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Sammanfattning 

 
Många elever hamnar i svårigheter med matematiken vilket kan få stora konsekvenser i såväl 

privatliv som kommande yrkesliv. I skolan kan en elev ha allmänna svårigheter med många 

ämnen vilket gör det förhållandevis enkelt att planera en bra undervisning. Specifika 

matematiksvårigheter innebär svårigheter med vissa delar av matematiken. Eleverna är ofta 

normalbegåvade men uppvisar en ojämn utveckling och de dagliga prestationerna varierar 

stort. 

Det finns mycket att vinna på att ge elever adekvat stöd i skolan, inte minst 

samhällsekonomiskt. Min studie handlar om vilka räknefel som är vanliga hos elever i 

matematiksvårigheter. Jag har granskat nationella prov i matematik i år 6 hos elever som 

uppvisat låga prestationer. Provsvaren har granskats med viss förkunskap men utan någon 

hypotes vilket utmärker konstruktivistiskt grundad teori. Metoden innebär att man växlar 

mellan insamlande av empiri och analys tills mättnad uppkommer och en teoretisk modell 

växer fram. 

Det som framkommer är att eleverna främst har svårigheter med förståelse av begrepp, 

symboler och enheter samt rimlighetsbedömning. Som exempel kan nämnas problem med att 

förstå medelvärde och omkrets, procent- och likhetstecknet samt enhetsomvandlingar. Det är 

vanligt att eleverna lämnar orimliga svar. Jag kan också se svårigheter med strategitänkande 

och att tolka matematiska uppgifter, särskilt längre textuppgifter. 

Språksvårigheter och koncentrationssvårigheter kan försvåra matematikinlärningen men äve n 

andra kognitiva brister kan skapa problem. Oavsett typ av svårighet har eleven enligt svensk 

skollag rätt till stöd om målen ej nås. Mitt arbete kan bidra till att pedagoger får ökad kunskap 

om vad som kan gå fel i det matematiska tänkandet. 
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höll på med när hon ibland snäste av era vardagliga frågor i forskningens tjänst. Det finns 

fler som stöttat på olika sätt med positiv feedback under mitt arbete. Tack grannar, 

arbetskamrater, bibliotekarier, släkt och vänner för all hjälp och uppmuntran! 
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1 Bakgrund 

 
Matematik är ett vackert och logiskt redskap som används i såväl vardagliga situationer som i 

mer arbetsrelaterade. Många upplever dock inte någon glädje utan tvärtom våndas för 

sifferhanteringar och hamnar i svårigheter med beräkningar tidigt i livet. Ämnet kan upplevas 

som hårt, kallt och en prövning där svaret är rätt eller fel, svart eller vitt. Många känner också 

en press av att prestera på tid vilket kan skapa en ångest, inte minst vid provtillfällen 

(Ashcraft, 2009). Vårt samhälle bygger till stora delar på matematik och svårigheter uppstår 

därmed med utbildning och arbetsliv för den person som inte kan räkna (Bynner & Parsons, 

1997; Lundberg, 2010). Vi tittar på klockan och beräknar tid, vi betalar räkningar, använder 

PIN-koder, läser recept och handlar mat. Matematiken omger oss var vi än befinner oss i det 

moderna samhället och det kan ställa till med stora besvär att ha svårigheter i just detta ämne 

(Skagerlund, 2016). Det kan vara pinsamt att vara vuxen och inte klara av att dela på en nota, 

fullfölja ett inköp eller göra en budget. Adler (2007) menar att såväl huvudräkning som 

förmågan att lösa problem och att tänka logiskt är mycket viktigt i hela livet. Det kan krävas 

många knep och ta mycket energi i anspråk i vuxenlivet för att dölja sina svårigheter. Även 

Malmer (2002) menar att ett högteknologiskt samhälle ställer stora krav på att man har 

grundläggande räknefärdigheter. Konsekvenserna av matematiksvårigheter är enligt henne 

större i dag än tidigare i såväl vardagslivet som yrkeslivet. 

Matematik har en högstatusstämpel på sig vilket kan sänka självkänslan när man inte lyckas. 

Ämnet är av många kopplade till intelligens och tänkande medan brister i andra ämnen oftare 

skylls på ett bristande intresse. PISA-undersökningar har de senaste åren tyvärr visat att 

matematikresultaten stadigt sjunker i svensk skola. Dock var det ett trendbrott 2016 då 

matematikresultaten pekade uppåt igen (Skolverket, 2016b) vilket eventuellt kan vara en följd 

av den stora statliga satsningen Matematiklyftet. Många matematiklärare på alla skolnivåer 

fick här möjlighet att i direkt anslutning till undervisningen diskutera, utarbeta och utveckla 

didaktiska metoder för att förbättra densamma. De flesta deltagande lärare har varit positiva  

till satsningen och undervisningskulturen har förändrats på skolorna i en riktning som gynnar 

alla elever även om det kollegiala lärandet ute på skolorna i många fall inte blivit bestående 

(Österholm, Bergqvist, Liljekvist, & van Bommel, 2016). Förhoppningsvis har denna stora 

utbildningssatsning ökat viljan att veta mer om hur pedagogiken kan utvecklas ännu mer för 

att minimera antalet elever som hamnar i matematiksvårigheter. 
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1.1 Studiens motiv 

En speciallärare i matematik möter varje dag elever som är i behov av stöd i ämnet. De kan 

vara svagpresterande såväl som högpresterande. I denna studie vill jag fokusera på de elever 

som har svårigheter att nå de nationella målen i matematik. Jag vill samla in och kategorisera 

de vanligaste felen eleverna gör och lära mig av de kunskapsbrister som finns. Jag vill 

reflektera kring orsakerna till svårigheterna, hur dessa eventuellt kan förebyggas och hur 

eleverna därmed kan bemötas på ett bättre sätt. Malmer (2002) menar att det inte finns något 

annat ämne som har så stark utslagningseffekt som matematik. Min förhoppning och tro är att 

detta arbete leder till att jag är mer förberedd i min blivande yrkesroll och bättre rustad att få 

elever att förstå och att upptäcka glädjen med att räkna och därmed stärka sitt självförtroende. 

 

Stadieindelning är fortfarande en vanlig organisationsmodell ute på skolorna. Det är inte alltid 

det sker en tillfredsställande överlämning mellan stadierna där information om elevens styrkor 

och svagheter meddelas. Min egen erfarenhet som lärare på högstadiet är att det kan vara svårt 

och kanske ovant att precisera vilken kunskapsnivå eleven tidigare har uppvisat och vilka 

behov eleven har av stöd. Ett summativt betyg i år 6 preciserar inte vilka svårigheter eleven 

har eller orsaken till dessa. Det finns mycket att vinna på att bättre bemöta matematiksvaga 

elever så att övergången mellan år 6 och 7 blir mindre dramatisk och elevens styrkor och 

svagheter tas om hand på bästa sätt när hen möter högstadiets bedömningskrav. Min intention 

med denna forskningsstudie är att få en djupare insikt i vilka vanliga tankefel eleverna har för 

att kunna jobba såväl preventivt som framåtsyftande. Detta arbete kan förhoppningsvis öppna 

upp för diskussioner bland pedagoger ute på skolorna och bidra till en ökad kunskap om 

elevers matematiksvårigheter och därmed på sikt ett ökat lärande hos eleverna. Jag är särskilt 

intresserad av hur elevers matematiksvårigheter kan komma till uttryck i den vardagliga 

praktik där jag kommer att verka som speciallärare i matematik. 

1.1.1 Studiens syfte 

 

Studiens syfte är att undersöka vilka svårigheter matematiksvaga elever har i år 6 och hur 

dessa yttrar sig i praktiken. 

Studiens ansats är teorigenererande och ett behov av ett förhållandevis stort och likvärdigt 

empiriskt material uppstod härmed för att få ett tillräckligt underlag till en teori. Mitt val föll 

på de nationella proven i matematik då syftet med dessa, enligt Skolverket, bland annat är att 

ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls. 
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2 Matematiskt kunnande 

 
Innan jag går in på vilka svårigheter en elev kan vara i när det gäller matematik kan det vara 

värt att reflektera en stund över motsatsen, vad ett matematikkunnande innebär. Vilka redskap 

behöver man ha med sig när man ska skörda matematik på kunskapens fält? 

2.1 Kunskapsområden 
 

Alla elever behöver, enligt McIntosh (2016), kunna förstå och använda tal då det är en mycket 

viktig kompetens i dagens samhälle. Vad innebär då detta, att förstå och använda tal? Miller 

och Hudson (2007) beskriver tre kunskapsområden inom aritmetik av vilka samtliga är 

nödvändiga för att uppnå ett matematiskt kunnande. Dessa kan uttryckas som konceptuell 

förståelse (begrepp), deklarativ kunskap (fakta) och procedurell kunskap (strategi). Man kan 

här även nämna den viktiga problemlösningsförmågan som är en tillämpning av de nyss 

nämnda kunskapsområdena. Elever i behov av matematikstöd kan ha problem med ett eller 

flera av dessa områden enligt Bakker, van den Heuvel-Panhuizen och Robitzsch (2016). 

2.1.1 Konceptuell kunskap 

Miller och Hudson (2007) menar att man behöver ha kunskap om en mängd olika begrepp för 

att bli skicklig i matematik. Det handlar om att förstå abstrakta symboler på djupet och även 

förstå sambandet mellan dem. Sådana begrepp kan exempelvis handla om de fyra räknesätten, 

tid, kvantititet, geometriska former, likheter, volym och positionssystemet. Konceptuell 

kunskap innebär att man förstår meningen med matematik. Det är viktigt att så tidigt som 

möjligt träna begrepp och använda olika metoder för att eleverna ska kunna bygga vidare på 

sin kunskap. Hudson och Miller (2006) menar att när man introducerar ett nytt begrepp är det 

viktigt att tänka på att sätta in det i ett sammanhang för att öka motivationen hos eleven och 

därmed inlärningsförmågan. När eleven förvärvat goda begreppskunskaper kommer detta ha 

en positiv inverkan på deklarativa kunskaper och procedurkunskaper samt förbättra 

problemlösningsförmågan (Miller & Hudson, 2007). 

2.1.2 Deklarativ kunskap 
 

Deklarativ kunskap kan sägas vara en sorts minneskunskap och en förmåga att automatisera 

beräkningar. Ser man en rektangel så vet man omedelbart vad det är. Det vållar alltså inga 

större tankeproblem att förstå bråk, läsa av klockan, kunna multiplikationstabellerna eller inse 

vad  matematiska  symboler  står  för.  Man  behöver  inte  belasta  hjärnan  med  någon direkt 
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bearbetning när det gäller numeriska beräkningar utan svaret kommer direkt utan tvekan. Det 

handlar om att skaffa sig matematiska baskunskaper och förståelse för symboler och att 

memorera dessa. Deklarativa kunskaper är helt nödvändiga för att bli duktig i matematik. De 

frigör arbetsminne som kan användas till mer komplexa matematiska beräkningar (Bakker et 

al., 2016). 

2.1.3 Procedurell kunskap 
 

Förståelse kring procedurer handlar om att kunna följa ett antal steg för att lösa ett problem, 

att bemästra vissa strategier. Kunskap om regler och procedurer och i vilken ordning de olika 

stegen ska utföras är avgörande för att få ett flyt i beräkningarna. Det kan handla om allt ifrån 

att behärska grundläggande beräkningar med de fyra räknesätten till att lösa omfattande 

textuppgifter. Det handlar om att veta hur man hanterar ett matematiskt  problem 

inledningsvis, fortsättningsvis och hur avslutningen ska ske, steg för steg strategiskt mot 

målet. På så sätt möjliggörs effektiva beräkningar (Bakker et al., 2016). 

2.2 Förmågor 

Matematik handlar om mycket så mer än att bara räkna och lära sig regler även om detta  

också ingår i skolämnet matematik. Matematik är ett ämne med ett särskilt språk, ett logiskt 

verktyg som kan fungera som ett hjälpmedel för att lösa problem inom många varierande 

områden. I senaste läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2016a) uttrycks målen i ämnet som fem 

förmågor i vilka eleven ska visa kunskaper för att nå målen i ämnet matematik. Dessa är 

Kommunikation, Metod, Begrepp, Resonemang och Problemlösning. Förmågorna hör inte  

ihop med något särskilt matematikinnehåll utan är generella. De tillämpas på det centrala 

innehåll som eleverna ska möta och bearbeta enligt läroplanen. År 4-6 ska behandla 

Taluppfattning och tals användning, Algebra, Geometri, Sannolikhet och statistik, Samband 

och förändring samt Problemlösning. 

2.2.1 Kommunikation 

Kommunikation innebär att eleven med hjälp av t.ex. symboler, grafer, bilder,  tabeller eller 

ord ska kunna meddela sina matematiska tankar. Den kan vara såväl muntlig som skriftlig 

eller så kan tankarna föras fram på annat sätt, kanske med kroppsspråket. Det viktiga är att 

eleven kan redogöra för sina frågeställningar, beräkningar och slutsatser och att budskapet når 

mottagaren. 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik/subject.htm?webtos=GR&amp;tos=GR&amp;subjectCode=GRGRMAT01&amp;Taluppfattning_och_tals_anv%C3%83%C2%A4ndning
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik/subject.htm?webtos=GR&amp;tos=GR&amp;subjectCode=GRGRMAT01&amp;Algebra
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik/subject.htm?webtos=GR&amp;tos=GR&amp;subjectCode=GRGRMAT01&amp;Geometri
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik/subject.htm?webtos=GR&amp;tos=GR&amp;subjectCode=GRGRMAT01&amp;Sannolikhet_och_statistik
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik/subject.htm?webtos=GR&amp;tos=GR&amp;subjectCode=GRGRMAT01&amp;Samband_och_f%C3%83%C2%B6r%C3%83%C2%A4ndring
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik/subject.htm?webtos=GR&amp;tos=GR&amp;subjectCode=GRGRMAT01&amp;Samband_och_f%C3%83%C2%B6r%C3%83%C2%A4ndring
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik/subject.htm?webtos=GR&amp;tos=GR&amp;subjectCode=GRGRMAT01&amp;Probleml%C3%83%C2%B6sning
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2.2.2 Metod 
 

Eleven ska kunna välja och använda metoder som är väl anpassade för de uppgifter som ska 

lösas. Ofta kan man lösa en matematisk uppgift på olika sätt. Det handlar sålunda om 

förmågan att se vilken metod som kan vara lämplig i sammanhanget. 

2.2.3 Begrepp 
 

Eleven ska kunna förstå och använda olika matematiska begrepp. Hen ska även utveckla en 

förmåga att analysera och se samband mellan begreppen. 

2.2.4 Resonemang 

Eleven ska kunna föra ett matematiskt resonemang men även kunna följa ett dylikt. Det 

handlar om att utveckla tankegångar, argumentera logiskt och att kunna motivera sina val och 

slutsatser. 

2.2.5 Problemlösning 

Problemlösning är både ett centralt innehåll och en förmåga. Det handlar om att kunna 

tillämpa matematiska kunskaper för att kunna lösa ett för eleven annorlunda problem jämför 

med de som eleven tidigare mött. Det är alltså ingen rutinuppgift som ska lösas utan eleven 

möter en uppgift där hen utmanas i sitt matematiska tänkande. Problemlösning är kopplat till 

alla matematiska områden. Det gäller att känna till, prioritera och hantera ett antal strategier 

beroende på vilken typ av uppgift som ska lösas. Problemlösning kräver alltså ett antal 

kognitiva färdigheter. Eleven måste kunna identifiera problemet, se olika handlingsalternativ, 

välja ut en lösning och genomföra den, vara beredd att korrigera lösningen under tiden men 

även att utvärdera resultatet och lagra det i minnet (Adler & Adler, 2006). 

 

 

 

3 Matematiksvårigheter 

 

I Lgr 11 (Skolverket, 2016a, s 62) står att läsa att ”kunskaper i matematik ger människor 

förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar 

möjligheten att delta i samhällets beslutsprocesser”. När en elev inte klarar detta är eleven i 

svårigheter  med  ämnet.  Matematiksvårigheter  har  observerats  i  lite  drygt  100  år (Adler, 
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2007). Det finns många orsaker till matematiksvårigheter t.ex. skolans organisation, elevens 

fysiska hälsa, sociala problem, kognitiva svårigheter eller språksvårigheter av olika slag. 

3.1 Orsaker 

”Arbetet med matematiken kräver en kombination av vilja och förmåga” framhåller Adler och 

Adler (2006, s 162). De menar att pedagogik, psykologi och sociologi medverkar i olika grad 

till att en elev utvecklar sitt kunnande och det är också här orsakerna till problem står  att 

finna. Lunde (2011) beskriver tre generella system i hjärnan som styr lärandeförloppet; en 

centralenhet som styr uppmärksamheten, en språkenhet som styr information om antal och 

relationer samt ett visuospatialt system som styr tid och rum. Han menar att störningar inom 

dessa system och i samspelet mellan dem kan skapa matematiksvårigheter. Det krävs sålunda 

en begåvning men även en vilja för att matematiken ska fungera. Därutöver finns 

organisatoriska och sociala faktorer som påverkar inlärningsförmågan. 

Sociala omständigheter kan orsaka bristande ork och motivation och leda till störningar i 

inlärningen (Lagerberg & Sundelin, 2000; Skolverket, 1996). Det kan till exempel handla om 

fysisk eller psykisk misshandel i elevens närmiljö eller missbruk av droger. Om en elev fått 

undermålig undervisning eller ofta tvingats byta lärare är det också lätt att inlärningen störs. 

Hörselskada, synskada, hjärtsjukdom e.d. kan också vara en anledning till att 

matematiksvårigheter uppkommer. Ett funktionshinder blir egentligen ett problem först när 

den omgivande miljön inte svarar mot de behov individen har. En skola för alla myntades i 

samband med införandet av läroplanen Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980-1986). Detta uttryck 

stannar ibland vid att vara en vision när det handlar om funktionshinder då skolmiljön inte 

alltid är så välkomnande för alla. 

Språksvårigheter av olika slag påverkar även ämnet matematik. Elever med annan etnisk 

bakgrund kan hamna i svårigheter på grund av språkförbistringar men även av orsaker 

kopplade till tidigare matematikundervisning. Den kan ha fungerat på ett annat sätt eller 

kanske inte förekommit alls i den utsträckning som är förväntat med tanke på elevens ålder. 

Även elever med svenska som modersmål kan givetvis ha svårigheter med språket, inte minst 

de elever som har dyslexi eller annan språkstörning. Många av de kognitiva brister dyslektiker 

har påverkar också räkneförmågan men det är inte fullt ut klarlagt vilka menar Swanson, 

Jerman och Zheng (2009). Deras forskning visar att barn i matematiksvårigheter har brister i 

de kognitiva processer som understödjer läsning. För att kunna lösa en textuppgift krävs vissa 

färdigheter enligt Lunde (2011). Eleven måste kunna identifiera saknad information, göra en 
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talbedömning och sätta upp en uträkningsmodell. Detta låter sig inte göras så lätt med 

lässvårigheter. 

Koncentrationsproblematik kan också försvåra inlärning av matematik då detta ämne kräver 

en viss uthållighet. Elever med koncentrationsproblem har särskilda svårigheter med 

grundläggande aritmetiska minnesstrategier men lättare för t.ex. problemlösning (Lunde, 

2011). 

3.2 Generella matematiksvårigheter 

Matematiksvårigheter kan indelas i två grupper; generella och specifika (Ahlberg,  2001; 

Adler, 2001). En elev som är i generella matematiksvårigheter lär sig långsammare och har 

ofta svårigheter även i andra ämnen (Adler & Adler, 2006), allmänna inlärningssvårigheter. 

Dessa är alltså inte kopplade direkt till matematiken utan handlar om generella svårigheter att 

ta till sig abstrakt kunskap. Eleverna visar på en jämn kunskapsnivå om än låg. De uppvisar 

inga större överraskningar i sin inlärning och det är därmed förhållandevis enkelt att planera 

undervisningen för bästa stöttning. Eleverna kan klara de första årens matematik relativt bra 

men högre upp blir det intellektuella svårigheter (Björnström, 2012). Ibland benämns dessa 

elever i skolan som svaga eller svagbegåvade. Ljungblad (2001) menar att pedagoger ofta är 

bra på att ta hand om elever med generella svårigheter i dagens skola. Det är relativt lätt att 

planera deras stöd och den undervisning som eleverna behöver. Det kan handla om att låta 

eleven få längre tid på sig att lösa uppgifter, låta eleven välja ett enklare spår i läroboken, läsa 

högt för eleven, repetera mer, använda mer laborativt materiel och uppmuntra eleverna lite 

extra då det tar emot. Ibland får eleven gå till speciallärare eller så finns det extra resurser i 

klassrummet. Barn vars inlärning i stället följer ett oförutsägbart mönster kan ha specifika 

svårigheter i ämnet. 

3.3 Specifika matematiksvårigheter 

Matematiksvårigheter som inte kan förklaras av t.ex. undermålig undervisning, lägre 

intelligens, bristande motivation eller dåliga språkkunskaper kallas specifika. Svårigheterna 

härrör från kognitiva problem vilket innebär att individen har svårigheter med t.ex. 

grundläggande aritmetik. Barn som är i specifika matematiksvårigheter kan ena stunden klara 

något som de inte kan nästa dag, en obegriplig ojämnhet. Det går sällan att förutse vilka 

problem som kan uppstå eller var. Dessa elever är ofta normalbegåvade men kan få vissa 

specifika problem med matematiken varav några är svårigheter med att 
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– läsa, skriva och hantera tal och siffror 

– förstå viktiga språkliga begrepp 

– hantera och förstå antal 

– använda och förstå tal och tallinje (Adler, 2007, s 70) 

 

Adler och Adler (2006) menar att när det handlar om specifika matematiksvårigheter finns det 

förutom dyskalkyli även varianterna akalkyli och pseudo-dyskalkyli. 

3.3.1 Dyskalkyli 
 

Till skillnad från dyslexi är dyskalkyli inte lätt att diagnosticera vilket gör att många är 

restriktiva med användningen av detta ord. Det finns olika definitioner av dyskalkyli.  I 

Sverige tillämpas ett system kallas ICD-10-SE där diagnoskoden F81.2 innebär specifika 

räknesvårigheter (Socialstyrelsen, 2017) och definieras enligt följande: 

 

“Avser en specifik försämring av matematiska färdigheter som inte kan skyllas på psykisk 

utvecklingsstörning eller bristfällig skolgång. Räknesvårigheterna innefattar bristande 

förmåga att behärska basala räknefärdigheter såsom addition, subtraktion, multiplikation och 

division snarare än de mer abstrakta matematiska färdigheter som krävs i algebra, 

trigonometri, geometri och komplexa beräkningar.” 

Barn med dyskalkyli har minnesproblem, svårt att lära sig talfakta och att utföra enkla 

räkneoperationer (Butterworth & Yeo, 2010). Lunde (2011) skriver att det finns  8 

kännetecken på specifika matematiksvårigheter. Ett svagt visuellt minne och svag spatial 

förmåga kan orsaka problem med siffror och symboler. Dåligt arbetsminne orsakar problem 

under matematikarbetet och problem med långtidsminnet förorsakar brister i 

automatiseringen. Elever som har nedsatt långtidsminne har svårt att komma ihåg regler och 

har sålunda svårt att få flyt i sina beräkningar. Algoritmer kan vara problematiska, siffror 

spegelvänds och en bristande kognitiv förmåga påverkar generella färdigheter. Eleverna kan 

alltså uppvisa minnesproblem och problem med att hålla ordning på saker och ting. Det kan 

orsaka svårigheter i andra ämnen t.ex. kartläsning i SO (Ljungblad, 2001). Vardagliga saker 

som att hålla ordning på tid och pengar kan bli problem. När olika typer av uppgifter blandas 

blir det svårt. Matematiska symboler kan orsaka problem och även långa textuppgifter.  Det 

kan också vara svårt för eleven att se kopplingar mellan förra veckans uppställningar och  

nästa veckas praktiska tillämpningar. Strategier och därmed problemlösning kan vara extra 

svårt   då  det   kräver   många   kognitiva   moment.  Även  att   tvingas  göra  flera  steg   i en 
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tankeprocess kan vara svårt och eleven kommer lätt av sig i sitt strategitänkande. 

Taluppfattningen är bristfällig, antalsuppfattningen likaså och geometriska figurer förorsakar 

förvirring. Många av dessa elever har också dyslexi vilken försvårar i matematiken. Till 

skillnad från att ha en elev med generella svårigheter har du mer oförutsägbara och ojämna 

svårigheter att jobba med här. Det handlar ofta om intelligenta barn som behöver hjälp med 

strategier, att organisera sitt tänkande. 

På engelska används termen developmental dyscalculia vilket kan översättas med en 

utvecklingsbar dyskalkyli (Ljungblad, 2001). Tänker man så känns det  inte som en diagnos 

för livet menar författaren. Med rätt stöd kan eleven göra stora framsteg i sin utveckling. Till 

skillnad från de generella svårigheterna handlar detta enbart om matematiksvårigheter och kan 

ge sig till känna i unga år. Svårigheterna kan handla om specifika problem med att lära sig 

talfakta och svårigheter med antalsuppfattning och att räkna med flyt. Under grundskoletiden 

kan dessa elever mycket väl klara algebra och geometri men ha stora svårigheter med den 

grundläggande aritmetiken. De kan därmed uppfattas som lite udda och i värsta fall kanske 

läraren inte ser svårigheterna då det kan gå bra på många relativt svåra prov. Bristerna 

återfinns alltså ofta i den enkla, grundläggande matematiken (Lunde, 2011) vilket kan  

förvåna. McIntosh (2016) beskriver kända svårigheter som barn kan ha i matematik och 

missuppfattningar som de kan etablera och som sitter fast hela vägen upp i vuxen ålder om de 

inte upptäcks och bearbetas. Det kan uppstå problem med antalsuppfattning, räkneord, 

positionssystemet, tal i bråkform, decimalform och procentform samt negativa tal. Dessa 

elever uppvisar också ofta problem med rimlighet i beräkningar. 

Specifika problem kan senare leda till generella om eleven inte får rätt stöd. Det är därför 

viktigt med tidig upptäckt och rätt insatser för att inte kunskapsluckor ska uppstå och för att 

bygga upp elevens självförtroende och förhindra olustkänslor för ämnet. Det är inte lätt att 

diagnostisera denna typ av svårigheter då forskare inte hittar något enhetligt felmönster 

(Lunde, 2011). Lunde menar vidare att modern forskning tyder på att grundläggande 

taluppfattning, number sense, är helt avgörande för matematisk förståelse och färdighet. 

Problem med arbetsminnet står numera inte i fokus enligt honom utan viktigare är 

uppmärksamhet, begreppsbildning och bearbetningshastighet. Även kognitiva funktioner som 

att kunna se mönster både direkt och mentalt är viktigt för problemlösningsförmågan. 
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3.3.2 Akalkyli 
 

Akalkyli är en generell oförmåga att utföra räkneoperationer, även mycket enkla sådana,  

vilket kan bero på en liten hjärnskada i den analytiska delen av hjärnan. Dessa elever behöver 

långsamma och enkla instruktioner uppdelade i flera steg. Det är givetvis viktigt att 

habiliteringen genomför en ordentlig utredning för att skolan på bästa sätt ska kunna bemöta 

elever med denna problematik. 

3.3.3 Pseudo-dyskalkyli 

Barn med pseudo-dyskalkyli har känslomässiga blockeringar som kan ha utvecklats under en 

längre tid och som hindrar en normal utveckling vilket kan komma att kräva psykologhjälp. 

Flickor är överrepresenterade här. Ett positivt inriktat arbetssätt kan i visa fall lösa upp de här 

barnens hårda matematikknutar och dåliga självförtroende i ämnet. Det är bara inom ämnet 

matematik som det finns ett forskningsområde om ängslan (Engström, 2015). Ashcraft och 

Moore (2009) har forskat om detta och menar att matematikångest inte är någon oförmåga 

men kan resultera i detta om inte adekvat hjälp ges. Denna ängsla påverkar främst 

arbetsminnet vilket är en exekutiv funktion nödvändig för att kunna bearbeta information och 

lagra den under kort tid, ett sorts mentalt skrivbord som hjälper oss i mer komplex 

problemlösning och längre resonemang. 

3.4 Tidigare forskning 

Forskning om matematiksvårigheter har inte pågått lika länge som forskningen om läs- och 

skrivsvårigheter. Det satsas inte heller lika mycket resurser på dyskalkyliforskning som på 

dyslexiforskning trots att matematiksvårigheter är kostsamma för samhället (Callaway, 2013). 

Forskning om matematiksvårigheter är alltså förhållandevis nytt och inte alls i samma 

storleksordning som forskning om läs- och skrivsvårigheter, men den ökar. 

3.4.1 Kognitiv problematik 

 

Många människor är i svårigheter med matematiken. Så många som var femte elev når inte 

målen i detta ämne (Engström 2015). Uppskattningsvis är det 3-6 % av befolkningen som 

kämpar med kognitiva problem och den problematik som specifika matematiksvårigheter 

innebär och som påverkar såväl välbefinnande som akademiska utbildningsmöjligheter 

(Skagerlund, 2016). Enligt Lundberg och Sterner (2009) är dyskalkyli  ett  begrepp som är 

svårt att definiera entydigt. De menar dock att det handlar om grundläggande numeriska 

svårigheter  med  antalsuppfattning vilket  är en medfödd förmåga. Redan tidigt  efter  födseln 
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utvecklas en känsla för tal och en förmåga att kunna avgöra små skillnader i antal  i två 

separata mängder (Dehaene, 2007). Denna förmåga sitter i hjässloben och benämns IPS, 

intraparietala sulcus, vilket Ashkenazi , Henik, Ifergane och Shelef (2008) visat med hjälp av 

magnetröntgen av hjärnan. De undersökte en patient med en skada i IPS vilken ledde till 

numeriska svårigheter, särskilt med antalsuppfattning. Denna brist i hjärnan att processa 

kvantiteter, som Butterworth och Laurillard (2011) uttrycker det, ger alltså upphov till stora 

problem med grundläggande aritmetik medan matematik på ”högre” nivå kan gå lättare. En 

god taluppfattning handlar också om att ha en fungerande osynlig tallinje i huvudet. Denna 

mentala linje är också lokaliserad till IPS men utvecklas under uppväxten enligt von Aster och 

Shalev (2007). Sålunda kan man säga att brister i taluppfattning kan ha genetiska orsaker men 

även stå att finna i utvecklingen. 

3.4.2 Komorbiditet 

 

Många barn som är i matematiksvårigheter har även läs- och skrivsvårigheter och/eller 

koncentrationssvårigheter. Kombinationer av två eller flera diagnoser kallas samsjuklighet 

eller komorbiditet. 

Det kan finnas många orsaker till att ett barn hamnar i både läs- och skrivsvårigheter och 

inlärningssvårigheter med matematiken. Det kan finna sociala skäl som kan spåras till barnets 

uppväxtvillkor men det kan också handla om neurobiologiska orsaker (Sterner & Lundberg, 

2002). Sterner och Lundberg (2002) undersökte år 2000, med hjälp av en enkät till pedagoger, 

hur vanligt det var att eleverna hade både lässvårigheter och räknesvårigheter. Hundra lärare 

som undervisade i svenska och matematik i grundskolans år 1-6 fick frågan och av dessa 

besvarade 75 stycken enkäten. Lärarna som besvarat enkäten ansågs representativa för den 

svenska lärarkåren Forskarna kom fram till att ca 12 % av alla elever kunde anses ha en 

kombination av läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter. Dirks, Spyer, van 

Lieshout och de Sonneville (2008) gjorde en studie på 799 nederländska skolbarn i år 4 och 5 

med hjälp av tester i aritmetik, läsning och stavning. De fann att 7,6 % av eleverna hade 

kombinerade matematik- och läs- och skrivsvårigheter. 

Barn med ADHD ligger i riskzonen att hamna i många olika inlärningssvårigheter, bland  

annat med matematiken vilket Koumoula et al. (2004) funnit i en studie på 240 grekiska barn 

mellan 7 och 11 år. Metoden som användes för att påvisa matematiksvårigheter var NUCALC 

battery vilken bland annat innebär att eleverna ska rita cirklar, räkna prickar, läsa tal, räkna 

baklänges  och  jobba   med  problemlösning   för  att   nämna   några   av  de elva  deltesterna. 
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Forskarna använde också olika minnes- och lästester samt använde sig av lärares utlåtanden. 

Gross-Tsur, Manor och Shalev (1996) gjorde en undersökning på 3029 elvaåringar varav ca 5 

% befanns ha dyskalkyli. Av dessa hade 26 % även symptom på ADHD. 

 
Med tanke på att det är svårt att exakt definiera matematiksvårigheter ska  kanske 

procentsatser i dessa sammanhang tolkas med en viss försiktighet. Det viktiga är 

medvetenheten om att många elever har kombinerade svårigheter. 

3.5 Stöd i matematik 

Som ovan beskrivits kan det finnas olika typer av svårigheter i matematik och dessa kan 

uppkomma av en rad olika anledning. Skolornas insatser varierar när det gäller att ge rätt stöd 

till elever i behov av detta. Enligt skollagen (2010, 3 kap. 8 §) har elever rätt till särskilt stöd i 

matematik om extra anpassningar inte möjliggör måluppfyllelse i ämnet. Särskilt stöd innebär, 

till skillnad från extra anpassningar, ett mer varaktigt och omfattande stöd till eleven 

(Skolverket, 2014). Ett sådant stöd kan vara specialpedagogiska insatser. En speciallärare i 

matematik har de särskilda kunskaper som behövs för att möta elevens behov. Klassläraren 

eller ämnesläraren har ofta små chanser att klara  av detta på den tid som står till förfogande. 

Ett felaktigt bemötande kan för eleven innebära ett stort lidande lång tid framöver. 

Misslyckanden i matematiken kan till leda till att eleven ger upp vilket kan avspegla sig i 

andra ämnen eller i sociala sammanhang. Alla elever kan givetvis förbättra sina 

matematikkunskaper. Elever i matematiksvårigheter behöver dock ofta extra stöd t.ex. i form 

av intensivundervisning eller andra insatser som är speciellt utformade för elevens behov. 

Långt ifrån alla elever som behöver stöd och hjälp har blivit utredda och fått en diagnos. 

Anpassningar och stöd skall ges oavsett om eleven har fått en diagnos eller ej. En 

räknesvårighet som inte upptäcks kan leda till ett missmod hos eleven som då kan utveckla 

strategier för att undvika ämnet (Butterworth & Yeo, 2010). Det kan yttra sig i dålig 

fokusering, undvikande av läxor eller skolk från lektioner. En skola för alla innebär  inte att 

det är gott nog att alla får lika mycket av samma sak. Det innebär att var och en får sina behov 

tillgodosedda. 
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4 Metod 

 
Jag inspirerades av metoden Grundad Teori (GT) när jag gick in i detta arbete.  Denna  metod 

är mångfacetterad och har grenat ut sig i ett otal varianter varav jag har valt ut en. Orsaken till 

detta metodval är en nyfikenhet på att gå in i en studie relativt förutsättningslöst och se vilken 

teori som formar sig efter hand. 

4.1 Grundad teori 

Man kan enkelt beskriva GT som en metod där empirin utgör grunden till en teoretisk modell 

(Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). I början av datainsamlingen begrundar man sitt 

forskningsmaterial med oputsade glasögon. I takt med att materialet granskas påbörjas 

putsningen av glasögonen. Man ser allt bättre och när analysen är klar framkommer en tydlig 

bild. Jag utmanades just av detta att inte på förhand ha en klar föreställning om vad 

forskningen skulle utmynna i utan i stället låta kunskapen få induceras, växa fram, efterhand. 

Samtidigt är det ett visst risktagande man utsätter sig för. Jag måste våga lita på att materialet 

är tillräckligt omfattande och informativt för att analysen ska bli teorigenererande. Jag måste 

också våga lita på min förmåga att vara den som står stabil i denna iterativa process, att vara 

den som når slutmålet vilket utgörs av en teori grundad på empiri. 

“If the researcher is admittedly low on conceptual ability, 

then he or she should not try grounded theory.” (Glaser, 1992, s 12) 

Motsatsen till detta induktiva förfarande kan sägas vara deduktivt, då man redan har en färdig 

teori som ska testas vilket inte jag hade. Bryman (2011) beskriver ett mellanting, en sorts 

abduktiv metod, där man går fram och tillbaka mellan empiri och teori. Thornberg (2016) 

beskriver att GT kan ses som ett samspel mellan induktiv och abdaktiv metod. Glaser (1992) 

menar att GT är en blandning av induktiv och deduktiv metod, alltså en sorts medelväg. Jag 

har valt att till största delen arbeta induktivt dvs. att utgå från empiriska fakta och skriva fram 

en teori grundad på dessa fakta. Jag måste då till största delen tolka och förstå mitt material på 

egen hand vilket kan tyckas skrämmande och främmande men det innebär samtidigt en frihet 

som jag tyckte var utmanande och lockande. Glaser (1978) menar att man inte ska tveka utan 

bara göra det. Det handlar dock om att följa en grundläggande struktur under analysens gång 

vilket är utmärkande för metoden. Under processens gång utvecklar forskaren en teoretisk 

känslighet, en sorts insikt i vad det empiriska materialet handlar om, vilket styr 

undersökningen  i rätt  riktning enligt  Hartman (2001). Även Charmaz  (2014) beskriver   hur 
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viktigt detta är oavsett variant av GT. Hon menar att det är en nödvändig ingrediens i det 

analytiska arbetet, att teoretisk känslighet (theoretical sensitivity) och kodning går hand  i 

hand. Även Guvå och Hylander (2003, s 41) resonerar kring detta: 

”Med teoretisk sensitivitet avses forskarens nyfikenhet och intresse för att 

upptäcka och utforska samt förmåga att abstrahera och teoretisera dessa 

upptäckter.” 

Det är denna känsla jag hade inför min studie. Det är spännande att få en möjlighet att gå på 

djupet i ett område man är intresserad av och arbetar med. 

4.1.1 Metodens uppkomst 
 

Det var Strauss och Glaser som i ett medicinskt sammanhang utvecklade GT i början på 60- 

talet. Varhelst man läser om denna metodansats så nämns deras metodbok The Discovery of 

Grounded Theory vilken utkom 1967 (Glaser & Strauss, 2007). Boken väckte uppmärksamhet 

då den bidrog till att luckra upp den strikta uppdelningen i kvantitativa och kvalitativa studier 

som rådde vid denna tid. Metoden var även nydanande på så sätt att den vidgade synen på vad 

man kunde forska om och vad data är för något (Hartman, 2001). Discovery blev mäkta 

populär och trots många invändningar har den inspirerat generationer av forskare som arbetat 

med kvalitativ analys (Charmaz, 2014). GT är en metod som enligt de ursprungliga grundarna 

fungerar och kan förstås av såväl sociologer som lekmän. 

“Most important, it works – provides us with relevant predictions, explanations, 

interpretations and applications”. (Glaser & Strauss, 2007, s 1) 

Det var ju detta som var kärnan i min studie, att med hjälp av dess resultat kunna förutsäga 

vilka typer av fel eleverna gör för att t.ex. kunna utforma interventionsprogram  som 

motverkar elevernas missuppfattningar. 

4.1.2 Metoden utvecklas 
 

Strauss och Glaser delade på sig och den förstnämnde började samarbeta med Corbin och 

vidareutvecklade GT. Detta kan man bl.a. läsa om i boken Basics of qualitative reserach 

(Corbin & Strauss, 2015). Som titeln antyder läggs fokus här på kvalitativa 

datainsamlingsmetoder. De menar att kvalitativa forskare karaktäriseras av att de är nyfikna, 

kreativa, humanistiskt lagda, risktagande och också innehar förmågan att använda sig själva 

som forskningsinstrument,  att  de har  en  förmåga  att  leva  med  tvetydighet  och att  de med 
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självförtroende ser ett värde i det arbete som produceras för att bara nämna några av de många 

positiva attribut som tillskrivs dessa forskare. Glaser å sin sida intog ett mycket kritiskt 

förhållningssätt till Strauss nytänkande och utarbetade en annan variant av GT. ”This version  

is the correct one” hävdar han utan blygsel i en bok (Glaser, 1992, s 6) där han hårt kritiserar 

Strauss och t.o.m. menar att hans f.d. kollega inte beskriver grundad teori i sin bok utan en  

helt annan metod. Glaser menar att GT ger utrymme för både kvantitativa och kvalitativa 

insamlingsmetoder och att data är allting som är användbart i analysen. Strauss eller Glaser 

har som ovan beskrivs utarbetat olika varianter av GT vilka skiljer sig mycket åt. De kan 

benämnas Glaserian GT respektive Straussian GT enligt Thornberg (2016) som menar att 

tillsammans med konstruktivistiskt GT är dessa de tre mest spridda varianterna i dag även om 

fler finns varav kan nämnas multi-GT som innefattar mer litteratur och situationell analys som 

innefattar diskursanalys (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). 

Jämfört med Strauss variant av GT kändes Glasers mer grundad i det empiriska materialet och 

jag kände att jag kunde tillämpa vissa delar i min forskning vilket jag återkommer till nedan. 

Jag valde att i huvudsak använda mig av den gren av GT som är konstruktivistiskt grundad 

och som utarbetades av sociologen Charmaz (2014). Den tar hänsyn till forskarens ibland 

gedigna förkunskaper. 

4.1.3 Konstruktivistiskt grundad teori 

Det är svårt att fjärma sig från tidigare kunskaper och erfarenheter när man går in i en studie 

som behandlar ett ämne i vilket man undervisat länge. Det är inte realistiskt att tro att det går 

att bortse från all erfarenhet, fortbildningar och forskningsrapporter som jag tidigare tagit del 

av. Här uppkom ett dilemma som löstes genom att jag valde att följa en konstruktivistiskt 

grundad teori. Jag förkortar den KGT. Charmaz (2014, s 13) påtalar att om man utgår från 

antagandet att 

 
”social reality is multiple, processual, and constructed, then we must take the 

researcher´s position, privileges, perspective, and interactions into account as 

an inherent part of the research reality” 

 
Charmaz menar att det inte går att bortse från de förkunskaper forskaren besitter utan 

forskningen blir till en viss del subjektiv och konstrueras, därav namnet, av insamlad empiri 

och forskarens analysförmåga.  Det  handlar alltså  inte om att  upptäcka något  utan forskaren 
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iakttar och formulerar sina iakttagelser. Denna variant av GT har sina rötter i pragmatismen, 

den symboliska interaktionismen och den relativistiska epistemologin. Den är byggd på en 

resultatinriktad kunskapsteori med symboler som samspelar. 

Plötsligt kändes det mer acceptabelt att ha de förkunskaper jag hade in i min studie. Det gällde 

dock att vara medveten om att dessa fanns i bakgrunden men att de förhoppningsvis kunde 

vara en hjälp i analysen utan att styra den i en viss riktning. KGT är mer tillåtande till 

litteraturstudier parallellt med dataanalys vilket blev min modell. Jag anser att det ökade min 

analysförmåga genom att ge upphov till intressanta vinklingar under forskningsprocessen. 

4.1.4 Kritiska aspekter 
 

GT med alla dess varianter innebär stora friheter men är samtidigt ganska strikt kontrollerad. 

Man måste ha tålamod att invänta information från det empiriska materialet samtidigt som 

tvivel kan uppstå. Det gäller att ha en tro på att det går att finna nya teorier om man bara inte 

låter sig blockeras av befintliga. Glaser (1992) skiljer ett forskningsområde från ett 

forskningsproblem. Mitt forskningsområde skulle med hans definition vara elever i 

matematiksvårigheter. GT är en metod som passar bra att använda till forskningsområden som 

är förhållandevis okända (Hartman, 2001). Det finns en hel del forskning kring 

matematiksvårigheter så det kan tyckas som en mindre lämplig metodansats i detta avseende. 

Jag är trots detta övertygad om att även om mycket är känt så går det att finna nya 

infallsvinklar i det mesta. Även om Charmaz (2014) menar att man inte kan bortse från sina 

förkunskaper och att de färgar studien medvetet eller omedvetet måste detta beaktas på något 

sätt. Jag har varit lärare i många år, rättat oändligt många prov och haft åtskilliga diskussioner 

med elever om hur de tänkt kring sina matematiska lösningar. Det är klart att detta speglas i 

arbetet såväl direkt som indirekt. Forskningsområdet är väl känt för mig. Jag saknar dock 

närmare insikter i vilka svårigheter som brukar visa sig i år 6 då jag aldrig arbetat i denna 

årskurs. Man kan tänka att jag tagit med mig både erfarenhet och okunskap in i analysarbetet 

vilket förhoppningsvis blev en lyckosam mix. Dey (1999, s 251) menar att ”there is a 

difference between an open mind and an empty head”. Det gäller sålunda att ta tillvara det 

positiva med att ha en del förkunskaper men samtidigt gå in i arbetet med öppet sinne och  

utan förutfattade meningar. Det ska erkännas att denna process varit komplicerad även om 

KGT innebär att det är tillåtet med förkunskaper. Ibland har matteläraren inuti mig tagit över i 

analysarbetet men jag har försökt att backa när jag upptäckt detta, och varsamt försökt att inte 

låta mina förkunskaper ta alltför stor plats. 
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En annan invändning man kan ha mot metoden är att den är komplex och ibland tvetydig. Den 

kan uppfattas som lite rörig i och med att den kan användas både i kvalitativ och kvantitativ 

forskning och metoden kan vara både induktiv och abduktiv och ibland även ha deduktivt 

inslag. Glaser (1978) menar att detta möjliggörs genom att man gör urval, datainsamling och 

analys på ett interaktivt sätt. Många förespråkare har skilda uppfattningar om hur GT ska 

användas och varianterna är många. ”Metoden verkar tyvärr inte vara väl förstådd ens av dem 

som säger att de använder sig av den i sin forskning” skriver Hartman (2001, s 10). 

”Förvirringen är ett kraftfullt inlärningsinstrument men man måste kunna 

tolerera den tillräckligt länge”. (Glaser, 2010, s 68) 

Jag läste om olika varianter av GT och bestämde mig för en inriktning av den, KGT, som 

passade min studie och som kunde ge svar på forskningsfrågan. Denna metod är tydlig, 

resultatinriktad och tillåter förkunskaper. Jag kände dock att Glaser hade många bra  idéer  

som jag kunde använda mig av så därför arbetade jag med KGT men med inslag av Glasers 

tankemönster, t.ex. hans kodningsprocesser och synen på vad som räknas som data. 

4.2 Tillvägagångssätt 

Forskningsprocessen består av några viktiga delmoment i en växelverkan. Dessa delar handlar 

om urval, datainsamling, kodning, konceptualisering och slutligen teorigenerering. GT går ut 

på att låta teorin växa fram efterhand som kodningen och analysen görs. Urvalet kan komma 

att behövas förändras vilket innebär att man kan behöva hämta ny information eller 

information från en annan urvalsgrupp. Hartman (2001) kallar detta för ett teoretiskt urval. 

Han menar att man måste vara tålmodig och ta hänsyn till ett teoretiskt tempo med vilket 

avses att teorin måste få växa fram i ett naturligt tempo. GT är en metod som är tidskrävande 

och som måste få ta tid. 

4.2.1 Urval 

Hur skulle jag få svar på min forskningsfråga? Givet var att vända sig till år 6 men att välja ut 

en eller ett par klasser skulle ge ett för litet underlag då denna studie enbart skulle beröra 

elever i matematiksvårigheter. Ganska snart föll det sig naturligt att rikta uppmärksamhet mot 

de nationella proven. Här kunde finnas rika möjligheter att inom rimlig tid få ett 

förhållandevis stort material att forska på, ett likvärdigt empiriskt material. Eleverna har ju 

liknande förutsättningar när de genomför proven i hela Sverige vilket kunde ge mig många 

möjligheter till att  få  fyllig  information och att  söka efter  mönster.  De muntliga proven var 



 

redan genomförda under höstterminen så jag lade allt fokus på de skriftliga delproven B-E 

vilka genomfördes i början på april. 

Jag bestämde mig för att utföra undersökningen i en medelstor kommun vilken i  

fortsättningen benämns X. Kommunen valdes med hjälp av statistik från Skolverket (SIRIS). 

Där kontrollerade jag det antal elever som fick F på det nationella provet i matematik i år 6 

förra läsåret. Jag kontrollerade också antalet elever som fick F i betyg under höstterminen 

2016 vilket var en större andel och vilket sannolikhetsmässigt också skulle medföra ett större 

antal F på årets nationella prov. Min gissning hamnade på att mellan 25 och 50 elever skulle  

få F på de matematikprov som till stora delar skulle genomföras i april 2017, ett lagom stort 

underlag för denna studie. Att använda årets nationella prov är förvisso spännande i sig då de 

är outforskade men det är också en praktisk fråga då andra prov är arkiverade och kan vara 

mer tidskrävande att komma åt. Mitt beslut blev sålunda att samla in lågpresterande elevers 

nationella prov i matematik i år 6 i en kommun som kan ge mig ett tillräckligt stort underlag. 

Att insamla samtliga underkända prov i kommunen har egentligen inget egenvärde men ökar 

intresset hos mig som forskare och det är även en motivationshöjande faktor för de inbjudna 

skolorna när de tillfrågades att delta i studien. Resultatet blir helt enkelt intressantare för de 

deltagande skolorna att ta del av och minskar sannolikt bortfallet. 

4.2.2 Datainsamling 

Data i GT kan bestå av nästan vad som helst t.ex. tv-program, intervjuer, dagböcker ja kort  

sagt allt som rör forskningsområdet. I mitt fall handlade det om insamling av prov och enkäter 

men annan data skulle givetvis kunna berika analysen vilket jag återkommer till senare. Enligt 

Glaser (1992) står det var och en fritt att använda den eller de datainsamlingsmetoder man 

själv önskar. Man kan använda en metod eller kombinera flera. Analys och datainsamlande 

sker parallellt. Corbin och Strauss (2015, s 136) beskriver processen med teoretiskt urval 

(theoretical sampling) på ett cirkulärt sätt vilket kan illustreras med följande bild: 

 
 

Analytisk 
fråga 

 

 
Data- 

insamling 

Data- 
insamling 

 

 
Analytisk 

fråga 
 

 
Analytisk 

fråga 

Data- 

insamling 18 



19  

Charmaz (2014) menar att teoretiskt urval i första hand syftar till att söka och samla data för 

att kunna utarbeta kategorier och relationer dem emellan. Detta förfarande pågår tills man 

uppnår en teoretisk mättnad (theoretical saturation) vilket innebär att man slutar 

datainsamlandet när det inte längre kommer fram någon ny användbar information. 

Jag inledde min egen datainsamling med att skriva två missivbrev tidigt på vårterminen. Det 

första, bilaga 1, med information till rektorerna om den blivande insamlingen skickades ut 

vecka 9 via mail. Samtliga rektorer i årskurs 6 i kommun X godkände min undersökning  

vilket känns som en framgång. Detta lät sig dock inte göras med lätthet utan krävde 

påminnelser i form av flera extra mail samt telefonsamtal. Det var en balansgång mellan att 

inte vara alltför påstridig men ändå försöka få alla att deltaga i studien. De rektorer som 

tvekade var antingen osäkra på sekretessreglerna kring nationella prov eller så bekymrade de 

sig för att arbetsbördan ökade hos deras lärare. Efter kontakt med skolverket och ansvariga för 

de nationella proven kunde vi dock enas om att sekretessen inte var hotad med detta 

tillvägagångssätt. Lärare som eventuellt kände en ökad arbetsbelastning erbjöd jag att avlasta 

genom att besöka skolan och själv kopiera proven. Det viktiga i detta sammanhang var att få 

in tillräckligt med material för att uppleva den mättnad som är karaktäristisk för metoden. 

Efter hand som jag fick rektorernas bifall mailades det andra missivbrevet, bilaga 2, ut till de 

lärare rektorerna gett mig namn på. Några av dessa lärare inledde en mailkontakt med frågor 

och synpunkter vilka jag besvarade. Till lärarnas mail bifogades också en enkät, bilaga 3, där 

pedagogen uppmanades att lämna upplysningar om eleven för varje utvalt prov. Jag bad 

lärarna att skicka prov och enkäter till min egen skola. Trost (2012) benämner dessa 

postenkäter vilket är ett billigt sätt att göra undersökningar på. Det kändes tryggare att uppge 

skoladressen än den privata då lärarna troligen kände en större säkerhet att skicka detta 

material till en skola. Några lärare var tveksamma till att skicka i väg ett sekretessmaterial så 

det krävdes en del telefonsamtal och mail för att övertyga dem om min forskning. Min önskan 

var att berörda matematiklärare skulle sända mig kopior på alla F-prov samt ytterligare två 

prov som ligger på E eller över så att jag säkert skulle ha ett tillräckligt stort material att 

analysera. Det går ju inte att veta på förhand hur mycket material man behöver när man  

arbetar med den valda analysmetoden och i efterhand är det svårare att korrigera då alla prov 

har arkiverats. 

Eleverna i år 6 genomförde de nationella proven i matematik v 14, den 3:e och 5:e april 

(SKOLFS,  2015).  Det  handlade  om  delprov  B  +  C  samt  D  +  E.  Prov  A,  det muntliga 
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delprovet var redan genomfört på höstterminen och utelämnas i analysen då jag inte haft insyn 

i detta. Sammanlagt fick jag in 56 prov att granska. 38 av de inkomna proven var F-bedömda 

och resterande på en högre nivå. Eftersom jag tillät lärarna att vara anonyma vet jag inte hur 

många skolor/lärare som bidragit till studien men det är heller inte nödvändigt. Dock skickade 

jag ut en påminnelse till en del av lärarna. Några lärare bifogade sitt namn i försändelsen men 

inte alla. Påminnelsen kan ha ökat på insamlingsvolymen men det går inte säkert att veta. Min 

uppskattning från början var att jag skulle få in 60-90 prov och jag hamnade ju nära detta mål. 

Datainsamlingen fortskred som förväntat och proven anlände successivt. Några pedagoger var 

anonyma och några skickade små hälsningar och lyckoönskningar med sina namn och skolor 

angivna. Jag kan givetvis inte uttala mig om hur många av de tillfrågade skolorna/lärarna som 

svarat då vissa kuvert innehöll svar från flera  lärare  men en gissning kan vara 70 % om jag 

ska gå efter de olika försändelserna. Jag hade, som tidigare nämnts, 56 prov att undersöka och 

teoretisk mättnad uppkom efter ca 40 prov. Då övergick min nyfikna analys till en känsla av 

att på förhand veta vad eleverna skulle kunna tänkas svara på uppgifterna. Jag granskade dock 

ytterligare 10 prov och använde resterande för att kontrollera vissa oklarheter. 

Jag fick in ca 45 enkäter vilka jag sammanställt för att se pedagogernas uppfattning om vad 

matematiksvårigheterna kan bero på. Det fanns några lärare som inte bifogat enkäten till 

proven så därav ett lägre antal jämfört med proven. Det ska påpekas att enkäten utformats  

med tanke på elever i matematiksvårigheter så några pedagoger har blivit förvirrade av att 

behöva ifylla den för elever vars betyg och resultat är på en godkänd nivå. Här kunde jag gjort 

ett förtydligande för att undgå missförstånd. 

4.2.3 Kodning och konceptualisering 
 

Forskningsprocessen är iterativ med vilket menas att man går fram och tillbaka mellan empiri 

och kodning. Glaser och Strauss (2007) beskriver detta som ett ständigt jämförande mellan 

data och data, data och koder, koder och koder, data med kategorier, koder med kategorier  

och kategorier med kategorier i ett ständigt sökande efter likheter och skillnader. Kodningen 

kan sägas vara induktiv men medan man kodar går man fram och tillbaka mellan materialet 

och koderna vilket kan uppfattas som deduktivt. Guvå och Hylander (2003) väljer att kalla 

denna process för analytisk deduktion. Kodningsprocessen kan sägas ha två eller tre steg 

beroende vilken variant man väljer att följa inom GT. Enligt Glaser (1978) är de tre faserna 

den öppna, den selektiva och den teoretiska. 
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Open coding is the initial step of theoretical analysis that pertains to the initial 

discovery of categories and their properties. (Glaser, 1992, s 39) 

Den öppna kodningen är relativt lika oavsett inriktning. Charmaz (2014) benämner den initial 

coding. Detta innebär att det empiriska materialet granskas rad för rad och begrepp 

framkommer som är grundade ur materialet. Jag måste se på mitt material med öppna ögon 

och fundera på vad som händer. Varför skriver eleverna som de gör? Varför utelämnar de 

svar? Vad pågår? Koderna ska hållas nära data och fokuseras på handling och process 

(Thornberg, 2016). Det handlar i denna öppna fas om att finna så många kategorier som 

möjligt. Vilka koder som väljs hör troligen ihop med forskarens egna teoretiska bakgrund 

enligt Guvå och Hylander (2003). 

Provsvaren granskades rad för rad och jag antecknade på ett tomt prov de olika svarsalternativ 

som eleverna gav. Även uteblivna svar noterades för att kunna användas i analysen. Det var 

till en början svårt att forma koder men blev lättare med tiden. KGT förespråkar som tidigare 

nämnts en sorts vandring mellan empiri och koder. Det var sålunda inget problem för mig att 

starta analysen långt innan datainsamlandet var klart. Jag växlade mellan att analysera prov, ta 

emot fler prov, koda och läsa litteratur. Före varje provgranskning läste jag lärarens ifyllda 

enkät (bilaga 3). Där kunde jag se genus, om eleven var nyanländ, betyg i matematik, 

svårigheter i andra ämnen m.m. Jag visste till en början inte vad denna information skulle 

kunde användas till men informationen gav upphov till många tankar som blev till 

minnesanteckningar vilket jag återkommer till senare. 

Efter tio granskade prov stannade jag upp och gjorde ett slags kodningsschema. Jag noterade 

information om elevernas fel på de olika uppgifterna och analyserade vad det handlade om för 

matematikområde vilket jag kategoriserade. Dey (1999) menar att en kategori handlar om ett 

slags begrepp vilket jag försökte finna. Jag passade också på att läsa på mer om 

matematiksvårigheter för att sedan gå tillbaka igen till provgranskning. Efter ytterligare tio 

prov kunde jag fylla på kodningsschemat. Fram och tillbaka växlade jag mellan analys och 

datainsamlande såsom metoden förespråkar. Den öppna kodningen avslutas enligt Glaserian 

GT med att man finner kärnkategorin (core variable). Denna kategori står i centrum och är 

speciell då den relaterar till många andra kategorier. I den selektiva fasen väljer man ut de 

kategorier som har en relation till denna centrala kategori. Här måste man fokusera på det 

väsentliga och bortse från insamlad information som inte har med saken att göra. När denna 

sortering är slutförd övergår man till den teoretiska fasen då man söker efter relationer mellan 
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kategorierna. Glaser menar att när dessa relationer är funna så är teorin färdiggenererad. KGT 

kan sägas bestå av endast två huvudsakliga kodningar, den initiala och den fokuserade 

kodningen (Charmaz, 2014). Här väljs sålunda den teoretiska kodningen bort  som 

obligatorisk. Den fokuserade kodningen innebär, till skillnad från Glasers selektiva kodning, 

att man i stället för en enda kärnkategori använder flera i sin analys vilket passade mig bra. 

Antalet kategorier spelar ingen roll utan tiden får utvisa vilka som är användbara. Det är också 

viktigt att analysen drivs av forskarens nyfikenhet (Glaser, 1978). Det handlar om att tolka det 

material man har framför sig med öppet sinne och som Charmaz (2014) uttrycker det, göra en 

varsam analys. 

Det var mycket  information att sortera. Elevernas olika fel hade många olika karaktärer men 

så småningom framkom några begrepp mer frekvent än andra. Mina kärnkategorier  växte 

fram och gavs namnen förståelse, rimlighet, tolkning och strategi. 

4.2.4 Teorigenerering 
 

Det återstår nu ett sista moment, sorterandet. Det handlar om att sortera sina 

minnesanteckningar och se vilken teori som framträder. Enligt Glaser (2010, s 203) är 

sorterandet en test på ”hur bra man samlat in data, valt ett problem, kodat, gjort dataurval och 

skrivit minnesanteckningar”. Resultatet skrivs fram som en teori (Glaser, 1992). GT är en 

metod som enligt Hartman (2001) inducerar nya teorier på ett systematiskt och effektivt sätt. 

Teorin ska vara grundad i empiriska data och är därför pålitlig då det är en faktisk beskrivning 

av hur verkligheten ser ut. Man går in i sin forskning utan några förutfattade meningar och ser 

vad som faller ut. Hartman (2001) menar att en grundad teori kan genereras ur ett empiriskt 

material när mättnad inträffat. Det handlar om att finna ett antal kategorier, deras egenskaper 

och interna relationer. Enligt Dey (1999) presenteras grundad teori ibland som en metod som 

enbart genererar teorier och ibland som en metod som även kan verifiera teorier. Det är åter  

ett exempel på hur komplex GT är. 

Min datainsamling styrdes helt av forskningsfrågan vilket är kännetecknande för GT.  Jag 

sökte efter något som kännetecknar elever i matematiksvårigheter och försökte finna några 

gemensamma drag. Jag fann fyra kärnkategorier. Detta var områden där jag kunde placera 

merparten av de svårigheter mina granskade elever hade. Jag beskriver dessa svårigheter 

utförligt när jag presenterar resultatet av min studie. 
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4.2.5 Minnesanteckningar 
 

Det är viktigt att föra minnesanteckningar så fort man inleder kodningsprocessen vilka 

sedermera ligger till grund för kategoriseringarna. Under hela processen skrev jag  därför 

dessa s.k. memos. Anteckningarna är centrala i GT skriver Charmaz (2014) eftersom de skrivs 

direkt från starten, fångar upp dina tankar och möjliggör en tidig analys av empiriska data. 

Det är själva ryggraden i GT. Glaser (2010, s 194) beskriver memos så här 

 
”Minnesanteckningar kan vara alltifrån några nerkrafsade ord eller några 

stödord … till riktiga teoribitar på en upp till 5 till 10 sidor lång uppsats. Det 

krävs inga språkfärdigheter, grammatiska regler eller krav på ordningsföljd.” 

Memos kan ha avgörande betydelse då de kan påverka vilken riktning analysen tar. De kan få 

analytikern att stanna upp och fundera över koder, kategorier eller någon annan del av 

forskningsprocessen. Det finns ingen speciell regel för hur de ska utformas. Det handlar om 

att notera vad man ser utan att tänka på ett akademiskt språk. Det viktigaste  är att de finns 

med som en viktig del i hela analysen. ”Det är alltså i skrivandet av de teoretiska 

minnesanteckningarna som teorin genereras, inte i kodandet” hävdar Hartman (2001, s 84). 

Minnesanteckningarna kändes viktiga och var till god hjälp när jag skulle finna de  mönster 

jag sökte efter i analysen. Det är först i efterhand som det går att veta vilka memos som 

verkligen kommer till användning så det är viktigt att notera allt som kommer i ens väg. 

Memoskrivandet driver arbetet framåt men samtidigt kan forskaren ”tänka nytt och tänka om” 

(Guvå & Hylander, 2003, s 42). Mina tankar flödade under arbetets gång och hamnade på ett 

kollegieblock i form av många sidor med minnesanteckningar. Några exempel på memos, 

tankar fritt uppkomna under provanalyserna, visas här: 

• Många elever tröttnar i slutet av proven – kortare redovisningar där 

• Många försöker lösa alla uppgifter även om det mesta blir fel – Uppfattas svar som 

viktigare än att lösa uppgiften rätt? 

• Kan se att nyanlända får sämre resultat på långa textuppgifter 

• Märkligt att elever inte svarar på alternativuppgifter (ringa in…) 

• Många fel på procenträkning och decimaltal av alla slag 

• Mycket vanligt att mena 50-30 men skriva tvärtom 

• Kanske jobbar vi med för många typexempel i skolan… pedagogerna borde kanske 

överraska mer med lite ovanligare geometriska figurer? 

• Trevliga prov, verklighetsbaserade... eller förresten... vems verklighet… nyanländas? 
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4.3 Forskningsetiska överväganden 

Det finns fyra huvudkrav som ska följas när det gäller en etisk forskning (Vetenskapsrådet, 

2010). Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda om forskningens 

syfte. I mitt fall innebär detta att jag informerade samtliga berörda rektorer och 

matematiklärare med missivbrev (bilaga 1 & 2). Verksamhetschefen i kommunens grundskola 

har kontaktats, informerats och lämnat sitt samtycke. Jag har också haft kontakt med 

Skolverket och ansvarig för de nationella proven för att säkerställa att mitt arbete inte 

äventyrar några sekretessregler. Eleverna och deras vårdnadshavare informerades dock inte då 

det inte i detta arbete kommer att göras några utpekanden av elever, lärare eller skolor. 

Elevernas namn är dessutom anonyma för mig. Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt 

att själva bestämma över sin medverkan. I detta fall gäller det berörda lärare och rektorer. 

Deltagandet i min undersökning var frivilligt och även om samtliga rektorer sagt ja så har inte 

alla lärare deltagit. En tredje princip är konfidentialitetskravet vilket innebär att man följer 

sekretesslagar och ser till att information förvaras korrekt och inte sprids till obehöriga. Det är 

givetvis viktigt att följa tystnadsplikten. Jag insamlade nationella prov, till största delen 

anonyma för mig, förvarade dessa oåtkomliga för andra under den tid forskningen pågick. När 

granskningen var klar destruerades proven. De provuppgifter jag studerat är sekretessbelagda 

några år framöver vilket blev en konflikt i min studie. Samtidigt behövde jag ju exemplifiera 

mina slutsatser här vilket var ett pedagogiskt dilemma. Jag har löst det genom att begränsa 

mina exempel och då de förekommer är de kamouflerade till en sorts typuppgift och med 

andra siffror, dock inte så förändrat att budskapet går förlorat. Slutligen ska även 

nyttjandekravet uppfyllas. Detta innebär att den information jag får fram används för att om 

möjligt dra generella slutsatser i mitt examensarbete och inte för att användas i syfte att  

utpeka eller sprida information om den enskilde eleven, läraren, skolan eller kommunen. 

 

 

 

5 Resultat 

 
De elever vars prov jag har granskat har uppvisat brister inom samtliga matematikområden 

som testas på de nationella proven. Min kodning och efterföljande analys  av  elevsvaren 

visade att några brister var mer förekommande än andra. Genomgående handlade dessa 

problem om förståelse av begrepp, symboler och enheter samt rimligheten i elevernas svar. 

Förutom dessa svårigheter har eleverna också svårt att tolka  vissa uppgifter och att  finna  rätt 
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strategier, särskilt när det gäller de lite mer komplexa. Nedan diskuterar jag närmare kring de 

fyra kärnkategorier jag funnit; förståelse, rimlighet, tolkning och strategi. Det är inte helt 

enkelt att kategorisera elevsvaren så läsaren får se det som mitt förslag. Många av de fel 

eleverna gjort kan dessutom bero på kombinationer av både konceptuella, deklarativa och 

procedurella kunskapsbrister. 

På grund av tidigare nämnda sekretess kan jag inte ange några exakta provuppgifter här och 

uppgiftsdiskussionerna är därför inte helt identiska med de nationella proven men ändå 

utformade för att läsaren ska förstå själva grundproblematiken.  Jag vill  också poängtera att 

när jag nedan diskuterar om antalet elever som har svårigheter med vissa moment så handlar 

det om de elever vars prov jag granskat i denna undersökning. Det är sålunda inget försök att 

generalisera utanför denna elevgrupp. I resultatframställningen redovisas ibland mina egna 

analyser, i relation till relevant forskning, då jag anser att detta dokument skulle blivit alltför 

tungrott att läsa om jag skulle upprepa uppgifterna i den senare diskussionen. Min uppfattning 

är att det tydligt går att urskilja mellan de svar elever avgett och min egen analys. 

5.1 Förståelse 
 

Jag kan se att eleverna har stora problem med att förstå många av de begrepp, symboler och 

enheter som förekommer i provuppgifterna. Nedan beskriver jag att antal sådana 

problemsituationer. Jag kan givetvis inte veta exakt hur eleven tänkt så läsaren får se mina 

kommentarer som ett förslag på analys av elevens tankegång. 

5.1.1 Begrepp 
 

Många av de begrepp som förekommer på de olika provdelarna tycks vara oklara för eleverna. 

Följande begrepp, hämtade från de nationella proven, visar konceptuella brister hos eleverna: 

subtraktion, multiplikation, division, typvärde, medelvärde, udda, digital tid, delbar, skala, 

hörn, parallell, uttryck, växel, procent, andel, koordinater, förhållande, sannolikhet, omkrets, 

area och mönster. Jag lyfter här några av de vanligaste misstagen eleverna gör på grund av att 

de inte behärskar dessa begrepp: 

Exempel 1 Medelvärde och median 
 

Majoriteten av felsvaren handlar om att eleverna summerat de tre aktuella observationerna 

och anger detta som svar utan att dividera med antalet observationer. Några blandar ihop 

medelvärde och median och ställer upp i storleksordning och svarar  med det mittersta värdet. 
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Några svarar med det mittersta värdet utan att ställa upp i storleksordning. Ytterligare en elev 

multiplicerar summan med tre i stället för att dividera. 

En elev menar att medelvärdet inte ändras alls i en uppgift som handlar om att fler 

medlemmar tillkommer med motiveringen att det inte tillkom någon som var 15 år. 

Medelvärdet från början var exakt 15 år och kan därmed inte förändras enligt eleven. 

Typvärde tycks vara ett okänt begrepp. Majoriteten av de elever som svarat har summerat alla 

värden som förekommer i uppgiften. 

Exempel 2 Procent 
 

På en uppgift som går ut på att beräkna den procentuella andelen har ungefär hälften av 

eleverna rätt vilket är många i detta sammanhang. Troligen är de bekanta med att 50 % är lika 

med hälften och avgör detta visuellt. Övervägande fel på procentuppgifterna handlar dock om 

att eleverna likställer antal med procent. 3 blommor blir 3 % blommor oavsett totala antalet 

blommor i buketten. Någon inser att detta nog är fel och gör raskt om 3 st till 30 % då det 

kanske verkar vara ett bättre svar. 

Sannolikhet handlar till stor del om procenträkning. I stort sett ingen av eleverna har klarat av 

uppgiften som handlar om hur många lotter det finns i en lotteriring när man vet antalet 

vinstlotter och sannolikheten för vinst uttryckt i procent. Ganska många multiplicerar dessa 

båda värden rakt av. Det kan bero på att man ofta multiplicerar när det gäller procent så det 

verkar vara en framkomlig väg. Några adderar antalet vinstlotter med procenttalet. 

Ett par elever ska beräkna hur många procent 7 är av 20. Eleverna skriver då 7 % av 20 vilket 

tyder på en okunskap om vad procenttecknet egentligen betyder. 

Exempel 3 Digital tid 
 

De flesta elever har gjort felaktiga tidsberäkningar när det gäller digital tid. Uppgiften går ut  

på att kunna räkna både bakåt och framåt utgående från en digital tidsangivelse. Svaren  

spretar åt alla möjliga håll så jag kan konstatera att detta är svårt för eleverna. Någon elev har 

svarat 13:75 vilket visar en okunskap om att 59 är det största tal som kan stå efter 

kolontecknet. 

Exempel 4 Omkrets 
 

En uppgift består av en sammansatt figur vars omkrets ska beräknas i meter. Endast hälften av 

måtten är givna. Resterande sidor  måste beräknas med  hjälp  av de  givna  måtten. Ingen har 
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klarat uppgiften som förvisso ligger på C-nivå enligt Skolverket. Någon elev har ignorerat de 

givna måtten och mätt sträckorna själv i cm vilket i och för sig visar på förståelse för 

begreppet omkrets i just detta fall. Majoritet av de granskade svaren har dock endast adderat  

de givna sidorna och helt resolut hoppat över de sträckor som ej är måttangivna. 

Exempel 5 Skala 

 
Nästan alla av de granskade eleverna hamnar i svårigheter med skala. Det handlar om att 

räkna om ett givet mått på en bild till ett verkligt mått där skalan 1: 60 är given. Jag kan se en 

vanlig typ av felsvar. Eleven gör om avståndet 7 cm till 7 m trots att skalan inte är 1:100. Det 

kan vara så att eleven är så van vid att använda denna skala från lärobokens uppgifter att hen 

helt enkelt alltid multiplicerar med 100 när det handlar om sådana här uppgifter. 

En elev gör om det givna avståndet 7 cm till 7,60 cm och tar på detta sätt in skalan utan att 

veta hur den ska användas. 

5.1.2 Symboler 

I matematiken förekommer en rad olika symboler som måste tolkas och förstås på rätt sätt. 

Här uppvisar de flesta av eleverna i min studie stora svårigheter. ”För att kunna kommunicera 

via symboler måste man förstå relationen mellan matematiska begrepp, idéer och symboler” 

skriver Sterner och Lundberg (2002, s 15). I årets nationella prov behöver eleven vara bekant 

med och förstå: decimaltecknet, symboler för de fyra räknesätten, pi, procenttecknet, 

likhetstecknet, symboler för grader (°) och temperatur (°C). 

Exempel 1 Minustecknet (-) 

 
7,00 – 3,68 Vad kan detta bli? Här ger flera elever svaret 3,68. Symbolen minus brukar betyda 

att något ska tas bort. Kan eleverna ha tänkt att då tar jag bort 7,00? 

Jag ser också på många ställen elever som vänder på första och andra termen i en subtraktion 

och skriver att 600 – 727 = 127. 

Denna okunskap förorsakar också fel i ekvationen 
18  

= ? – 14. Eleven förstår troligen vad  hen 
3 

ska beräkna men svarar 8 då eleven nog anser att 8 - 14 = 14 – 8 = 6. 

 
Ett annat fel jag kan se är huvudräkningsuppgifter av typen 10,0 – 7,5. Svaret blir ofta 3,5.  

Det går snett i den procedurella arbetsgången. Eleven tar bort 7 och då blir det 3 kvar. Hur ska 

man göra nu? Det står ju ”komma 5” så det får väl vara med då på slutet. Liknande problem 
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dyker upp och där blir 8 – 4,73 = 3,37 enligt flera elevsvar. Jag tar bort 4, då blir 4 kvar, jag 

tar bort ”komma 7” och då hamnar jag på 3,3. Sen tar jag bort ”komma 03” och då blir det 

3,37 kvar. Det kan vara problem med arbetsminnet då proceduren kräver att man håller många 

steg i minnet och felaktigheter uppstår under beräkningens gång. 

Exempel 2 Likhetstecknet (=) 

 
Likhetstecknet är en symbol som de flesta elever tycks använda i betydelsen blir. Det finns en 

beräkning till vänster vilket uträknat blir något som ska skrivas till höger om detta tecken. Det 

märks tydligt på proven hur förvirrade eleverna blir när de ska fylla i en term till vänster eller 

höger om likhetstecknet där det finns andra termer också. Några elever ignorerar vissa termer 

och utför endast beräkningen som står närmast likhetstecknet.  Exempel på detta är ett vanligt 

felsvar i ovan nämnda ekvation 
18  

= ? – 14 där elever fyller i siffran 6 i stället för det  korrekta 
3 

20 (subtraktionen med 14 ignoreras). 

 
I en annan uppgift gäller det att lista ut hur många tändstickor asken innehåller. Det finns  

askar på båda sidor om likhetstecknet och även lösa tändstickor. Med tanke på ovanstående 

resonemang om svårigheter att förstå likhetstecknet är det inte så konstigt att tre av fyra elever 

inte klarar denna relativt enkla problemlösningsuppgift. Eleverna har angett en mängd olika 

svar vilket tyder på att de flesta har gissat. Många har valt att skriva det antal tändstickor som 

syns på bilden. 

Exempel 3 Procenttecknet (%) 

 
Fyra personer ska dela rättvist på en lotterivinst efter hur mycket pengar de satsat i spelet. 

Många elever har hoppat över uppgiften och av de som försökt har ingen klarat den fullt ut. 

Någon har omvandlat insatsen i kronor till procent, alltså bara ändrat kr till % och svarat så 

trots att det frågas efter hur många kronor Anna får. 

Några skriver andelen i bråkform men lägger till tecknet % efteråt. 

 
Exempel 4 Grader 

 
Många av eleverna har försökt lösa en A-uppgift som handlar om vinklar. Det är inte så 

intressant att studera svaren som är av alla möjliga slag men ett par svar sticker ut och det är 

elever som blandat ihop grader (°) med procent (%). Det kan vara slarvfel men troligare är att 

det råder en osäkerhet kring dessa matematiska symboler. 
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I samband med detta kan nämnas en liknande händelse där en elev skriver grader Celsius (°C) 

i stället för grader i en geometriuppgift med vinklar. Dessa förhållandevis små felaktigheter 

kan få stora konsekvenser i elevens matematikförståelse. 

5.1.3 Enheter 

Enheter var något som eleverna i studien visade bristande kunskaper om. Det handlade då ofta 

om relationen mellan olika enheter. De enheter som förekommer i provuppgifterna är cm, m, 

cm
2
, cl, dl, g och kg och handlar alltså om längd, area, volym och massa. 

Exempel 1 Volymenheterna cl och dl 

 
En ganska vardaglig uppgift med enheter har orsakat så mycket osäkerhet att var fjärde elev 

helt hoppat över den och av de som tagit sig an den har de flesta räknat fel. Det handlar om 

enheterna cl och dl. Felen är av ganska många olika slag. Några har arbetat enbart med 

mätetalen utan att utföra en enhetsomvandling. Några gör om 4 dl till 100 cl och räknar vidare 

med denna felaktiga omvandling. Många skriver att 4 dl = 400 cl. 

Exempel 2 Areaenheten cm
2

 

 
I en uppgift framkommer svårigheter med att se mönster men även svårigheter med 

areabegreppet. Förståelse för hur mycket 1 cm
2 

är torde inte innebära något problem med att 

lösa denna uppgift men svaren tyder på att många inte kan koppla figurens nummer med hur 

stor ytan är. 

Exempel 3 Längdenheterna m och cm. 

 
En längd uttryckt i meter ska delas i 5 delar. 1,2 m/5. Miniräknaren ger svaret 0,24 men sen 

går det fel. Flera elever svarar nu 0,24 cm. Enhetsomvandlingen vållar stora problem här. 

Exempel 4 Olika enheter 

 
Det förekommer relativt ofta att eleverna blandar olika enheter. 102° + 162° = 264 minuter! 

 
5.2 Rimlighet 

I många uppgifter ser jag att eleverna ger svar som är långt ifrån det som är rimligt. Vad som 

menas med ett rimligt svar kan givetvis diskuteras men jag har gjort en bedömning att om 

eleven bara gjort ett enklare räknefel som inte påverkar storleksordningen i svaret så får det 

anses rimligt. Jag ger här några exempel på min bedömning av orimliga svar: 
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Exempel 1 Subtraktion och multiplikation med heltal 

 
En subtraktion ska beräknas där svaret blir ca 400. Här svarar eleverna allt mellan 200 och 

1800. Svar som avviker mycket från det korrekta värdet tyder på att eleverna inte inser det 

orimliga i sina svar. Subtraktion kan tolkas som avståndet mellan två tal. Det kan också tolkas 

som att första termen ska minskas med andra termen vilket de elever som angett en differens 

som överstiger första termens numeriska värde kanske inte förstått. 

Ett tresiffrigt tal ska multipliceras med ett ensiffrigt och uppställningen ska redovisas. Här 

brister det totalt när det gäller multiplikationstabellerna, främst tabell 6-9, vilket ger alla 

möjliga svar. Dock borde eleven ha en insikt i att produkten bör bli ganska mycket större då 

det handlar om heltal. Här ser jag svar som är i närheten eller i vissa fall understiger det 

tresiffriga talet. Multiplikationen 458·7 blir 119 när eleven adderar 7·8, 7·5 och 7·4. 

Multiplikationen 20·1,5 blir i ett par fall 215. Om eleven vet att 20·2 blir 40 inses det orimliga 

i detta svar. En elev har beräknat att 346·8 = 298. 

Exempel 2 Subtraktion och multiplikation med decimaltal 

 
Flera elever svarar att subtraktionen 5,00 - 2,86 blir 3,14 vilket är orimligt stort. Tar man bort 

mer än 2 från 5 måste svaret bli mindre än 3. Det kan vara så att eleven börjar med 5-2 för att 

sedan övergå till att subtrahera 86 från 100. 

Decimaltal tycks vara en stor källa till osäkerhet. Många elever får produkten 35,4 när de ska 

multiplicera 35 med 0,4. Det är orimligt att få ett större tal när man multiplicerar med ett tal 

mindre än en halv men för att eleven ska inse det orimliga måste hen inse att det är just denna 

beräkning som utförs eller att eleven är förtrogen med 40 %. Dessutom bör, enligt många 

elever, produkten alltid bli större när man multiplicerar. Det är möjligt att svaren hade blivit 

annorlunda med omvänd följd på faktorerna. 

Exempel 3 Procent 

 
Procent är ett begrepp som tycks förvilla. 20 % av kulorna i en påse är röda och 40 % av 

kulorna i en annan påse är också röda. Hur många procent totalt är då röda? Här adderar flera 

elever procentsatserna och svarar 60 %. Svaret kan vid en första anblick tyckas rimligt men 

procentsatser kan inte läggas ihop vilket blir extra tydligt om det exempelvis handlar om två 

påsar med enbart röda kulor som hälls ihop. Vi får då att 100 % röda kulor i respektive påse 

även blir 100 % när vi häller ihop dem. 
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Exempel 4 Volym 

 
En flaska innehåller 6 dl saft. Erik dricker upp 35 cl. Även om eleven inte känner till 

förhållandet mellan dl och cl, vilket inte har med rimlighet att göra, är det orimligt att svara att 

det finns 29 dl kvar vilket flera har gjort. Mängden saft kan inte öka efter att man druckit. Här 

tar eleven det största värdet först, oavsett enhet, och 35-6 ger svaret 29. Många elever 

använder genomgående alla de tal som förekommer i uppgiften och väljer ett räknesätt som 

kan passa. Kanske tänker man i saftuppgiften att när man dricker upp minskar volymen och  

då verkar det rimligt med subtraktion av de givna talen. 

En annan elev får via en märklig enhetsomvandling svaret 17 l. De flesta torde vara bekanta 

med hur mycket en liter är och att ha 17 liter saft kvar i flaskan är nog inte  möjligt. 

Exempel 5 Glasskulor 

 
En elev ska beräkna hur många glasskulor Anna fick för en viss summa pengar. Svaret 31 st 

borde väcka eftertanke hos eleven då en sådan storlek på glass torde vara orimligt stor. 

Exempel 6 Tiden 

 
Klockan är 13.47. När det har gått 32 minuter är klockan 13.20 enligt eleven. Här borde  

eleven reflektera över att hen angett en tidpunkt som är före starttiden. 

5.3 Tolkning 

Många elever hamnar i svårigheter på grund av uppgifternas formulering. Jag kan se att elever 

försöker gissa sig till vad frågeställaren menar genom de beräkningar som utförs. Många små 

ord, såväl vardagliga som matematiska, kan vara en orsak till att elever inte förstår hur de ska 

lösa uppgifterna. Några sådana exempel som återfinns på proven är: 

för - sedan, minst en, fler än, tillsammans, mindre än, udda, delbar, parallella, endast en, 

mellersta, minsta, exakt, kvar, bara 

En del elever som är i svårigheter med matematiken är också i svårigheter med ord- och 

läsförståelse i svenska språket. Det finns också en grupp nyanlända som faller på att de inte 

förstår innebörden i svenska småord. Jag ger nedan några exempel på ord som vållar problem: 
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Exempel 1 För - sedan 

 
Hur mycket var klockan för 40 minuter sedan, undrar man i en uppgift? Här svarar  flera 

elever med tider som är efter det angivna klockslaget vilket visar brister i ordförståelsen. 

Exempel 2 Minst en, minst två 

 
Eleven uppmanas att studera ett antal figurer och ange vilken eller vilka som har minst en 

respektive minst två av en viss sorts vinkel. Svaren tyder på att eleverna inte förstår hur  

många figurer som ska vara med i svaret. 

Exempel 3 Fler än 

 
Uppgiften går ut på att addera två värden. Det andra är 15 poäng fler än det första. Många 

elever adderar bara det första värdet med 15 och svarar så. Det går givetvis inte att uttala sig 

om det är slarv med läsningen eller svårigheter med tolkningen. 

Exempel 4 Medelvärde 

 
En uppgift som behandlar medelvärde handlar om att eleven ska göra en analys av hur det 

givna medelvärdet förändras av att fler värden tillkommer. De flesta elever svarar här att 

medelvärdet höjs. Motiveringen som ges är att det tillkommer värden och då blir det mer. 

Eleverna tolkar troligen mer som ”plus”. 

Exempel 5 Diagram 

 
I ett linjediagram framkommer svårigheter med att tolka axlarnas gradering, att avgöra vilket 

värde som ligger exakt mittemellan 80 och 100. Det finns svar som 80,5 men även 85 och 95 

förekommer. 

Att avläsa ett tidsintervall som inte startar på noll orsakar svårigheter för majoriteten av 

eleverna. Några tolkar möjligen frågan fel och löser uppgiften genom att bara läsa av 

slutvärdet i linjediagrammet. 

Stapeldiagram är en vanlig diagramform som eleverna är förhållandevis säkra på enligt en 

uppgift som går ut på att de själva ska rita en stapel. Så fort frågorna blir mer komplexa och 

handlar om flera värden i samma stapel så blir det betydligt svårare. Eleverna förstår inte hur 

de ska tolka en stapel som innehåller flera värden. 
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Exempel 6 Växel 

 
De elever som idkat försäljning av något slag, kanske till en klassinsamling, har erfarenhet av 

ordet växel och kan då troligen använda denna kunskap i en uppgift som handlar om att det 

finns en viss summa växelpengar i kassan. De flesta elever i min undersökning har helt sonika 

tagit bort denna information och enbart gjort beräkningar med den andra informationen då 

ordet växel förorsakat oklarheter. 

5.4 Strategi 

För att kunna lösa en uppgift krävs rätt verktygslåda men också att man kan hantera verktygen 

och använda dem i rätt ordning. Det gäller att använda en strategi som fungerar. Så här 

beskrivs detta i kommentarmaterialet till Lgr 11 (Skolverket, 2011, s 26): 

”Strategier är ett samlingsbegrepp för olika tillvägagångssätt för att  bland 

annat formulera och lösa problem i olika situationer i vardagen och inom olika 

ämnesområden. Strategier kan vara medvetna eller delvis omedvetna. De kan 

också vara planerade och ha en given gång. De kan även vara olika effektiva 

när det gäller hur väl de fungerar och är anpassade till sammanhanget. Valet  

att använda miniräknare, kan också vara delar av en strategi.” 

Jag ger några exempel på brister i elevernas strategitänkande: 

 
Exempel 1 Subtraktion och multiplikation med heltal 

 
I en subtraktion noterar jag att vissa elever i sin uppställning konsekvent subtraherar  den 

största siffran med den minsta, oavsett om siffran står överst eller underst. Någon elev har 

placerat den andra termen överst i sin uppställning. Några har glömt hur man använder 

minnessiffror. Det finns också exempel på att någon inlett skriftlig huvudräkning genom att 

dra bort hundratalen men sen fastnat då det är fler tiotal som ska subtraheras än vad man har 

tillgång till och då saknas en strategi för att hantera detta. 

När det gäller multiplikation minns en del elever inte hur man ska ställa upp faktorerna. Även 

de som ställt upp korrekt missar ibland fortsättningsvis såväl minnessiffror som att 

multiplikationen övergår till en addition. 
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Exempel 2 Problemlösning 
 

Eleven ska räkna ut hur mycket en kaka kostar. Det ges information i tre steg om hur mycket 

diverse kombinationer av läsk, kakor och bullar kostar. Tre av fyra elever gör fel på den här 

uppgiften. De redovisade lösningarna tyder på brister  i strategier och möjligen arbetsminnet 

då uppgiften behöver behandlas i flera steg. Några elever har valt att endast arbeta med villkor 

ett som handlar om kostnaden för ett visst antal kakor och bullar och helt enkelt dividerat 

kostnaden med denna summa vilket ger samma pris för en kaka och en bulle. Några har 

dividerat med antalet kakor och därmed struntat i bullarna. Det finns dock oändligt många fler 

elevlösningar som jag väljer bort att redovisa här. 

Exempel 3 Bilder 
 

Vilken strategi man använder för att lösa ett problem kan variera beroende lämplighet eller  

vad problemlösaren personligen föredrar. Det jag kan se genomgående är att förhållandevis få 

elever använder strategin att rita bilder. Det skulle kanske hjälpt fler elever att lösa 

ovanstående uppgift eller en snarlik uppgift som går ut på att beräkna antal glasskulor i en 

strut men det är en ren spekulation som bygger på min egen pedagogiska erfarenhet. I tidigare 

nämnd uppgift som handlade om tändstickor i en ask kan det vara så att eleverna är otränade i 

att tänka bildmässigt. Elever som förstår likhetstecknets betydelse skulle kunna lösa uppgiften 

genom att t.ex. ringa in/stryka över lika antal tändstickor och askar och på så sätt enkelt se hur 

många tändstickor som kvarstår. 

Exempel 4 Miniräknaren används inte trots att det är tillåtet 
 

En uppgift går ut på att multiplicera ett decimaltal med ett heltal. Många elever tecknar 

multiplikationen rätt men produkten blir fel trots att miniräknare är tillåten här. Många elever 

försöker sig på att beräkna 6·3,5 för hand vilket ofta resulterar i fel produkt. 6 och 3 

multipliceras och sen lägger man till komma fem vilket ger svaret 18,5. 

Samma fenomen med miniräknaren och decimaltal visar sig i en annan uppgift. Det handlar 

om att dela upp en sträcka i tre lika stora delar. Sträckan är given i meter och i decimalform. 

Flera elever tecknar kvoten 2,4/3 korrekt men svaret blir fel eftersom eleverna väljer att räkna 

för hand och decimaltal orsakar ofta problem enligt vad jag kan utläsa av proven. 
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Exempel 5 Kontrolläsa uppgiften 

 
Flera elever har missat på förhållandevis enkla uppgifter där det enbart handlar om att beräkna 

priset på ett visst antal varor. Eleverna har adderat en vara av varje slag trots att det var olika 

antal. När jag granskar dessa elevers övriga provuppgifter tror jag att många skulle haft rätt på 

dessa uppgifter om de kontrolläst frågan ännu en gång. 

5.5 Pedagogernas uppfattning om elevernas matematiksvårigheter 

Av enkäterna till de granskade proven framgår att var fjärde elev, av de elever vars prov ingår 

i min undersökning, har läs- och skrivsvårigheter. Några fler elever har 

koncentrationssvårigheter, ca 40 %. Över hälften av eleverna har svårigheter i de flesta 

skolämnena vilket kan tyda på att de är i generella svårigheter. Förhållandevis få elever har 

enbart matematiksvårigheter, ungefär var femte av de elever som är utvalda i min 

undersökning. Lika många har sociala problem men endast ett fåtal av samtliga elever har hög 

frånvaro vilket får anses positivt. Ca 25 % av eleverna är nyanlända och några av dessa är ett 

år äldre än sina klasskamrater. Glädjande är att sammanställningen visar att de flesta, tre av 

fyra, elever har stöd i matematiken. Då ska man betänka att en del av de granskade proven 

ligger på godkänd nivå så merparten av eleverna i behov av stöd tycks få detta. Hälften av 

eleverna i matematiksvårigheter upptäcktes på mellanstadiet och en fjärdedel upptäcktes på 

lågstadiet. Här kunde man önska en tidigare upptäckt för att kunna sätta in insatser snabbare 

men många elever är nyanlända och de kan vara svåra att diagnostisera innan de varit  i 

Sverige en tid. 

Nästan hälften av de elever som inte blivit godkända på det nationella provet är även i läs- och 

skrivsvårigheter och/eller koncentrationssvårigheter enligt de ifyllda enkäterna. Det medför 

givetvis extra stora utmaningar för skolan att ge elever med komorbiditet rätt stöd. 

 

 

 

6 Analys 

 
Kodningen och analysen av eleverna svar visar på många olika matematiksvårigheter hos de 

deltagande eleverna. Dock framträder visa svårigheter tydligare och mer frekvent än andra. 

Min teori, efter avslutad studie, är att elever som är i svårigheter med matematiken i år 6 

främst har problem med att: 
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- förstå begrepp, symboler och enheter 

- bedöma rimlighet 

- tolka sammansatta uppgifter 

- välja korrekt strategi 

 
Denna information om vanliga matematiksvårigheter kan användas direkt i skolan av 

pedagoger som är i behov av dylik kunskap för att på så sätt bättre kunna anpassa 

undervisningen i matematik till elever i behov av detta. 

6.1 Analys av resultat 

Jag har fokuserat på vilka svårigheter eleverna i min undersökning uppvisar och redovisat de 

mest frekventa problemen, de fyra kärnkategorierna. I min analys såg jag att eleverna 

genomgående hade svårigheter när det gäller förståelse av begrepp, symboler och enheter. 

Miller och Hudson (2007) visar i sin forskning hur viktigt det är att förstå begrepp och 

symboler på djupet. Brister i denna konceptuella kunskap orsakar stora svårigheter i 

matematiken vilket jag kan se i min analys där många elever visar en dålig förståelse när det 

gäller just begrepp, men även symboler och enhetshanteringar vållar problem. 

Det är svårt att lyfta någon del av resultatet som viktigare än något annat men jag vill ändå 

framhålla några saker när det gäller begreppsförståelse. Förståelse innebär  i  detta 

sammanhang att man äger begreppet och inser på djupet vad det står för så att det kan 

tillämpas rätt. Ett sådant exempel är division vilket förvånade mig då jag trodde de fyra 

räknesätten var befästa hos de flesta elever i år 6. Många elever har hoppat över 

divisionsuppgifter. Några har försökt lösa dem men fått orimliga svar vilket tyder på att de  

inte behärskar begreppet. Division kan förstås på två sätt vilka kan benämnas  

innehållsdivision och delningsdivision. Det förstnämnda innebär att ”man vet storleken på 

varje del och vill veta hur många sådana delar som ryms i helheten” och det andra innebär att 

”någonting, en helhet, ska fördelas i ett givet antal delar och man vill veta hur stor varje del 

blir” (McIntosh, 2016, s 70). Begreppet division behöver förstås på båda sätten men forskning 

har visat att delningsdivision förstås av många fler elever (Bryant, Correa & Nunes, 1998). 

Delningsdivision fungerar bra många gånger. 6/2 blir ju 3 om man tänker att 6 ska delas i 2 

lika stora delar. Däremot uppstår problem om man har 6/(1/2). Man kan väl inte dela något en 

halv gång? Då kan man använda innehållsdivision och tänka att hur många halvor får det plats 

i sex hela? Svaret 12 ter sig självklart utan att man behöver använda den divisionformel som 

ofta lärs ut och även ofta glöms bort av eleverna eller används utan förståelse (Löwing, 2002). 
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Formler är givetvis är mycket viktiga i matematiken men här vill jag poängtera hur viktigt det 

är med grundläggande förståelse av begreppen. 

Det som är genomgående i hela provet är att eleverna har problem med decimaltal. Elever kan 

ha föreställningar om att decimaltecknet skiljer två hela tal från varandra (McIntosh, 2016). 

14,25 är sålunda bestående av de skilda talen 14 och 25. Några elever kan tro att 

decimaltecknet, och inte entalet, är mittpunkt vilket kan förorsaka en tro på att 5,3 är mindre 

än 5,25. Här gäller det att eleverna ges en god förståelse för positionssystemet och att därmed 

3 står för 3 tiondelar och 2 för endast 2 tiondelar. En vanlig missuppfattning enligt McIntosh 

(2016) är också att elever inte tror att det finns något tal mellan 0,2 och 0,3 eller mellan 0,25 

och 0,26 för att ta några exempel. 

En annan reflektion när det gäller förståelse handlar om likhetstecknet, en symbol som kan 

tyckas mycket enkel att förstå men som uppenbart vållar stora bekymmer inom matematiken. 

Detta tecken kan användas på två sätt, operationellt eller relationellt (Knuth, Stephens,  

McNeil & Alibali, 2006). Operationellt innebär att höger led ”inte finns” från början utan ska 

beräknas och redovisas. Det är en matematisk operation som ska utföras. Man räknar ut något 

till vänster som blir något till höger. Detta är ett vanligt sätt att möta likhetstecknet och många 

elever kommer inte längre än så i sitt tänkande vilket märks hos många av de elever vars prov 

jag granskat. Knuth et al. (2006) använder i sin forskning begreppet relationellt likhetstecken 

när det finns två led från början som är ekvivalenta och därmed kan utläsas från höger eller 

från vänster. Forskarna visar att elever som tänker operationellt ersätter frågetecknet i 

uppgiften 4 + 3 + 5 = ? + 5 med 12 eller 17 då de adderar och beräknar vad summan ”blir” i 

stället för att se de likvärdiga leden och fylla ut med rätt term. 

Enhetsomvandlingar vet jag av egen pedagogisk erfarenhet att elever tycker är besvärligt. 

Eleverna i min studie uppvisar svaga kunskaper i förståelsen av vad de olika enheterna 

innebär. Hur mycket är en liter, en decimeter och en kvadratcentimeter egentligen? Det tycks 

som om elever behöver få ytterligare träning i detta och jag tänker då särskilt på att elever i 

tidiga år bör få en visuell bild av enheterna. Man kan behöva mäta konkreta längder och rita 

och bygga de olika enheterna för att lättare förstå relationerna dem emellan. Jag kunde även  

se en annan svårighet med att elever inte förstår innebörden av enheterna då flera elever 

adderar olika enheter med varandra. Då menar jag inte bara cl med dl utan även kronor med 

antal, temperatur med minuter och massa med antal för att nämna några av de felaktigheter 
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jag upptäckt. Det förekommer ofta att man helt enkelt räknar på med de siffror som dyker upp 

oavsett enhet. 

Rimlighetstänkandet är ofta bristfälligt hos dessa elever. När det gäller mer omfattande 

uppgifter, såväl språkligt som matematiskt, uppstår även problem med att tolka uppgifterna 

rätt samt att välja lämpliga strategier. Orsakerna till att det är så frekvent med orimliga svar 

kan jag givetvis inte veta. Denna svårighet visar sig i nästan alla typer av uppgifter. Jag tror 

många gånger att eleven inte har tagit steget ut att fundera över om svaret är rimligt. Det kan 

handla om såväl bristande kunskaper som om slarv. Elever i specifika matematiksvårigheter 

kan ha särskilt svårt att bedöma rimlighet vilket jag tidigare påpekat. 

Jag spekulerar här själv i några tänkbara orsaker kring varför en elev ger ett orimligt svar: 

 
- Ovana vid att kontrollräkna uppgifter 

- Tidsbrist som gör att kontrollräkning inte hinns med (prov) 

- Blockering (matematikångest) 

- Bristande omvärldskunskap och erfarenheter 

- Bristande motivation att kontrollräkna 

- Fokusering på att avge ett svar, oavsett vilket 

 
Många elever blir osäkra när en uppgift består av mycket text och en komplex frågeställning. 

Jag kan se i mina prov att lösningsfrekvensen är lägre på sådana sammansatta uppgifter. De 

presenterade lösningarna är ofta fåordiga och oorganiserade vilket tyder på en osäkerhet om 

hur uppgiften ska tolkas och vilken strategi som kan vara lämplig. Det är viktigt att i den 

vardagliga undervisningen diskutera olika lösningsstrategier för att ge eleverna möjligheter att 

våga ta sig an även större matematiska problem. Elevernas egna förslag är viktiga att lyfta 

fram och inte enbart fokusera på att undervisa om lämpliga strategier (Hagland, Hedrén & 

Taflin (2005). Eleverna måste få pröva själva och se för- och nackdelar med olika metoder. 

En allmän iakttagelse handlar om hur viktigt språket är för att förstå matematiken. Brister i 

ord- och läsförståelse påverkar matematiken på flera plan. Elever med annan etnisk bakgrund 

har inte enbart språkproblematik i matematiken. Svårigheten med en matematisk uppgift 

handlar också om hur väl förtrogen eleven är med kontexten vilket bygger på egen erfarenhet. 

Svenska matematikböcker innehåller ofta uppgifter som anknyter till svenska traditioner och 

så gör även de nationella proven. Har  man aldrig  befunnit  sig  på ett tivoli eller sålt  bullar på 



39  

ett torg så kan många oklarheter uppstå. Dessa elever kan vara hjälpta av modersmålslärare 

som kan knyta an uppgiften till elevens kultur och erfarenhet (Norén, 2007). 

Förvånande är också att så många, nästan alla, av de granskade eleverna uppvisar fel i 

tidsberäkningar när det gäller digital tid. Elever är numera inte så beroende av tid då 

mobiltelefoner möjliggör en värld där man lever i nuet på ett annat sätt. Tv ser man via play- 

funktioner och kommunicerar gör man via sociala medier när man själv har tid. 

Tidsberäkningar är sannolikt mindre vanliga nuförtiden och matematiken följer givetvis 

elevernas vardag. 

Tidigare forskning om matematiksvårigheter pekar på att elever kan vara i generella eller 

specifika svårigheter med matematiken. (Adler & Adler, 2006). Min bifogade enkät visar att 

det är vanligare att vara i generella svårigheter än att enbart ha matematiksvårigheter vilket 

även forskning visar (Skagerlund, 2016). Varje elev som är i matematiksvårigheter har rätt att 

bli bemött utifrån den problematik som finns och bemötas individuellt utifrån behov oavsett 

svårigheternas art. Min enkät visade också att ett flertal elever är i en kombination av 

svårigheter, t.ex. matematiksvårigheter och ADHD eller dyslexi vilket innebär en extra stor 

utmaning för skolan att hantera. Min undersökning då det gäller komorbiditet är inte 

tillräckligt omfattande för att dra någon exakt slutsats men det framgår tydligt att det finns 

många elever som är i kombinerade svårigheter och som därmed behöver extra pedagogiskt 

stöd i skolan. 

6.2 Analys av metod 

Jag har gjort ett försök att använda grundad teori, GT, i min forskning och jag tycker metoden 

har fungerat bra. Det är en utmanande metod på många sätt och det har varit mycket intressant 

att se vad den leder till. Den valda varianten, KGT, är precis som GT teorigenererande men 

tillåter förkunskaper. Analysen av de nationella proven har skett utan någon förekommande 

hypotes. Från början visste jag sålunda inte alls vart processen skulle  leda.  Materialet 

kodades enligt de principer grundad teori anger och fyra huvudkategorier, kärnkategorier, 

framträdde efter många timmars analyserande av elevernas uträkningar och svar. 

Jag inser dock att det är en komplex metod som tar längre tid att fullända än vad jag hittills 

haft på mig. ”Läsaren ska inte förvänta sig att snabbt kunna ta till sig, begripa och assimilera 

grundad teori” skriver Glaser (2010). Jag har hämtat mycket inspiration just från Glaser och 

hans  metodbeskrivningar.  Det  är  dock  Charmaz  (2014)  konstruktivistiska  inriktning som 
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känts mest naturlig då jag är relativt kunnig inom området matematiksvårigheter. Det har i 

vissa fall varit en befrielse att jobba med GT då den är helt oförutsägbar. Samtidigt måste jag 

erkänna att mina egna kunskaper ibland distraherade min analys men jag försökte hålla dem åt 

sidan och inte låta de ta över i granskningsprocessen även om KGT är mer tillåtande i detta 

avseende. När det gäller min förförståelse vill jag gå så långt som att påstå att just denna 

studie kräver ett matematiskt kunnande för att göra en korrekt analys av elevernas  

matematiska svårigheter. Givetvis kan man ha olika utgångslägen i en forskningsstudie vilket 

jag påpekar nedan men då hade troligen andra slutsatser dragits. 

6.3 Validitet och reliabilitet 

Hur kvalitetssäkrar man en sådan här studie? Är den pålitlig? Går den att använda för att 

generalisera till fler elevers matematiksvårigheter eller är den endast användbar i kommun X? 

Validitet kan sägas vara ett mått på att det som ska mätas verkligen mäts. Studiens resultat ska 

vara trovärdigt, gå att lita på och kunna bekräftas (Allwood & Erikson, 2010; Bryman, 2011). 

Är det elevers matematiksvårigheter som har undersökts i denna studie kan man då fråga sig? 

Jag anser att så är gjort då jag granskat svagpresterande elevers svar på ett stort antal 

jämförbara prov i samma kommun. Jag har återgett de vanligast förekommande typerna av 

felsvar för att läsaren ska få en bild av hur elever i matematiksvårigheter kan hantera 

matematiska uppgifter. 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet. Hur är det med noggrannheten i denna studie? Får en 

annan forskare samma resultat i en jämförbar undersökning? Jag anser att studien är gjord 

med stor mätsäkerhet då varje provfråga har granskats och felsvaren kodats och kategoriserats 

med en vetenskaplig metod. Jag har försökt att vara transparent i denna rapport. Läsaren ska 

kunna följa de steg jag tagit alltifrån frågeframställningen och fram till slutteorin. Då samtliga 

rektorer i kommunen gett sitt tillstånd till undersökningen får bortfallet räknas som 

förhållandevis litet. Anonymiteten gör förvisso att jag inte kunnat pricka av vilka lärare som 

skickat prov till mig men med tanke på antalet inkomna prov får det förmodas att flertalet 

uppfyllt mitt önskemål. 

Studien gör inte gällande att ge ett allmängiltigt svar på frågan om vilka matematiksvårigheter 

elever generellt uppvisar. Den visar enkom vilka matematiksvårigheter som finns i den 

undersökta kommunen X i Sverige. Jag menar att den trots detta kan bidra till information om 

hur elever i matematiksvårigheter kan resonera när de möter ett matematiskt problem. 
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7 Diskussion 

 

Bynner och Parsons (1997) menar att det är till större nackdel att vara svag i matematik än att 

ha en svag läsförmåga. Deras forskning visar att hela vuxenlivet blir lidande. Individer med 

låg matematisk förmåga påverkas negativt, när de blir äldre, på en rad områden bland annat 

när det gäller arbetslivet. De har inte lika goda möjligheter till vidareutbildning och 

löneutvecklingen blir därmed sämre. Nu är det inte bara ekonomiska vinningar utan en stor  

del av livet påverkas av att man känner sig dum, annorlunda och utanför samhället. En 

medfödd kognitiv problematik kan av omgivningen uppfattas som lathet och bör rimligtvis 

sätta livslånga spår i den utpekades självkänsla. Många elever jobbar hårt  med  matematiken 

på lektionerna och hemma men når ändå inte målen. En orsak kan vara otillräckligt stöd i 

skolan och därför behöver pedagoger lära sig mer om hur man ska bemöta barn i 

matematiksvårigheter. Mitt förslag är att ha fler  diskussioner ute i klassrummen för att öka  

den matematiska förståelsen hos eleverna. Jag tror det handlar om att låta fler  elever  få 

komma till tals och reflektera över de begrepp som successivt dyker upp i matematiken. Fler 

diskussioner och på ett annorlunda sätt. Kanske inte det klassiska lärare – en elev, utan mer 

elev – elev. Att skapa ett harmoniskt klassrum där elever vågar fråga, diskutera och reflektera 

kan öka den deklarativa kunskapsnivån för alla. En väg framåt kan vara att teckna ett s.k. 

didaktiskt kontrakt med sina elever, att ha ett öppet och tillåtande klimat i klassrummet där 

elever inser att även ett felaktigt svar kan berika lärandet. 

7.1 Kunskapsbidrag 
 

Syftet med min studie var att undersöka vilka svårigheter matematiksvaga elever i år 6  har  

och hur dessa yttrar sig i praktiken. Mitt empiriska material utgjordes av nationella prov i 

matematik i år 6, insamlade från samtliga skolor i en medelstor kommun. Resultatet bidrar till 

kunskaper om vilka svårigheter elever kan ha i matematiken och kan nyttjas av bl.a.  

pedagoger och konstruktörer av nationella prov. Problematik inom samtliga 

matematikområden som proven representerar har identifierats och fyra kärnkategorier har 

framkommit. Miller och Hudson (2007) har beskrivit tre kunskapsområden  som  är 

nödvändiga för att anses kunnig i matematik. Brister däri ger upphov till svårigheter i ämnet 

vilket tydligt framgår i mitt resultat. Problemlösning är ett övergripande moment som berör 

hela det centrala innehållet i läroplanen i matematik. Många förmågor tränas när elever ägnar 

sig åt problemlösning, inte minst redovisning och kommunikation. Om man låter elever jobba 

mer  med  att  lösa  problem  blir  det  en  naturlig  träning  i  att  tolka  sammansatta uppgifter, 
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utveckla olika strategier och bedöma om svaret är rimligt eller om uppgiften bör räknas om. 

Enligt min analys behöver elever mer träning på alla dessa områden. 

Jag gör inte anspråk på att ha funnit något som tidigare varit helt okänt men jag tror att mitt 

bidrag tydliggör hur matematiksvårigheter kan yttra sig konkret i skolan. Möjligen kan jag 

även inspirera några pedagoger till att närmare granska sin egen verksamhet. Det är både 

spännande och lärorikt att analysera elevers svar på matematikuppgifter lite djupare än  

vanligt. På så sätt kan den egna undervisningen förändras till det bättre. En förändrad metodik 

kan vara nödvändig för att öka elevers matematikkunnande, inte minst när det gäller 

begreppsförståelse. Utökade diskussionstillfällen kan vara en framkomlig väg i vissa klassrum 

där läroboken med dess tysta räknande ibland dominerar. Matematiska diskussioner kan föras 

på olika plan, såväl i helklass som i mindre sammanhang för att på så sätt bidra till att stärka 

kunskaper inom de fyra områden jag funnit vara bristfälliga. Pedagoger kan betona och ge 

exempel på hur man bedömer om ett svar är rimligt och visa tydligare på olika strategier  för 

att lösa ett sammansatt problem. Kvalitet kan prioriteras framför kvantitet när det gäller 

räknande på lektionerna även om vissa områden fortfarande kan behöva mängdtränas. 

Specialpedagogiken kan också behöva förändras med tanke på resultatet då specialläraren ofta 

är den som ofta möter elever i stora matematiksvårigheter. Det kan vara viktigt att tänka på att 

elever bereds möjligheter att delta i diskussioner med klasskamrater så att inte alltför mycket 

undervisning sker enskilt med en ensam speciallärare. 

Forskningsresultatet kan också användas av konstruktörer av nationella prov i matematik. 

Avsikten med de nationella proven är att stödja pedagogen i sin bedömning av eleven. På 

Skolverkets hemsida står att läsa: 

”Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en  likvärdig  och 

rättvis bedömning och betygssättning, och ge underlag för en analys av i vilken 

utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på 

nationell nivå.” 

Med vetskap om att många elever är i svårigheter med de fyra kärnkategorier jag funnit kan 

proven konstrueras på ett för eleverna ännu tydligare sätt så att detta syfte säkerställs. Dagens 

prov skapar uppenbara problem för många elever, och då avses inte enbart det matematiska 

innehållet. Trots att proven i stor utsträckning utprovas av elever och lärare i förväg finns 

förbättringspotentialer.   Konstruktörerna   bör  vara   särskilt   noga   med  ordval  för   att öka 
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elevernas förståelse av de matematiska frågeställningarna. Det är viktigt att de nationella 

proven i matematik prövar elevernas matematiska kunskaper och inte ordförståelse. 

7.2 Yrkesrelevans 

Som ovan beskrivits kan en elev hamna i matematiksvårigheter av en rad olika anledningar. 

Oavsett om anledningen är genetiskt eller socialt betingad finns en skyldighet att ge eleven 

stöd. Det är en stor styrka att känna till om eleven har en generell eller specifik 

matematiksvårighet för att kunna sätta in rätt hjälp. Det är också viktigt att sätta in stöd tidigt. 

En besparing i de tidiga skolåren kan kosta det flerdubbla längre fram eller kosta eleven ett 

livslångt lidande om behoven negligeras. Det man kan fundera över som matematiklärare är 

barnets motorik, koncentrationsförmåga, uthållighet, långtidsminne och korttidsminne, läs- 

och skrivsvårigheter, motivation, planeringsförmåga, tidsuppfattning, spatiala svårigheter, 

automatiseringsförmåga, perceptuella problem och sociala relationer (Ljungblad, 2001). Det 

kan tyckas övermäktigt men det gäller dock alltid att utgå från barnets styrka i undervisningen 

och bygga självförtroendet därifrån. Viktigt är också att förstå var det kan gå fel i praktiken i 

barnens matematiska tänkande vilket jag har fått en djupare insikt i. Denna studie har berikat 

mitt kunnande om matematiksvårigheter i verkligheten. Den har gett mig  värdefulla 

kunskaper om vanliga missuppfattningar och feltolkningar som elever i matematiksvårigheter 

har och gör. Detta är kunskap som jag direkt kan använda mig av i klassrummet. När en elev 

ger fel svar på en uppgift kan jag nu bättre förstå hur eleven tänker och vilka vanliga 

missuppfattningar som råder bland matematiksvaga elever. Som blivande speciallärare har jag 

en bättre beredskap att ta emot elever på högstadiet då jag nu känner till ett  flertal av de  

brister som många elever bär med sig och hur dessa svårigheter yttrar sig i praktiken. Jag 

känner mig också mer trygg och professionell i vetskapen om var de stora svårigheterna kan 

finnas så att jag kan arbeta med detta på olika stadier och även förebygga problemens 

uppkomst. 

7.3 Tankar om fortsatt forskning 

De flesta studier begränsas av tid och resurser, så även denna. Det hindrar dock inte tankar på 

att det skulle vara intressant att utvidga studien så den blir mer omfattande och jag vill här 

presentera några sådana möjligheter. 

En tanke är att följa upp några av de elever vars prov jag granskat, t.ex. med djupintervjuer.  

Då kunde man få ta del av elevernas egen syn på hur de tänker och hur de hamnat i 

matematiksvårigheter.  Intressanta fakta skulle då kunna tillföras studien. Vem är väl bättre 
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lämpad att diskutera tankemönster än den elev som utfört provet? Skolverket bifogar en 

självbedömning, riktad till eleven, i lärarinformationen till de nationella proven som man 

skulle kunna använda som utgångspunkt för ett rikare samtal. Även vårdnadshavares 

synvinkel skulle kunna ingå. Grundad teori passar ju utmärkt till att samla in data på flera  

olika sätt. ”Allt som kommer i forskarens väg inom forskningsområdet är data för en grundad 

teori” (Glaser, 2010, s 28). Här kan man givetvis också tänka sig att intervjua berörda 

pedagoger, rektorer, kuratorer och psykologer för att få skolans syn på hur man upptäckt och 

hanterat elevens matematiksvårigheter. 

Ett annat sätt att tillföra denna studie intressanta data vore att genomföra 

klassrumsobservationer. Hur beter sig elever i matematiksvårigheter i ett klassrum? Hur 

fungerar interaktionen med klasskamrater och lärare? En longitudinell studie vore också 

spännande för att se hur eleverna utvecklas och eventuellt förändrar sitt beteende. 

Jag har valt att undersöka matematiksvårigheter på en allmän nivå oavsett vad som ligger 

bakom. Det skulle gå att jobba mycket mer med att analysera samband mellan provresultat  

och de elever som är i läs- och skrivsvårigheter, specifika matematiksvårigheter, 

koncentrationssvårigheter eller de som är nyanlända för att nämna några möjligheter. 

GT är en metod som är lämplig för samarbete inte minst eftersom man då kan hjälpas åt med 

att insamla olika typer av data på ett effektivare sätt (Glaser 2010). En spännande tanke är att 

samarbeta i ett tvärvetenskapligt perspektiv, att analysera forskningsmaterialet ur olika 

synvinklar. Det är rimligt att anta att jag som pedagog får fram koder som kan relateras till 

pedagogik medan en sociolog eller psykolog ser helt andra saker i samma material. Vad kan 

hända om man sammanför dessa olika synsätt? 

Analys av proven skapar nya frågeställningar gällande hur väl proven överensstämmer med 

läroplanstexten. Det är givetvis en utgångspunkt för provkonstruktörerna, att utgå från 

läroplanen, men det vore intressant med en djupare analys häromkring. Om proven förorsakar 

problem för matematiksvaga elever skulle även alternativa uppgiftsformuleringar kunna 

utprövas. 
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7.4 Slutord 

Matematik är ett ämne med många beståndsdelar som kan orsaka svårigheter i ett lärande. 

Svårigheterna kan vara orsakade av yttre villkor eller inre villkor. Exempel på yttre villkor är 

skolans organisation och lärarens pedagogik. Inre villkor handlar om kognitiva  

förutsättningar, matematikångest och/eller inre drivkraft. Det är viktigt att kartlägga varför 

eleven befinner sig i svårigheter och vilka typ av svårigheter det handlar om. Elever  i 

generella svårigheter kan behöva ett lugnare undervisningstempo men gäller det specifika 

svårigheter med matematiken, vilket ofta handlar om normalbegåvade elever i kognitiva 

svårigheter, kan det vara helt fel att sänka undervisningsnivån. Elever som inte når målen har 

rätt till stöd enligt skollagen oavsett vari bristerna består. Här kan en speciallärare i matematik 

bistå med sitt särskilda kunnande. 

Syftet med denna studie var att få information om vilken typ av svårigheter som matematiskt 

svagpresterande elever uppvisar. Jag önskade också se hur svårigheterna yttrade sig vilket 

framkom i min analys av de nationella proven. Mitt resultat är viktigt när det gäller att öka 

förståelsen för hur matematiksvaga elever kan tänka kring matematiken så att det lättare går 

att nå dem i deras resonerande för att hjälpa dem framåt. Eleverna behöver få mer specifik 

hjälp på rätt nivå. Studien kan förhoppningsvis även användas preventivt och motverka att 

svårigheter uppstår. Alla barn måste få känna att de lyckas med sin matematik och att de går 

framåt i sitt lärande oavsett utgångsläge. 
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Bilaga 1 Missivbrev till rektor 

 
Hej! 

 

Jag heter Ingrid Börnesson och arbetar på X skolan i X som Ma-NO-lärare. Jag studerar 

samtidigt till speciallärare i matematik vid Linköpings universitet och ska nu göra ett 

examensarbete i detta ämne. 

 

Elevers kunskaper i matematik har varit ett omtalat ämne de senaste åren. Elever kan hamna i 

matematiksvårigheter av olika anledningar och svårigheterna kan vara av olika slag. Jag har 

för avsikt att undersöka detta lite närmare och behöver nu din hjälp. 

 

Jag vill undersöka vilken typ av matematiska fel som är vanliga hos svagpresterande elever. 

För att kunna studera detta önskar jag insamla de nationella prov (kopior) som genomförs i 

matematik i år 6 i samtliga skolor i X kommun år 2017. För att få en hanterbar mängd handlar 

det främst om de elever som får F på det nationella provet. För att, med säkerhet, få ett 

tillräckligt antal prov att analysera kommer jag att samla in ytterligare några prov med låg 

måluppfyllelse. 

 

OBS! Materialet kommer att hanteras strikt konfidentiellt. Jag söker enbart efter 

mönster i elevsvaren och i analysen kommer ingen enskild elev, lärare, skola eller 

kommun att pekas ut. Inga jämförelser mellan lärare och/eller skolor kommer att göras. 

Kommunen kommer att kallas för en medelstor kommun och alltså inte namnges. 

 

Examensarbetet kommer efter examinationen att publiceras i en databas. Jag kommer att 

återkoppla till dig under läsåret 2017/2018 med titel och adress där arbetet går att ta del av. 

Det är min förhoppning att du ställer dig positiv till denna undersökning. 
 

 

Jag kommer att skicka information och anvisningar till dessa läraradresser om hur 

insamlingen ska gå till samt bifoga en enkät. Därefter kommer jag att be lärarna att skicka 

enkäterna och kopior på elevproven (borttagna namn) med brev eller internpost till mig på X 

skolan. 

 
 

Hör gärna av dig om du har frågor gällande studien. 

 

Stort tack på förhand för din medverkan! 

 

Ingrid Börnesson 

ingrid.bornesson@x.se 070- 

 

Ansvarig handledare på Linköpings Universitet: 

Elisabeth Eriksson 

elisabeth.eriksson@liu.se  013- 

→I nuläget ber jag dig om att få namn och mailadresser till de matematiklärare som 

kommer att genomföra och rätta årets nationella prov i matematik i år 6 på din skola. 

mailto:ingrid.bornesson@x.se
mailto:elisabeth.eriksson@liu.se
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Bilaga 2 Missivbrev till matematiklärare 

 
Till matematiklärare år 6 i X kommun vårterminen 2017 

 

Jag heter Ingrid Börnesson och arbetar på X skolan i X som Ma-NO-lärare. Jag studerar 

samtidigt till speciallärare i matematik vid Linköpings universitet och ska nu göra ett 

examensarbete i detta ämne. 

Elevers kunskaper i matematik har varit ett omtalat ämne de senaste åren. Elever kan hamna i 

matematiksvårigheter av olika anledningar och svårigheterna kan vara av olika slag. Jag har 

för avsikt att undersöka detta lite närmare och behöver nu din hjälp. 

 

Jag vill undersöka vilken typ av matematiska fel som är vanliga hos svagpresterande elever. 

För att kunna studera detta önskar jag insamla de nationella prov (kopior) som genomförs i 

matematik i år 6 i samtliga skolor i X kommun år 2017. För att få en hanterbar mängd handlar 

det främst om de elever som får F på det nationella provet. För att, med säkerhet, få ett 

tillräckligt antal prov att analysera kommer jag att samla in ytterligare några prov med låg 

måluppfyllelse enligt anvisningarna nedan. 

 

Min önskan är att du efter rättning kopierar de matematikprov (elevsvaren) som fått 

betyget F samt även de 2 lägsta E-proven. Jag önskar få in delprov B, C, D och E. 

Täck över elevens namn och sätt ett nummer på provet som du sedan överför till den 

enkät som du besvarar för varje elev. Skicka med internposten eller brev senast v 20 till 

 

Ingrid Börnesson 

X skolan 

---vägen -- 

 

OBS! Materialet kommer att hanteras strikt konfidentiellt. Jag söker enbart efter 

mönster i elevsvaren och i analysen kommer ingen enskild elev, lärare, skola eller 

kommun att pekas ut. Inga jämförelser mellan lärare och/eller skolor kommer att göras. 

Kommunen kommer att kallas för en medelstor kommun och alltså inte namnges. 

 

Examensarbetet kommer efter examinationen att publiceras i en databas. Jag kommer att 

återkoppla till dig under läsåret 2017/2018 med titel och adress där arbetet går att ta del av. 

Det är min förhoppning att du ställer dig positiv till denna undersökning. Din medverkan är 

frivillig men jag hoppas innerligt att du vill hjälpa mig! Din rektor är tillfrågad och positiv till 

denna undersökning och jag hoppas du har tid och möjlighet att bistå mig. Har du inte tid att 

kopiera är jag mycket tacksam för om du hör av dig till mig så kan jag göra detta. 

 

Hör gärna av dig om du har frågor gällande studien. 

 

Stort tack på förhand för din medverkan! 

Ingrid Börnesson 

ingrid.bornesson@x.se 070- 

 

Ansvarig handledare på Linköpings Universitet: 

Elisabeth Eriksson 

elisabeth.eriksson@liu.se  013- 

mailto:ingrid.bornesson@x.se
mailto:elisabeth.eriksson@liu.se


52  

Bilaga 3 Enkät till matematiklärare 

 

Kopiera och fyll i för varje matematikprov du bifogar. 

 

Elevens nummer:    
 

 

Flicka  Pojke:  Födelseår: 20    
 

 

Elevens totala poäng på NP:  Betyg på NP: Julbetyg:   
 

 

 
 

1.   Eleven har läs- och skrivsvårigheter: Ja  Nej  Vet ej 

 

2. Eleven har svårigheter i de flesta ämnena: 

(teoretiska) 

 

Ja 

 

Nej 
  

Vet ej 

3.   Eleven har enbart problem med matematik: Ja  Nej 
 

Vet ej 

 

4.   Eleven har hög frånvaro från ma-lektionerna: 

 

Ja 

 

Nej 

  

Vet ej 

 

5.   Eleven har koncentrationssvårigheter: 

 

Ja 

 

Nej 
  

Vet ej 

 

6.   Eleven har sociala problem: 

 

Ja 

 

Nej 
  

Vet ej 

 

7.   Eleven är nyanländ : 

 

Ja 

 

Nej 

  

Vet ej 

 

8.   Eleven har stöd i matematik. 

 

Ja 

 

Nej 
  

Vet ej 

 
9.   När upptäcktes elevens ma-svårigheter? 

 
F 

 
1-3 

 
4-6 

 
Vet ej 

 

 

 

Övriga faktorer som du sätter i samband med eventuella matematiksvårigheter: 
 

 

 

 

 

 


