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MLD hos ungdomar

• Tar MLD sig i uttryck på liknande sätt hos ungdomar som hos yngre
barn?

• Vilka subtyper av MLD kan identifieras?
• Vad har MLD för konsekvenser?
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Ungdomar med MLD uppvisar liknande
svårigheter som yngre barn med MLD
• Taluppfattning (Skagerlund & Träff, 2016)
• Antalsuppfattning (Mazzocco, Feigenson, & Halberda, 2011)
• Räkneflyt (räknestrategier) (Geary et al., 2007)
• Problem med bråk (Mazzocco, Myers, Lewis, Hanich, & Murphy, 2013)
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Hur operationaliseras MLD i litteraturen?

5

Low-performance/achievement, at-
risk students (20-30 %)

Mathematical learning difficulties, 
mathematical difficulties (10-20%)Dyscalculia, math learning 

disabilities (4-10%)
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<35%: Jordan et al., 2003

<25%: Chan & Wong, 2019; Hakkarainen et al., 2013, 2015; 
Korhonen et al., 2012, 2014; Toll et al., 2016; Stock et al., 2010; 
Murphy et al., 2007-1SD: Landerl et al., 2009: Geary et al., 2007; De Smedt & 

Gilmore, 2010: Aunio et al., 2015; Bartelet et al., 2014

<10%: Holm et al., 2018; Murphy et 
al., 2007; Zhang et al., 2018

(cut-off %)
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Dyskalkyli/ Specifika matematiksvårigheter
• Dyskalkyli är en specifik inlärningssvårighet i att tillägna sig matematiska färdigheter fastän man 

har adekvata förutsättningar (normal begåvning). Cirka 3-6 % av eleverna har dyskalkyli (Shalev & 
Gross-Tsur, 2001)

• Nyare forskning indikerar att ”taluppfattning” (symbolic number sense) är en lika bra indikator för 
dyskalkyli som fonologisk processering är för dyslexi (Vanbinst, Ansari, Geshquiere, & De Smedt, 
2016) 

• Svårigheterna tar sig i uttryck i basräknefärdigheterna. Medan ”normala räknare” shiftar från 
räknebaserade strategier till minnesbaserade räknestrategier när de löser aritmetiska problem 
fortsätter personer med dyskalkyli att använda sig av långsamma räknebaserade strategier
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Allmänna matematiksvårigheter
• 10-20% av studerande
• Heterogen grupp è olika individ (motivation, självuppfattning, allmän kognitiviv 

förmåga)- eller miljörelaterade (SES, stöd) orsaker kan ligga till grund för svårigheterna
• Kännetecknas ofta av svårigheter i basräknefärdigheter men brukar också komma fram 

tydligt i bland annat problemlösningsuppgifter



Matematikångest

= en negativ emotionell reaktion mot matematik och situationer som kräver 
problemlösning eller matematiskt resonerande

• Är inte samma sak som generell ångest (r=.35) och korrelerar inte med IQ (r=.-17)
• Starkaste kopplingen till annan typ av ångest är med provångest(r=.52)
• Negativt samband med prestationer i matematik (betyder inte att eleven är dålig i 

matematik utan att hen underpresterar)
• Ökar under grundskolan
• Studerats mer hos äldre barn (åk 4 è)
• Nyare forskning har dock visat att matematikångest redan i åk 1 påverkar 

prestationerna (Ramirez et al., 2016)
• flickor uppvisar i regel mer ångest i matematik (Else-Quest, Hyde,  & Linn, 2010)
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Matematikångest
• Riskfaktorer

• Svaga basräknefärdigheter
• Lärare som:

• Kräver/fokuserar på rätt svar
• Inte ger kognitivt stöd (t.ex. stöder inte eleven i de olika skeden när man löser en 

uppgift)
• Inte motiverar (t.ex. Förklarar inte vad som gick fel)
• Blir irriterad av fel svar
• Själv har matematikångest

• Föräldrar som:
• Själv har matematikångest
• Kräver väldigt mycket av barnet

(Boehme, Goetz, & Preckel, 2017; Maloney, Ramirez, Gunderson, Levine, & Beilock, 2015; Silinskas, Kiuru, Aunola, Lerkkanen, & Nurmi, 2015; Turner, 
2002)
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FRAM: Undomars välbefinnande och kunskap
i framtidens samhälle
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Målsättningar:
■ Att få en bild av samspelet mellan elevers 

välbefinnande och skolprestationer

■ Utreda hur olika faktorer av välbefinnande och 
skolprestationer påverkar elevernas akademiska 
utfall (utbildningsmålsättningar, yrkesval, drop-out)

■ Undersöka hur stödfunktionerna i skolan och 
samhället hjälper och stöder elever i behov av stöd

Forskningsteamet:

Johan Korhonen, projektledare

Anna Widlund, forskarstuderande

Melissa Bjolin, forskarstuderande

Jonatan Finell, forskningsassistent



Sampel

5 högstadieskolor med regional 
spridning i svenskfinland

Åk 7 N = 583

Åk 9  N = 497

T1: 2016 HT
T2: 2017 VT

T3: 2018 HT
T4: 2019 VT
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Measures
Performance
- Mathematics (KTLT)
- Symbolic magnitude comparison
- Reading (LS klassdiagnoser)
- Grades (Math, Swedish, English)

Well-being*

Academic: 
Schoolwork engagement
School Burnout
Test anxiety
Math anxiety
Writing anxiety
Self-concept in math and reading
Interest in math and reading
Motivation in math 

General:
Depressive sympthoms
General anxiety
Perfectionism

Outcomes
- Educational aspirations
- Occupational aspirations
- Drop outs

Other:
- Parent engagement
- Parents education and occupation
- Special educational support received 

(level, type and amount)
- Perceived support

* Well-being is a multifactorial construct that is operationalised in different ways (Huppert & So, 2013):
- Positive indicators
- Negative indicators Korhonen 2019 11
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Samband mellan välbefinnande, 
inlärningssvårigheter & skolavbrott
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Latenta profilanalyser identifierade 4 
olika grupper av elever i årskurs 9 
(N=1152)
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Samband mellan profiler och skolavbrott
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Vi har utgått från Eccles et al´s
Expectancy Value theory
(Förväntan-värde teori)
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Förväntan om
framgång

Subjektivt
värde

Studieval
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