt	  (linjär)	  symbolisk	  
tallinje-‐representa,on	  

	  
•  Två	  skillnader	  mellan	  linjära	  och	  cirkulära	  
brädspel:	  linjär	  förfly?ning	  och	  spa,al	  
slutpunkt	  i	  rörelsens	  riktning.	  



Predik0on	  

•  Alla	  numeriska	  spel	  förväntas	  ha	  en	  posi,v	  
effekt	  på	  barnens	  räkneförmåga	  (coun,ng)	  
och	  kunskaper	  om	  siffror	  (iden,fiera).	  



Design	  

•  Pre-‐test–3	  veckors	  interven,on–post-‐test	  
•  Pre-‐and	  post-‐tests	  genomfördes	  individuellt.	  3-‐4	  
sessions	  á	  15-‐20	  minuter	  (totalt	  60	  minuter)	  

•  Interven,on:	  Sex	  10	  minuters	  sessioner	  under	  tre	  
veckor	  (2/vecka).	  Varje	  grupp	  bestod	  av	  2	  barn	  
från	  samma	  klass.	  

•  All	  testning	  och	  alla	  spelsessioner	  genomfördes	  
av	  7	  personer.	  

	  
	  



•  Linjärt	  brädspelet	  (n=30)	  
•  Cirkulärt	  brädspelet	  (n=	  24)	  
•  Andra	  numeriska	  ak,viteter	  (n=27)	  
(Rams-‐räkning,	  Räkna	  objekt,	  iden,fiera	  siffror,	  Spel	  
som	  kräver	  a?	  barnet	  kopplar	  samman	  siffror/
räkneord	  med	  antal	  (objekt)	  såsom	  memory,	  -‐
bingo,	  -‐Finns	  i	  sjön!)	  
Passiv	  kontroll	  grupp	  (n	  =	  31)	  
	  
•  Interven,onerna	  fokuserade	  i	  huvudsak	  på	  
stegen	  2,	  3	  och	  4	  i	  von	  Aster	  and	  Shalevs	  modell	  
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Uppgiaer	  för-‐	  och	  eaer-‐test	  

•  Tallinje	  es0mering	  0-‐10	  

•  Verbal	  addi0on	  and	  subtrak0on.	  	  

•  Räkna	  framåt	  och	  bakåt:	  från	  8	  0ll	  13;	  från	  8	  0ll	  4	  	  

•  Namnge	  siffror	  (1-‐9,	  10-‐20,	  23…99)	  	  

•  Tre-‐vägs	  faktoriell	  Mixed	  ANOVA	  användes	  för	  a5	  

analysera	  data.	  4	  (grupp)	  ×	  2	  (pre-‐	  vs.	  eaer-‐test)	  ×	  2	  

(presta0onsnivå)	  design	  
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Tallinje-estimering, ange var ett specifikt tals position 
är på en analog tallinje 0-10, 0-100 eller 0-1000.  
  



Results	  

Träningseffekter	  på	  alla	  uppgiser,	  bä?re	  
presta,on	  på	  eser-‐test	  jämfört	  med	  för-‐test.	  

Tallinje	  es0mering	  0-‐10	  

•  Signifikant	  interak,on	  mellan	  träning	  och	  
grupp,	  F3,	  106=4.12,	  p=.008,	  η2=.10.	  Den	  
linjära	  gruppen	  visade	  större	  förbä?ring	  
jämfört	  med	  de	  andra	  grupperna.	  
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Change	  from	  logarithmic	  to	  linear	  curve	  fit.	  	  

23%	  of	  the	  children	  playing	  linear	  board	  game	  changed	  	  
from	  primarily	  using	  a	  logarithmic	  number	  line	  
representa,on	  at	  pre-‐test	  to	  using	  a	  linear	  representa,on	  
at	  post-‐test	  
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Results	  

	  

Räkning	  

•  Signifikant	  interak,on	  mellan	  träning	  och	  
grupp,	  F(3,	  106)	  =	  3.70,	  p	  =	  .014,	  η2	  =	  .10.	  
Barnen	  i	  de	  3	  interven,onsgrupperna	  
förbä?rades	  mer	  än	  barnen	  i	  den	  passiva	  
kontrollgruppen.	  
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Results	  

	  

Namnge	  siffror	  

Signifikant	  interak,on	  mellan	  träning	  och	  grupp,	  
F(3,	  106)	  =	  3.13,	  p	  =	  .029,	  η2	  =	  .08.	  Den	  cirkulära	  
gruppen	  visade	  större	  förbä?ring	  jämfört	  med	  
de	  andra	  grupperna.	  
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Results	  

	  

Aritme,k	  

•  En	  signifikant	  tre-‐vägs	  interak,on(	  Träning	  ×	  
Grupp	  ×	  presta,onsnivå),	  F(3,	  106)	  =	  2.96,	  p	  
=	  .036,	  η2	  =	  .08.	  	  

•  Barn	  med	  en	  hög	  ini,al	  presta,onsnivå	  som	  
spelade	  det	  linjära	  spelet	  färbä?rades	  mer	  (d	  
=	  .68)	  jämfört	  med	  de	  barn	  med	  en	  hög	  ini,al	  
presta,onsnivå	  som	  ,llhörde	  de	  andra	  
grupperna	  (d	  =	  .11-‐.24).	  	  



10	  

12	  

14	  

16	  

18	  

20	  

22	  

Pre-‐test	   Post-‐test	  

Ac
cu
ra
cy
	  

Arithme0c	  	  	  	  	  	  High	  achievers	  

Linear	  

Circular	  

Numerical	  
ac,vi,es	  

Passive	  control	  



0	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  

Pre-‐test	   Post-‐test	  

Ac
cu
ra
cy
	  

Arithme0c	  	  	  	  	  	  low	  achievers	  

Linear	  

Circular	  

Numerical	  
ac,vi,es	  

Passive	  control	  



	  
	  
 

	  	  
	  

Huvudhypotes	  får	  stöd	  
Ju	  mer	  transparent	  kopplingen	  är	  mellan	  det	  fysiska	  materialet	  
(ex.	  brädspel)	  och	  den	  önskade	  mentala	  tallinje-‐representa,onen	  
(linjär),	  desto	  bä?re	  blir	  lärandet	  och	  utvecklingen.	  
	  
Som	  predicerat:	  De	  barn	  som	  spelade	  det	  linjära	  numeriska	  
brädspelet	  utvecklade	  en	  mer	  korrekt	  (linjär)	  symbolisk	  tallinje-‐
representa,on	  jämför	  med	  de	  barn	  som	  spelade	  de	  andra	  spelen.	  
	  
Det	  linjära	  numeriska	  brädspelet	  ,llhandahåller	  visuell-‐spa,al,	  
kineste,sk	  (rörelseinforma,on),	  audi,v,	  och	  temporal	  informa,on	  
som	  utgör	  en	  mul,modal	  grund	  för	  a?	  etablera	  en	  korrekt	  (linjär)	  
symbolisk	  tallinje-‐representa,on	  
	  
	  
	  
	  

Slutsats	  
	  



De	  barn	  med	  ini0allt	  god	  aritme0sk	  förmåga	  som	  
spelade	  det	  linjära	  numeriska	  brädspel	  
förbä5rade	  sin	  aritme0ska	  förmågan	  mer	  än	  de	  
barn	  som	  spelade	  de	  andra	  spelen	  (+5.35	  poäng).	  
	  
De5a	  resultat	  stödjer	  antagandet	  a5	  en	  linjär	  tal-‐
linje	  representa0on	  är	  avgörande	  för	  den	  0diga	  
aritme0ska	  utvecklingen	  (von	  Aster	  &	  Shalev,	  
2007).	  
	  
Alla	  numeriska	  interven0oner	  förbä5rade	  
femåringarnas	  räkningsförmågan	  (coun0ng).	  



	  
Det	  är	  vik0gt	  a5	  uppmärksamma	  den	  heterogenitet	  
som	  finns	  gällande	  de	  matema0ska	  svårigheter.	  	  
Alla	  barn	  uppvisar	  inte	  samma	  matema0ska	  

svårigheter.	  
	  

Det	  är	  vik0gt	  a5	  inse	  a5	  det	  finns	  mul0pla	  orsaker	  
0ll	  matema0ksvårigheter	  och	  dyskalkyli.	  	  

	  
A5	  spela	  numeriska	  spel	  kan	  vara	  en	  metod	  för	  a5	  
förebygga	  fram0da	  matema0ksvårigheter,	  och	  
åtgärda	  matema0ksvårigheter	  hos	  äldre	  barn.	  

	  
	  
	  
 

Prak0ska	  implika0oner	  



	  
	  
 

	  	  
	  

Tack	  för	  er	  uppmärksamhet!	  
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