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Sammanfattning 

 

Orsakerna till matematiksvårigheter är fortfarande omdiskuterade. Vissa forskare lyfter 

fram domänspecifika förklaringar som grundar sig i kvantitativa och numeriska funktioner 

medan andra inriktar sig mer på generella kognitiva förmågor som arbetsminne och 

uppmärksamhet. Syftet med studien var att studera vissa generella kognitiva funktioner hos 

elever med matematiksvårigheter och på det sättet testa den domängenerella 

förklaringsgrunden till matematiksvårigheterna. Som utgångspunkt valdes en kvantitativ 

ansats där elever i åldern 12-14 år har deltagit genom att göra ett antal tester. Vid analysen har 

elever med matematiksvårigheter jämförts med jämnåriga som är typiskt presterande i ämnet. 

I testbatteriet ingick bl a tester av aritmetiska förmågor, jämförelse av mängder och tal samt 

några utvalda generella kognitiva funktioner. De utvalda domängenerella förmågorna var 

logisk icke-verbal förmåga, läsförmåga, verbalt arbetsminne, exekutiva funktionen att skifta 

uppmärksamhet samt spatial förmåga.  

Resultatet av undersökningen visade att elever med matematiksvårigheter har en 

signifikant sämre läsförmåga samt logisk, exekutiv och spatial funktion. Däremot visade de 

inte på något nedsatt verbalt arbetsminne. Resultatet visade inte heller på någon signifikant 

skillnad i den domänspecifika förmågan att jämföra mängder och tal mellan eleverna med 

matematikssvårigheter och kontrollgruppen. Detta ger stöd för den domängenerella hypotesen 

om matematiksvårigheternas orsak. 

Eftersom det finns kopplingar mellan flera generella kognitiva förmågor och 

matematiksvårigheter är det viktigt att dessa beaktas vid pedagogiska utredningar av elevers 

behov av stödinsatser i matematik. Om fokus endast hamnar på matematiska förmågor vid 

kartläggning blir inte bilden komplett, vilket kan leda till bristfälliga bedömningar av elevens 

behov av anpassningar och åtgärder samt mindre adekvata och effektiva stödinsatser.  
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Inledning 

 

 Många elever i den svenska grundskolan har svårigheter när det gäller ämnet matematik. 

Av eleverna som slutade årskurs 9 vårterminen 2018 var det 10 % som inte nådde 

kunskapskraven i matematik och fick minst ett E i betyg (Skolverket, 2018). Förutom att det 

leder till problem med att komma in på önskat gymnasieprogram kan de bristande 

matematikkunskaperna även få samhälleliga och personliga effekter. Individen kan få svårt att 

fullborda en utbildning, hitta ett arbete och sköta det vardagliga livet med ekonomi mm. 

Upprepade misslyckanden i matematik kan också påverka självförtroendet och öka risken för 

psykisk ohälsa. För samhället kan dessa konsekvenser orsaka ekonomiska kostnader. 

I examensordningen för speciallärarexamen står det att en speciallärare i matematik ska 

”visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och 

analysera svårigheter för individen” samt ”visa fördjupad förmåga till ett individanpassat 

arbetssätt för elever i behov av särskilt stöd” (SFS 2011:186). Den pedagogiska utredningen 

med analys av elevens svårigheter och behov och därefter förslag på samt genomförande av 

effektiva individanpassade stödinsatser, är grunden i skolans arbete med elever som inte når 

kunskapskraven. Min erfarenhet från skolvärlden är att det finns en betydligt större beredskap 

att möta läs- och skrivsvårigheter än matematiksvårigheter i många kommuner och skolor 

vilket också stämmer överens med forskningsläget. Det finns en betydligt längre och mer 

gedigen forskningserfarenhet när det gäller dyslexi jämfört med 

dyskalkyli/matematiksvårigheter (Chinn, 2015; Lewis & Fisher, 2016). Ur en professionell 

synvinkel är det viktigt att öka kunskaperna om kvalitativ kartläggning och identifiering av 

matematiksvårigheter så att interventioner och åtgärder kan bli mer individanpassade och 

effektiva. Det skulle kunna leda till en ökad andel elever som når kunskapskraven i ämnet.  

Även ur ett mer teoretiskt perspektiv är det betydelsefullt att öka kunskaperna om 

matematiksvårigheter och utveckla forskningen kring fenomenet. Då det ännu inte är klarlagt 

vad som orsakar svårigheterna lyfts olika förklaringsgrunder fram. Ofta relaterar hypoteserna 

till nedsättningar i s k domänspecifika kognitiva förmågor som är kopplade till kvantitativa 

och numeriska funktioner. Andra förklaringar grundas i domängenerella kognitiva förmågor 

som arbetsminne, visuospatialt processande och uppmärksamhet. Det finns också ett ökat 

fokus i forskningen på multipla nedsättningar som leder till individuella profiler av kognitiva 

förmågor hos elever med matematiksvårigheter.  
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Syfte, frågeställningar och metodval 

 

Syftet med studien var att öka kunskapen om orsakerna till matematiksvårigheter genom 

att studera vissa generella kognitiva funktioner hos elever med matematiksvårigheter. Detta 

för att testa hypotesen med de domängenerella kognitiva förmågorna som förklaringsgrund till 

matematiksvårigheterna. De utvalda generella kognitiva funktionerna som fokuserades var 

logisk icke-verbal förmåga, läsförmåga, verbalt arbetsminne, den exekutiva förmågan att 

skifta uppmärksamhet samt spatial förmåga.  

Utifrån den bakgrunden valdes följande frågeställningar.  

• Visar elever med matematiksvårigheter i senare delen av grundskolan på 

nedsättningar i vissa generella kognitiva förmågor? Detta ligger i så fall i linje med 

den domängenerella förklaringen till matematiksvårigheter.  

• Visar eleverna endast på domängenerella nedsättningar eller även en domänspecifik 

nedsättning i magnitudsystemet ANS? Detta skulle i så fall ge stöd till hypotesen 

om multipla nedsättningar som kan vara både domängenerella och domänspecifika.  

För att testa den domängenerella hypotesen valdes en kvantitativ metod där elever med 

matematiksvårigheter jämförs med typiskt presterande elever. Eleverna testades på de utvalda 

generella funktionerna, aritmetiska prestationer samt förmågan att jämföra mängder och tal. 

Gruppernas resultat vid testerna jämfördes och analyserades i statistikprogram och redovisas 

med hjälp av deskriptiv statistik. Metoden att jämföra prestationer hos elever med svårigheter 

mot en kontrollgrupp är vedertagen inom forskningen om matematiksvårigheter och det finns 

därför möjlighet att värdera resultatet mot tidigare studier.  

Undersökningen inriktades på elever i åldern 12-14 år. Anledningen till att den åldern 

valdes var att matematikutvecklingen hos barn i yngre skolåldern är mer studerad (Peng, 

Wang & Namkung, 2018) och att det är intressant att se om äldre elever med 

matematiksvårigheter visar samma mönster av kognitiva nedsättningar. Ett annat motiv är att 

det är elever i mellan- och högstadiet som jag möter i min praktik som speciallärare.  

 

Val av definition 

I forskningslitteraturen används olika begrepp för fenomenet matematiksvårigheter i olika 

kontexter vilket jag beskriver i den teoretiska bakgrunden. Jag har valt att använda den 

engelska förkortningen MD (Mathematical Difficulties) som benämning för 

matematiksvårigheter i metod-, resultat- och diskussionsdelen. Då jag refererar till tidigare 
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forskning använder jag den benämning som har använts i studien. Anledningen till att jag 

väljer definitionen MD är att det är en mer generell term som inkluderar flera olika orsaker till 

matematikssvårigheterna (Chinn, 2015). Eftersom urvalskriteriet i studien är att eleven har 

eller har haft någon form av stödinsats i matematik finns det inte någon information om 

bakgrunden till elevens svårigheter eller hur stora svårigheterna är.  

 

Teoretisk bakgrund 

 

Skolans arbete med pedagogiska utredningar 

Om det uppkommer att en elev är i behov av stöd ska skolan sätta in tidiga och adekvata 

stödinsatser så att de ges förutsättningar att utvecklas mot kunskapsmålen enligt Skolverkets 

råd kring arbetet med stödinsatser och åtgärdsprogram (2014). Stödinsatserna kan vara i form 

av extra anpassningar, som genomförs inom undervisningens ram, eller särskilt stöd. Det 

särskilda stödet är mer ingripande till sin omfattning och/eller varaktighet. Skollagen anger 

även att i de fall det rör sig om en funktionsnedsättning ska stödet syfta till att motverka 

funktionsnedsättningens konsekvenser (SFS 2010:800 3 kap 3 §).  

En elevs stödbehov bedöms utifrån kunskapsutvecklingen i relation till kunskapsmålen 

som finns för årskurs 3, 6 och 9 (Skolverket, 2014). Då en lärare eller annan personal 

uppmärksammat att en elev är i behov av stöd för att nå dessa sätts oftast extra anpassningar 

in som ett första steg. Exempel på extra anpassningar kan vara ledning i att förstå uppgifter 

och text, förklaring av ett moment på ett alternativt sätt, särskilda läromedel eller kortare 

specialpedagogiska insatser enligt Skolverkets råd (2014). Om de extra anpassningarna inte 

har effekt ska läraren/personalen göra en anmälan till rektorn om att det finns behov av 

utredning av stöd och rektorn ska då se till att en sådan startas skyndsamt (SFS 2010:800 3 

kap 8 §). Uppdraget att genomföra utredningen kan dock delegeras till t ex en 

specialpedagog/speciallärare. Den pedagogiska utredningens syfte är att ”ge skolan ett 

tillräckligt underlag för att förstå varför eleven har svårigheter i skolsituationen och vilka 

stödinsatser som skolan behöver sätta in” (Skolverket, 2014, s 13). Utredningen består av två 

delar, en kartläggning av elevens svårigheter och skolsituation på individ-, grupp- och 

organisationsnivå och därefter en bedömning av elevens eventuella behov av särskilt stöd. 

Utifrån bedömningen tas sedan beslut om det ska skrivas ett åtgärdsprogram eller inte. Då det 

finns behov av särskilt stöd ska ett sådant upprättas (SFS 2010:800 3 kap 9 §). I 

åtgärdsprogrammet anges vilka åtgärder som ska sättas in och dessa ska vara kopplade till 

elevens behov samt kunskapsmålen. Det är också viktigt att åtgärderna är konkreta och 
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utvärderingsbara. En åtgärd kan exempelvis vara regelbundet specialpedagogiskt stöd under 

längre tid. För att dessa stödinsatser ska bli meningsfulla är det viktigt att tydliggöra dem för 

eleven, kopplade till kunskapsmålen, och låta eleven vara delaktig i arbetet eftersom det kan 

öka motivationen (Skolverket, 2014).  

Att kontinuerligt följa upp åtgärderna för att se om arbetssättet är effektivt eller i behov av 

justering är viktigt enligt Skolverkets råd (2014). Hur ofta åtgärderna ska följas upp och 

utvärderas anges dock ej utan det avgörs från fall till fall. Ett särskilt stöd kan även behöva 

fortsätta även om eleven når kunskapskravet som minst ska uppnås.  

 

Pedagogisk kartläggning av matematiksvårigheter 

Lunde (2011) menar att det behövs information inom tre olika områden vid en pedagogisk 

kartläggning av matematiksvårigheter. 

 

1. Den matematiska funktionsprofilen ger kunskap om vad eleven kan och inte kan 

inom matematiken och om det finns missuppfattningar eller luckor.  

2. En kognitiv funktionsprofil ger information om hur eleven lär sig och vilka styrkor 

och svagheter som finns. Det kan röra sig om områden som motivation, språk och 

uppmärksamhet.  

3. Den sociologiska funktionsprofilen beskriver det sociala systemet som eleven är en 

del av genom skolan, klassen, hemsituationen och fritiden. Det kan också vara 

information på grupp- och organisationsnivå om undervisning, läromedel, 

specialpedagogisk och didaktisk kompetens mm.  

Lunde (2011) ställer sig frågande till traditionell screening av matematikprestationer och 

vad det egentligen visar om orsakerna till matematiksvårigheterna. Som alternativ lyfter han 

fram den dynamiska testningen vilken sker som en process i samspel med eleven och 

fokuserar på hur eleven fungerar i ämnet. Genom att stegvis samtala om och hjälpa eleven 

med en uppgift kan man få information om vad eleven kan och vad eleven behöver stöd i, 

både när det gäller matematiska och kognitiva förmågor. Det finns dock utmaningar med den 

dynamiska testningen då den kräver stor specialpedagogisk kompetens om 

inlärningssvårigheter i matematik och dessutom är mer tidskrävande (Lunde, 2011). 

Den kognitiva funktionsprofilen som Lunde (2011) lyfter fram som en del av 

kartläggningen relaterar till den domängenerella hypotesen om matematiksvårigheter som 

fokuseras i denna studie. De utvalda generella kognitiva förmågorna som testas är aspekter 
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som kan utgöra styrkor och svagheter i elevens lärande och således inverka på 

matematikutvecklingen. 

 

Matematiksvårigheter – begrepp och förekomst 

Forskningen och kunskapen om specifika matematiksvårigheter har ökat de senaste 

decennierna, men trots det är den eftersatt i jämförelse med den om läs- och skrivsvårigheter. 

Utmaningar i forskningen är bl a att det inte råder enighet i benämningen eller metoder för 

identifiering av fenomenet (Chinn, 2015; Kaufmann et al., 2013; Lewis & Fisher, 2016). I den 

engelskspråkiga litteraturen används främst dyscalculia/developmental dyscalculia (DD) eller 

mathematics learning disabilities (MLD) för specifika matematiksvårigheter där problemen 

härleds till en störning av mängd- och talhanteringen hos individen (Chinn, 2015). En mer 

generell term som säger mindre om orsakerna till svårigheterna är MD (mathematics 

disabilities eller mathematical difficulties). Kaufmann et al. (2013) menar att det är viktigt att 

se dyskalkyli som en heterogen företeelse och föreslår en uppdelning i subtyperna primär och 

sekundär dyskalkyli, där den primära varianten beror på en kognitiv nedsättning i numeriska 

och aritmetiska funktioner medan den sekundära dyskalkylin orsakas av andra kognitiva 

störningar som är icke-numeriska, t ex arbetsminnes- eller uppmärksamhetsproblematik. 

I svensk kontext förekommer dyskalkyli, specifika matematiksvårigheter och räknesvårigheter 

parallellt som begrepp. Lundberg och Sterner (2009) använder i sin forskningsöversikt 

Dyskalkyli – finns det? termen räknesvårigheter när det handlar om tal- och 

beräkningsrelaterade problem medan matematiksvårigheter även kan bero på andra faktorer. 

De undviker att använda dyskalkyli med anledning av den oklara definitionen av begreppet. I 

en fokusrapport från Stockholms läns landsting (2015) som är mer inriktad på diagnostisering 

används dyskalkyli som term för de specifika matematiksvårigheterna. Engström (2015) 

skriver i sin forskningsrapport med specialpedagogisk inriktning om ”låga prestationer i 

matematik” istället för matematiksvårigheter. Han menar att det är att föredra som ett neutralt 

begrepp eftersom det inte tillskriver personen några egenskaper då andra begrepp kan 

fokusera för mycket på elevens förutsättningar i form av bristande kognitiva funktioner. Hans 

synsätt är att de låga prestationerna är en del av den naturliga variationen och inte en specifik 

diagnos eller störning (Engström, 2015). Specialpedagogiska myndigheten (2019) definierar 

två kategorier som de benämner specifika matematiksvårigheter och generella 

matematiksvårigheter. Specifika matematiksvårigheter jämställs med begreppet dyskalkyli 

och refererar till problem med räkneläran och hantering av tal och antal. Hos den andra 

kategorin med generella matematiksvårigheter, där en större grupp elever ingår, orsakas 
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problemen av faktorer som pedagogiken, läs- och skrivsvårigheter samt 

koncentrationssvårigheter. Då matematiksvårigheterna beror på matematikångest nämner de 

även pseudodyskalkyli som begrepp (SPSM, 2019).  

När det gäller förekomsten av dyskalkyli/MLD är den omdiskuterad vilket hör ihop med 

att det inte finns någon konsensus kring definitionen av fenomenet och inte heller några 

överenskomna metoder för att identifiera svårigheterna (Lewis & Fisher, 2016; Emerson, 

2015). Flera studier visar dock på en frekvens runt 3-8 % (Lewis & Fisher, 2016; Lundberg & 

Sterner, 2009). Den oklara definitionen och identifieringen leder också till stor heterogenitet 

inom gruppen vilket är problematiskt vid bl a jämförelser av studier (Lewis & Fisher, 2016). 

Det finns t ex relativt stora skillnader i vilka gränsvärden som används för prestationerna vid 

matematiska tester för att definiera personer med dyskalkyli/MLD (Kaufmann et al., 2013). 

Det skiljer sig även i vilka matematiska och kognitiva förmågor som testas vilket gör att 

gruppen blir heterogen (Kaufmann et al., 2013). 

Komorbiditet eller samexistens med andra nedsättningar som ADHD och dyslexi är vanligt 

förekommande (Emerson, 2015; Stockholms läns landsting, 2015) och det finns en betydande 

risk för felbedömning av diagnosen dyskalkyli beroende på att den definieras med så olika 

kriterier och att andra faktorer kan spela in som dyslexi, ADD/ADHD och matematikångest 

(Emerson, 2015; Lundberg & Sterner, 2009; Lewis & Fisher, 2016; Kaufmann et al., 2013). 

Även icke-kognitiva faktorer kan inverka på matematikutvecklingen, som exempelvis en 

undermålig undervisning och socio-ekonomisk bakgrund, vilket gör att svaga prestationer på 

matematiktest kan vara en osäker metod att identifiera dyskalkyli/MLD (Lewis & Fisher, 

2016; Kaufmann et al., 2013). 

 

Hypoteser om orsaker till matematiksvårigheter 

Forskarvärlden är i stort sett enig om att det finns neurologiska förklaringar till 

dyskalkyli/MLD men exakt var och hur är inte klarlagt (Lewis & Fisher, 2016; Kaufmann et 

al., 2013). Det finns hypoteser som bygger på en enstaka neurologisk nedsättning vilket i så 

fall skulle medföra en relativt homogen diagnos och grupp, men senare forskning pekar mer 

och mer på att gruppen med dyskalkyli/MLD är heterogen med olika kognitiva och 

matematiska profiler som dessutom kan förändras över tid (Kaufmann et al., 2013; 

Skagerlund & Träff, 2016; Peng et al., 2018). Idag finns det två huvudsakliga riktningar i 

studier som undersöker faktorer kopplade till dyskalkyli/MLD. Antingen läggs fokus och 

förklaringar på olika domänspecifika nedsättningar där tal- och mängdprocessande kopplas 
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till specifika funktioner i hjärnan, eller så lyfts domängenerella kognitiva funktioner som 

arbetsminne, språkförmåga och exekutiva funktioner fram (Kaufmann et al., 2013; Peng et al., 

2018).  

Domänspecifika nedsättningar. Hypoteser kring domänspecifika nedsättningar vid 

dyskalkyli/MLD relaterar till mängduppfattning, symbolisk taluppfattning, aritmetiska 

faktakunskaper, ordinalitet, positionssystemet mm (Kaufmann et al., 2013). En förklaring som 

har lagts fram är en nedsättning i det medfödda kvantitativa systemet ANS (Approximate 

Number System) vilket ger oss förmågan att uppskatta och jämföra mängder och tal 

(Mazzocco, Feigenson & Halberda, 2011). Systemet i sig är icke-symboliskt men genom 

barnets utveckling kopplas symboler och ord till ANS. ANS är också grunden till att skapa en 

mental tallinje som till en början är logaritmisk med kortare avstånd mellan högre tal men 

efter hand, med ökad matematisk erfarenhet, utvecklas dock tallinjen till att bli mer linjär. 

Förmågan i ANS kan testas genom att en person får avgöra vilket av två presenterade kluster 

med prickar som innehåller störst antal eller vilket av två visade tal som har högst numeriskt 

värde. Studier har visat att nedsättning i ANS är relaterat till den matematiska förmågan och 

att personer med DD ofta uppvisar en sådan nedsatt funktion (Mazzocco et al., 2011; 

Skagerlund & Träff, 2016). En annan domänspecifik förklaring, ”The Access Deficit 

Hypothesis”, baseras på svårigheter med att koppla symboliska tal till mängdsystemet ANS. 

Personer med dyskalkyli förväntas då ha problem med att jämföra tal men däremot inte icke-

symboliska mängder (Noёl & Rousselle, 2007).  

Domängenerella nedsättningar. I den domängenerella förklaringen till dyskalkyli/MLD 

orsakas företeelsen av olika nedsättningar i basala funktioner som arbetsminne, exekutiva 

funktioner, hastighet för processande och logisk förmåga. Dessa kategoriseras till sekundär 

DD (Kaufmann et al., 2013). Det finns resultat som pekar på att generella kognitiva störningar 

kan vara den huvudsakliga orsaken till dyskalkyli/MLD men i många studier förekommer 

dessa i kombination med domänspecifika nedsättningar där de ses som bidragande aspekter 

till matematiksvårigheterna (Andersson & Lyxell, 2007; Raghubar, Barnes & Hecht, 2010).  

Multipla nedsättningar. Senare forskning tyder på att dyskalkyli/MLD orsakas av flera 

faktorer, både domänspecifika och domängenerella. Multipla kognitiva nedsättningarna 

medför olika profiler hos personer med dyskalkyli/MLD och det föreslås olika subtyper av 

DD (Träff et al., 2017; Peng et al., 2018). I studier av både yngre och något äldre barn i 

skolåldern har resultaten visat att den övervägande delen av deltagarna med MLD/DD hade 

multipla nedsättningar även om det också förekom elever med enstaka nedsatta kognitiva 

funktioner (Andersson & Östergren, 2012; Träff et al., 2017). Åldern är också en faktor som 
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kan påverka hur den kognitiva profilen ser ut hos barn med MD, t ex verkar nedsättning av 

fonologiska förmågor och uppmärksamhet inverka mer i yngre åldrar (Peng et al., 2018).  

 

Generella kognitiva förmågor som studeras 

Logisk förmåga. Den logiska förmågan eller icke-verbala intelligensen testas frekvent i 

forskning och psykologiska utredningar med Raven´s matriser (Raven, 1976) där testpersonen 

får välja vilken av ett antal bitar som passar in i en mönsterbild. Flera studier som jämför barn 

med dyskalkyli/MLD i olika skolåldrar med kontrollgrupper har visat att eleverna med 

dyskalkyli/MLD har en signifikant sämre logisk förmåga (Andersson & Lyxell, 2007; 

Andersson & Östergren, 2012). Denna förmåga kan sägas vara grunden till den naturliga 

variationen som Engström (2015) har som förklaring till låga prestationer i matematik. 

Läsförmåga. Som jag nämnde tidigare så förekommer komorbiditet mellan dyslexi och 

dyskalkyli/MLD frekvent och det har diskuterats om diagnoserna grundar sig i samma 

störning av kognitiva funktioner. En studie av barn i åldern 8-10 år visade dock att barn med 

dyslexi respektive dyskalkyli hade olika nedsättningar (Landerl, Fussenegger, Moll & 

Willburger, 2009). De första hade en fonologisk störning medan barnen med dyskalkyli 

visade brist i domänspecifika numeriska förmågor. Författarna föreslår därför att 

samförekomsten beror på att de separata kognitiva nedsättningarna hos diagnoserna adderas 

till varandra. I studien såg de inte heller någon skillnad i läsförmåga mellan kontrollgruppen 

och barnen med ren dyskalkyli (Landerl et al., 2009). När det gäller fonologiskt processande 

visar en meta-analys av studier över kognitiva funktioner kopplade till matematiksvårigheter 

(Peng et al., 2018) att yngre barn mer frekvent visade på nedsättning i fonologiskt 

processande. Med åldern spelade dock den fonologiska nedsättningen mindre roll då eleverna 

automatiserade mer numeriska och aritmetiska fakta. Det inverkade dock vilka matematiska 

områden som testades, förmågan gällande lästal och problemlösning verkade vara mer 

påverkad.  

Spatial förmåga. I en meta-analys av studier om kognitiva förmågor kopplade till MD 

(Peng et al., 2018) framkom att en visuospatial störning visade litet samband med 

matematiksvårigheter. Enligt författarna kan resultatet bero på att de flesta studierna var 

gjorda bland yngre barn och att den visuospatiala förmågan spelar större roll i senare skolår då 

matematiken involverar mer komplexa matematiska områden som geometri och algebra. 

Mussolin, Martin och Schiltz (2011) hittade dock inget samband mellan DD och spatial 

funktion i sin studie av vuxna med DD. Skagerlund och Träff (2016) som studerade den 

spatiala förmågan hos 10-åriga barn genom bl a mental rotation fann däremot att elever med 
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matematiksvårigheter presterade signifikant sämre än typiskt presterande jämnåriga. Det finns 

forskare som menar att magnitudsystemet ANS inte bara är specialiserat för antals- och 

mängduppfattning utan även är grunden för att uppfatta tid och rymd, en teori om ett delat 

magnitudsystem som på engelska kallas ”A Theory of Magnitude”, ATOM, (Bueti & Walsh, 

2009). Det råder dock delade meningar om huruvida det överlappar eller inte och till vilken 

grad i så fall.  

Arbetsminne. En teoretisk flerkomponentsmodell av arbetsminnet av Baddeley och Hitch 

(1974) som vunnit spridning innefattar tre huvudsakliga system som kallas för fonologiska 

loopen, det visuospatiala skissblocket och centralexekutiven. Fonologiska loopen och det 

visuospatiala skissblocket utgör korttidsminnet där det första är verbalt och inriktat på tal och 

ljud medan det andra är inriktat på bilder och synintryck. Centralexekutiven är den mest 

komplexa delen av arbetsminnet och står för funktioner som att kunna fokusera, skifta 

uppmärksamhet mellan olika uppgifter samt att samverka med långtidsminnet. Arbetsminnets 

delar kan testas genom att koncentrationen ska skifta mellan parallella uppgifter vilket ställer 

krav på de exekutiva funktionerna (Baddeley & Hitch, 1974).  

En forskningssammanställning kring arbetsminnet kopplat till matematiksvårigheter visar 

att arbetsminnet är relaterat till matematiska prestationer hos såväl vuxna, typiskt presterande 

barn som elever med matematiksvårigheter (Raghubar et al., 2010). Sambandet är dock 

komplext och flera faktorer inverkar, exempelvis ålder och vilken typ av matematisk förmåga 

som testas. Olika delar av arbetsminnet är involverat i olika matematiska uppgifter där den 

fonologiska loopens roll är mer studerad jämfört med det visuospatiala skissblocket. 

Resultaten visar också på att det finns en individuell variation (Raghubar et al., 2010). Det 

verbala arbetsminnets koppling till MLD är också komplicerad då det kan spela roll om det är 

numerisk information eller inte som ska processas, vilka strategier som används, ålder samt 

grad av MLD. En skillnad i det verbala arbetsminnets funktion mellan personer med MLD 

och kontrollgrupp har observerats men det finns ingen tydlighet och validitet i resultaten 

(Raghubar et al., 2010; Landerl et al., 2009). Enligt Price och Ansari (2013) kan skillnaden i 

resultat bero på vilka kriterier som har använts för definition av DD. Då lägre gränsvärden har 

använts och fokusgruppen bestått av mer primär DD har det ej funnits stöd för ett nedsatt 

arbetsminne. De menar därför att ett nedsatt arbetsminne är kopplat till sekundär DD (Price & 

Ansari, 2013). Landerl et al. (2009) föreslår att de största problemen med det verbala 

arbetsminnet återfinns i gruppen med samexistens mellan dyslexi och dyskalkyli.  

Flera studier tyder på att exekutiva och visuospatiala förmågor är viktiga vid inlärning av 

nya matematiska färdigheter och koncept medan den fonologiska loopen spelar större roll då 
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inlärning har skett (Raghubar et al., 2010; Le Fevre et al., 2013). Yngre barn är då mer 

beroende av arbetsminnet för att utföra beräkningar medan äldre barn litar mer till numeriska 

förmågor. De matematiska områden som påverkas mest av ett svagt verbalt arbetsminne är 

problemlösning och beräkningar med heltal medan geometrin påverkas minst (Raghubar et 

al., 2010; Peng et al., 2018). Attouts och Majerus (2015) undersökning av det verbala 

arbetsminnets kapacitet hos elever med DD visade att detta var betydligt svagare än hos 

kontrollgruppen gällande att komma ihåg i rätt ordning, men inte när det handlade om att 

komma ihåg saker i sig vilket kan kopplas till en nedsättning i ordinalitet.  

Exekutiv förmåga att skifta uppmärksamhet. Som nämndes tidigare spelar den exekutiva 

förmågan störst roll vid inlärning av nya färdigheter (Le Fevre et al., 2013; Raghubar et al., 

2010). Andersson och Lyxell (2007) fann i en studie om arbetsminnets koppling till 

matematiksvårigheter hos 10-åringar att den exekutiva funktionen att simultant processa och 

lagra numerisk och verbal information var nedsatt hos eleverna med MD jämfört med 

kontrollgruppen. En annan studie av den exekutiva förmågan hos barn i lågstadieåldern (Le 

Fevre et al., 2013) jämförde funktionen vid aritmetiska operationer och automatisering av 

aritmetisk kunskap (eng fluency). De såg att det fanns ett samband med båda dessa 

aritmetiska kompetenserna men när det gällde att utveckla de två aritmetiska förmågorna över 

tid visade dock resultatet att den exekutiva förmågan endast hade inverkan på aritmetisk 

fluency. Den exekutiva funktionen skulle inte vara lika viktig i utvecklandet av konceptuell 

matematisk kunskap. Författarna menar därför att en nedsättning i exekutiv förmåga kan 

förklara varför vissa elever har svårt för att utveckla en snabb automatisering av aritmetiska 

basfakta (Le Fevre et al., 2013). Den exekutiva förmågan att skifta uppmärksamhet inverkar 

också i matematiskt komplexa uppgifter med flera steg som exempelvis beräkning av 

flersiffriga tal och problemlösning (Raghubar et al., 2010).  

 

Metod 

 

Urval 

I studien ingick 81 elever (44 flickor) i årskurs sex (n = 41), sju (n = 38) och åtta (n = 2). 

De deltagande eleverna kom från sex olika geografiskt utspridda skolor i södra Sverige. 

Eleverna rekryterades genom ett informations- och samtyckesbrev (bilaga 1) som eleverna tog 

hem till sina vårdnadshavare. Alla barnen pratade flytande svenska. Information om 

eventuella diagnoser kring koncentration/uppmärksamhet eller läsning samlades inte in, vilket 
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innebär att det kan ingå barn med neuropsykologiska diagnoser som exempelvis ADHD och 

dyslexi.  

Av de 81 barnen ingick 31 barn (38 %) i fokusgruppen med elever som har 

matematiksvårigheter (MD), och 16 av dessa elever var flickor. Kriteriet för eleverna i 

fokusgruppen var att de har eller har haft stödinsatser i matematik i form av åtgärdsprogram 

eller extra anpassningar för att nå kunskapskraven. Denna information lämnades av 

undervisande matematiklärare. Övriga elever var enligt pedagogerna typiskt presterande i 

matematik och användes som kontrollgrupp. Deskriptiv information om deltagarna i de två 

grupperna presenteras i tabell 1.  

 

Tabell 1 

Deskriptiv information om eleverna i gruppen med MD och kontrollgruppen. 

 

Test 

 

MD 

 

Kontrollgrupp 

 M SD M SD 

     

N (antal flickor) 31 (16)  50 (28)  

Årskurs 6/7/8 

Medelålder (månader) 

 

13/16/2 

160 

 

 

8.15 

28/22/0 

159 

 

7.70 

 

MD = elever med matematiksvårigheter 

Kontrollgrupp = elever som är typiskt presterande i matematik 

 

Tillvägagångssätt 

Datainsamlingen har genomförts genom ett samarbete mellan fem studenter vid 

speciallärarprogrammet vid Linköpings Universitet. Motivet till samarbetet var att samla in ett 

större dataunderlag. Studenterna som har medverkat vid datainsamlingen är verksamma 

matematiklärare/speciallärare i matematik och har genomfört undersökningen på sina egna 

skolor alternativt närstående skolor. 

Vid datainsamlingen användes ett testbatteri där olika domänspecifika och domängenerella 

förmågor testades. Matematikrelaterade förmågor som testades var aritmetik, först 

beräkningar som krävde någon form av räkneoperation och därefter automatiserad addition, 
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subtraktion och multiplikation (s k fluency). Dessutom testades både icke-symbolisk 

mängduppfattning och symbolisk taluppfattning med hjälp av datorprogram som beskrivs 

nedan. Även ordinalitet gällande siffror, bokstäver och längd på linjer testades med 

datorprogram. Generella kognitiva förmågor som testades var logisk icke-verbal förmåga 

genom Raven´s matriser (Raven, 1976), spatial förmåga genom två olika tester med mental 

rotation, läsförmåga, verbalt arbetsminne genom komplex ordrepetition samt trail-making för 

att testa den exekutiva funktionen att skifta uppmärksamhet. Ett av testen som användes i 

studien var inriktat mot upplevelsen av eventuell matematikångest hos eleverna. Resultaten 

för testerna av matematikångest samt ordinalitet redovisas ej i detta arbete eftersom dessa 

aspekter inte fokuseras.  

Testningen genomfördes under sammanlagt sex veckor. Några av testerna genomfördes i 

en mindre grupp av elever (max sju personer) och några genomfördes individuellt. Vid 

grupptesterna genomfördes i ordning de aritmetiska testerna, Raven´s matriser, de två testerna 

med mental rotation (bokstäver och tredimensionella figurer), lästestet samt skattningen av 

matematikångest. Alla dessa övningarna gjordes med hjälp av uppgiftspapper och penna och 

sessionen tog knappt 60 minuter inklusive en kort rast. Ordningen på testerna som 

genomfördes individuellt var icke-symbolisk jämförelse av tal, komplex ordrepetition, 

symbolisk jämförelse av tal, numerisk ordinalitet, trail-making, alfabetisk ordinalitet samt 

linjär ordinalitet. De individuella testerna var datorbaserade, förutom komplex ordrepetition 

och trail-making, och testningen tog drygt 60 minuter inklusive två kortare raster. P g a 

svårigheter med att få ”låna” eleverna från undervisningen och ibland avbrott för lunchrast 

fick testningen i några fall genomföras vid uppdelade tillfällen. Alla instruktioner till testerna 

presenterades muntligt och testningen skedde under skoltid på elevernas respektive skola. 

 

Tester av aritmetiska och numeriska förmågor 

Addition och subtraktion med flersiffriga tal. Eleverna fick ett papper med 12 horisontellt 

presenterade additions- och subtraktionsuppgifter (ex 56+47; 4203-825) (Skagerlund & Träff, 

2016) att lösa under 6 minuter. Uppgifternas svårighetsgrad ökade nedåt på papperet. Vid 

testet hade de tillgång till penna, suddgummi och kladdpapper och skrev ner sina svar. Åtta av 

uppgifterna involverade växling av tiotal, hundratal, tusental och/eller tiotusental. Antalet 

korrekta svar på de 12 uppgifterna användes som mätvärde.  

Ensiffrig automatiserad aritmetik: addition, subtraktion och multiplikation. Testet 

genomfördes med hjälp av uppgiftspapper och penna och eleverna instruerades att lösa så 

många ensiffriga aritmetikuppgifter som möjligt under en minut. Uppgifterna presenterades 
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horisontellt i 3 kolumner med totalt 81 uppgifter per sida. På den första sidan testades 

ensiffriga additionsuppgifter av typen 3+8 och 4+5, därefter motsvarande 

subtraktionsuppgifter på en sida och slutligen multiplikation av ensiffriga tal på den sista 

sidan. Eleverna skrev svaret på så många uppgifter de hann med i horisontell ordning under 

den angivna tiden 60 sekunder per sida. Här användes antalet korrekta svar på respektive sida 

som mätvärde. 

Icke-symbolisk jämförelse av antal. För att testa mängduppfattningen (ANS) användes 

datorprogrammet Panamath (v. 1.21, av Halberda, Mazzocco, & Feigenson, 2008). I 

programmet presenteras simultant ett kluster med gula prickar på den ena sidan och ett kluster 

med blå prickar på den andra sidan på skärmen. Antalet prickar i klustren varierar från 5 till 

21 stycken. Eleven uppmanades att bestämma om det var flest gula eller blå prickar som 

visades på skärmen och ge respons så snabbt som möjligt genom att trycka en utvald tangent 

(F eller J) på samma sida som klustret med flest antal prickar. Klustren med prickar 

projicerades under en kort tid, 800 ms, för att undvika räknande av prickarna. Däremot hade 

respondenten obestämd tid på sig att välja efter visningen. Nästa försök startades genom ett 

tryck på mellanslagstangenten av eleven och ett fixeringskors visades mitt på skärmen mellan 

försöken. Fyra olika fraktioner mellan klustrens antal användes (1:2, 3:4, 5:6 och 7:8) i totalt 

75 försök. När testet var klart noterades elevens procentuella andel med korrekta svar, 

medelvärdet för responstiden samt weberfraktionen som mätvärden. Weberfraktionen 

beräknades av programmet utifrån andelen korrekta responser på respektive fraktionsnivå. 

Symbolisk storleksjämförelse av ensiffriga tal. I detta test presenterades två siffror (1 till 9) 

samtidigt på datorskärmen och elevens uppgift var att bestämma vilken av de två siffrorna 

som hade högst numeriskt värde. Eleverna svarade genom att trycka på en utvald tangent (A 

eller *) på samma sida som siffran med det högsta värdet på skärmen. Mellan visningarna av 

de två siffrorna visades ett fixeringskors på skärmen. Testet utgjordes av totalt 32 uppgifter 

där 16 st hade distansen 1 (ex 4  3) och 16 st distansen 4/5 (ex 4  9). Responstiden och antalet 

korrekta svar registrerades av programmet SuperLAB PRO 4.5. Antalet rätt per distans 

beräknades samt medelvärdet för responstider av de korrekta svaren. 

Ordinalitet. Eleven presenterades med en triplett av siffror, dvs tre stycken olika siffror, på 

datorskärmen. Uppgiften var att bedöma om tripletten var i korrekt stigande (ex 1-2-3) eller 

fallande (ex 3-2-1) ordningsföljd eller inte (ex 1-3-2). Om det var en korrekt ordning tryckte 

eleven på tangenten Ä och om det var en felaktig ordning på tangenten A. Mellan tripletterna 

visades ett fixeringskors på skärmen. Även här förekom det olika distanser mellan siffrorna. 

Det genomfördes även ett test av alfabetisk ordinalitet där tripletterna bestod av bokstäver 
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istället för siffror samt ett test då tripletterna utgjordes av olika längd på tre linjer. Även här 

skulle eleverna avgöra om bokstäverna respektive linjerna kom i korrekt stigande eller 

fallande ordning eller inte. 

 

Tester av generella kognitiva förmågor 

Logisk icke-verbal förmåga. För att testa den icke-verbala logiska förmågan användes 

Raven´s matriser (Raven, 1976) där eleven får se ett antal visuella mönster där en bit saknas. 

Under mönsterbilden presenteras 6-8 bitar med olika mönster och elevens uppgift var att välja 

vilken av bitarna som passade in i det ovanstående mönstret. Eleverna fick ett häfte med 38 

sidor med olika mönsteruppgifter där de två första sidorna var övningsuppgifter (del A). 

Därefter användes del B, C och D med 12 uppgifter på respektive del och svaren noterades 

skriftligt genom kryssning av korrekt alternativ på ett separat uppgiftspapper. Efter 

övningsuppgifterna arbetade eleverna i sitt eget tempo. Det totala antalet rätt på del B, C och 

D användes som mätvärde. 

Spatial förmåga. Den spatiala förmågan mättes genom två tester som involverade mental 

rotation (Neuburger, Jansen, Heil & Quasier-Pohl, 2011). Eleverna fick först ett uppgiftshäfte 

där en rättvänd bokstav visades i en kolumn på vänster sida. Till höger om denna visades fyra 

bilder där bokstaven hade roterats och i två av fallen även spegelvänts. Bokstäverna hade 

endast roterats i planet. Uppgiften var att välja vilka två av bilderna som visade identiska och 

inte spegelvända bilder av bokstaven till vänster och markera dessa två med ett kryss. I testet 

ingick 16 deluppgifter och för att få poäng på uppgiften skulle båda de korrekta bokstäverna 

vara markerade. Eleverna hade 90 sekunder på sig att genomföra testet. 

Det andra testet med mental rotation var upplagt på samma sätt men här fick eleverna till 

vänster i materialet se en bild på en tredimensionell figur. Till höger visades fyra bilder där 

två var identiska figurer roterade i planet medan de andra två bilderna visade liknande eller 

spegelvända figurer. Även här markerade eleverna vilka två alternativ som var de rätta. 

Eftersom det här var ett något svårare test hade eleverna 4 minuter på sig till de 16 

uppgifterna. Testet rättades på samma sätt som det ovanstående. 

Läsförmåga. Här användes ett test (Malmquist, 1977) där eleverna fick läsa en 

fabelberättelse där vissa ord hade utelämnats. Vid luckorna i texten fanns en parentes med tre 

ord där eleven fick välja vilket som passade bäst in i sammanhanget och markera detta genom 

att stryka under det rätta ordet. Totalt fanns det 20 luckor i texten och eleverna fick två 

minuter på sig att hinna så många som möjligt. Antalet rätt markerade ord räknades samman 

och användes som mätvärde. 
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Verbalt arbetsminne. Elevernas verbala arbetsminne testades med komplex ordrepetition 

(Östergren & Träff, 2013) där eleven ska koordinera både processande och lagring av 

information. Eleven behöver då använda både centralexekutiven och den fonologiska loopen 

vilket ställer krav på att kunna skifta uppmärksamheten mellan olika processer. Eleverna fick 

höra sekvenser av substantiv som testledaren läste upp från ett papper och fick efter varje ord 

svara på om det var ett djur eller inte. Då de svarat ja eller nej på frågan presenterades nästa 

ord. Efter ordsekvensens slut skulle eleven upprepa substantiven i rätt ordning. De första 

sekvenserna innehöll två ord vilket sedan utökades med ett ord i taget upp till maximalt sju 

ord och på varje ordsekvensnivå gjordes två försök. Alla barn testades på sekvenser upp till 

fyra ord, därefter fortsatte testet om eleven hade klarat minst ett av försöken på nivån innan i 

rätt ordning. Då testpersonen misslyckades på båda försöken på en ordsekvensnivå avbröts 

testet. Som mätvärden användes det totala antalet korrekt ihågkomna ord, antalet korrekt 

ihågkomna listor samt vilken ordsekvensnivå eleven hade klarat korrekt. Exempelvis 4 poäng 

om en lista med fyra ord var rätt ihågkommen, samt 0,5 poäng extra om båda listorna på den 

nivån var korrekt återgivna. 

Trail-making. I den här övningen testas den exekutiva funktionen att skifta mellan 

framplockning av två olika sekvenser (1, 2, 3…; A, B, C…). Eleverna fick göra två 

deluppgifter, A och B, med uppgiftspapper och penna (Trail Making Test; McLean & Hitch, 

1999; van der Sluis, de Jong & van der Leij, 2004). I den första uppgiften, A, fick de dra ett 

streck från en ring med siffran 1 på papperet till en ring med siffran 2 osv i ordningsföljd upp 

till talet 25. I den andra deluppgiften, B, fick eleven ett papper där hälften av cirklarna 

innehöll tal (1-13) och hälften innehöll bokstäver (A-L). Elevens uppgift var att dra ett streck 

från siffran 1 till bokstaven A, därefter till siffran 2 och sedan bokstaven B osv (1-A-2-B-3-C-

…) upp till talet 13. Båda uppgifterna föregicks av en kortare övningsuppgift med samma 

upplägg. I båda uppgifterna uppmanades eleverna att lösa uppgiften så snabbt och rätt som 

möjligt och testledaren tog tiden. Som beroende mätvärde användes resultatet i sekunder på 

del B samt interferenskvoten B/A. Då kvoten beräknas korrigeras för hur lång tid eleven tar 

på sig motoriskt för att dra streck mellan cirklarna. 

 

Test av matematikångest 

Eleverna fick i ett formulär (en översättning av SEMA; Wu, Barth, Amin, Malcame & 

Menon, 2012) markera skriftligt med ett kryss hur mycket nervositet de upplever i olika 

matematikrelaterade situationer. Den upplevda nervositeten presenterades i en femgradig 

skala med Inte alls nervös-Lite nervös-Ganska nervös-Väldigt nervös-Jättenervös. Testet 
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omfattade 22 olika situationer som presenterades muntligt av testledaren och samtidigt 

visades på ett papper för gruppen. Situationerna fanns även i skrift på elevernas formulär. 

Efter varje situationsexempel fick eleverna tid att fylla i sitt svar. Svaren graderades som 

mätvärde från 1 till 5, 1 för Inte alls nervös och 5 för Jättenervös, och en summa beräknades 

för total upplevd nervositet vid de 22 situationer som ingick i testet. 

 

Analys av data 

Datamaterialet har analyserats i IBM SPSS Statistics Version 25. Rådatan från testerna 

genomförda av de fem studenterna sammanställdes i ett Excel kalkylark (Office for Windows, 

2016). Responstider under 200 ms togs bort och även mätvärden som låg långt ifrån 

testseriens medelvärde (>>2 STD) och därefter importerades rådatan till SPSS. I SPSS 

jämfördes medelvärden mellan fokusgruppen (MD) och kontrollgruppen och det gjordes 

oberoende t-tester där p-värden < .05 bedömdes som statistiskt signifikanta. Även 

korrelationsanalyser är gjorda i SPSS med två olika signifikansnivåer, p < .05 markerad med 

* och p < .01 markerad med **. För tester med konstaterade statistiska skillnader mellan 

gruppernas medelvärden har även effektstorleken beräknats med hjälp av en nätsida 

(http://www.polyu.edu.hk/mm/effectsizefaqs/calculator/calculator.html). Resultaten redovisas 

genom deskriptiv statistik. 

 

Etiska aspekter 

Enligt Vetenskapsrådet (2010) är det viktigt att forskning bedrivs så att individer skyddas. I 

deras skift Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning delas 

individskyddskravet upp i fyra huvudkrav i form av informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska 

informera deltagarna om villkoren för deras medverkan, att deltagandet bygger på frivillighet 

samt att deltagarna har rätt att avbryta sin medverkan. I den här studien fick eleverna 

information muntligt och skriftligt genom ett missivbrev (se bilaga 1) med presentation av 

syftet med studien, hur medverkan i form av testning skulle gå till samt information om 

möjligheten att avbryta sin medverkan. Eftersom det rör sig om testning av barn i studien 

skickades informationsbrevet hem till vårdnadshavarna tillsammans med en 

samtyckesblankett (bilaga 1) för att motsvara samtyckeskravet. Här fick de även ta ställning 

till om matematikläraren skulle få ta del av testresultaten. För vissa elever var det viktigt att 

det inte blev så eftersom de inte ville att det skulle kunna ha en negativ inverkan på deras 
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matematikbetyg. Till studien hade vi i förväg räknat med ett större antal deltagare än vad som 

blev fallet. Det visade sig att eleverna i den aktuella åldern inte var så villiga att ställa upp 

som vi hade trott, vilket kan bero på en oro över inverkan på betygen som nämndes tidigare, 

ovilja att missa undervisning eller att inte se något värde med sitt deltagande mm. Här blev 

det en balansgång mellan att uppmuntra dem till deltagande utan att utsätta dem för otillbörlig 

påtryckning vilket ska undvikas enligt Vetenskapsrådet (2010).  

Eleverna och vårdnadshavarna fick information om att resultaten i studien behandlas 

konfidentiellt (se bilaga 1) enligt konfidentialitetskravet vilket innebär att det inte är möjligt 

att urskilja enskilda individer eller skolor i studien. Uppgiftspapper och resultat förvaras och 

lagras så att de inte kan spridas till obehöriga och används endast för studien och eventuellt 

liknande forskningsändamål.  

 

Metoddiskussion 

Som jag skrev tidigare är metoden att jämföra prestationer mellan elever med MD och 

typiskt presterande elever frekvent använd inom forskningen kring matematiksvårigheter. Hur 

gruppen med MD identifieras och definieras i studier skiljer sig dock vilket är problematiskt 

inom forskningen kring matematiksvårigheter vilket också nämnts tidigare. För validiteten i 

studien är identifieringen av elever med MD självfallet av stor betydelse. Ett alternativt sätt att 

klassificera gruppen med MD kunde ha varit att utgå från prestationerna vid de aritmetiska 

testerna istället för lärarnas utsago om behov av stödinsatser. Att utgå från ett enstaka 

testtillfälle kan dock ha sina begränsningar då oberoende variabler kan spela in som ”att ha en 

dålig dag” och en oro för testsituationen i sig som inverkar på resultatet. Ur det perspektivet 

kan matematiklärarens bedömning av eleven över tid ses som en mer tillförlitlig grund för 

identifiering.    

I analysen av materialet görs flera statistiska jämförelser i form av t-tester med redovisade 

signifikansnivåer, p-värden, i resultatet. Vid en sådan multipel jämförelse ökar risken för att 

resultatet är felaktigt trots att p-värdet ligger under signifikansnivån. En korrektion av p-

värdena, t ex enligt Bonferonni-metoden, kunde ha gjorts för att justera dessa med hänsyn till 

den multipla testningen. En sådan korrektion av p-värdena har dock inte gjorts i studien. 
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Resultat 

 

Aritmetiska och numeriska tester 

I tabell 2 redovisas medelvärden och standardavvikelser för elever med MD respektive 

kontrollgruppen vid testerna av matematikspecifika förmågor.  

 

Tabell 2 

Medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för grupperna vid de aritmetiska och kvantitativa testerna. 

 

Test 

 

MD 

 

Kontrollgrupp 

 M SD M SD 

     

Add. och subtr. med flersiffriga tal 6.06 2.78 9.00 2.32 

Automatiserad ensiffrig addition 

Automatiserad ensiffrig subtraktion 

Automatiserad ensiffrig multiplikation 

 

Icke-symbolisk jämförelse av antal (ANS) 

Procentuell andel rätt 

Weberfraktion 

Responstid (ms) 

Symbolisk jämförelse av ensiffriga tal 

Antal rätt 

Responstid (ms) 

16.77 

20.39 

13.29 

 

 

84.58 

0.21 

873 

 

29.90 

689 

7.23 

8.75 

5.65 

 

 

7.30 

0.67 

322 

 

1.81 

132 

25.56 

31.32 

20.28 

 

 

86.68 

0.19 

783 

 

29.20 

643 

5.71 

9.16 

6.44 

 

 

6.10 

0.08 

269 

 

1.82 

107 

 

MD = elever med matematiksvårigheter 

Kontrollgrupp = elever som är typiskt presterande i matematik 

 

Aritmetiska tester. T-tester visar att eleverna med MD presterade signifikant sämre än 

kontrollgruppen på alla aritmetiska tester. Vid testet med additions- och subtraktionsuppgifter 

som kräver beräkningsprocessande klarade kontrollgruppen i snitt tre uppgifter mer på de sex 

minuterna, t(79) = 5,12, p < .001. Effektstorleken i form av Cohen´s d var 0,65. Även vid den 
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automatiserade aritmetiken med ensiffriga tal var kontrollgruppens resultat signifikant bättre 

då de hann med fler uppgifter per minut, t(79) = 6,07, p < .001 för addition, t(79) = 5,31, p < 

.001 för subtraktion samt för multiplikation t(79) = 4, 97, p < .001. Här var effektstorleken 

hög då Cohen´s d = 1,35 för addition, 1,22 för subtraktion samt 1,15 för multiplikation.  

Tester med icke-symbolisk och numerisk jämförelse. Vid testet med jämförelse av icke-

symboliska mängder av prickar, vilket testar förmågan i ANS, visar resultatet inte på några 

signifikanta skillnader mellan grupperna. Eleverna med MD fick ett lite lägre medelvärde för 

andelen korrekta svar och ett något högre medelvärde för weberfraktionen och responstiden 

än kontrollgruppen. T-tester visar dock för höga signifikansnivåer för alla tre testresultaten, 

t(79) = 1,39, p = .168 för andelen rätta svar, t(79) = -0,64, p = .522 för weberfraktionen samt 

t(79) = -1,36, p = .179 för responstiden. Detsamma gäller för testet av den symboliska 

jämförelsen av två ensiffriga tal. Här får de båda grupperna identiska medelvärden när det 

gäller antalet rätt vid testet medan medelvärdet för responstiden ligger högre för eleverna med 

MD. Skillnaden i responstid är dock inte statistiskt signifikant, t(79) = -1,70, p = .093, fast p-

värdet ligger närmare signifikansnivån än vid testet av icke-symbolisk jämförelse.  

 

Tester av generella kognitiva förmågor 

Tabell 3 visar resultaten för de båda grupperna vid testerna av de generella kognitiva 

förmågorna.  

 

Tabell 3 

Medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för grupperna vid testerna av generella kognitiva förmågor. 

 

Test 

 

MD 

 

Kontrollgrupp 

 M SD M SD 

     

Logisk icke-verbal förmåga 

Raven´s matriser 

 

24.48 

 

5.21 

 

28.92 

 

4.66 

Spatial förmåga – mental rotation 

Bokstäver 

Tredimensionella figurer 

Läsförmåga 

 

7.16 

3.84 

7.61 

 

3.01 

2.90 

2.74 

 

9.24 

6.06 

9.84 

 

4.01 

3.81 

2.45 
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Verbalt arbetsminne 

Ordsekvensnivå 

Antal rätt ihågkomna listor 

Antal rätt ihågkomna ord 

Trail-making 

Trail-making B 

Interferenskvot B/A 

 

 

4.06 

13.29 

21.48 

 

101.90 

3.42 

 

0.74 

5.75 

7.30 

 

40.36 

1.17 

 

4.26 

12.38 

24.24 

 

79.18 

2.80 

 

0.80 

6.13 

7.91 

 

25.02 

1.09 

MD = elever med matematiksvårigheter 

Kontrollgrupp = elever som är typiskt presterande i matematik 

 

Eleverna med MD fick ett sämre resultat på Raven´s matriser och har en signifikant sämre 

icke-verbal logisk förmåga, t(79) = 3,98, p < .001. Cohen´s d = 0,90 vilket betyder att 

effektstorleken är hög vid jämförelsen av gruppernas medelvärden. Även den spatiala 

förmågan hos gruppen med MD vid mental rotation av bokstäver och tredimensionella figurer 

var nedsatt enligt signifikansgraden, t(79) = 2,48, p = .015 för mental rotation av en bokstav 

och t(79) = 2,96, p = .004 för mental rotation av en tredimensionell figur. Här var 

effektstorleken något lägre då Cohen´s d = 0,59 vid bokstavsrotation och 0,66 vid rotation av 

tredimensionella figurer. Resultatet visar också på en skillnad i läsförmåga mellan grupperna 

då eleverna med MD presterade signifikant sämre vid lästestet, t(79) = 3,80, p < .001. 

Effektstorleken var hög i jämförelsen mellan grupperna då den standardiserade skillnaden 

mellan medelvärdena var 0,86. 

Resultatet av den komplexa ordrepetitionen som testade det verbala arbetsminnet visar inte 

på några signifikanta skillnader mellan grupperna. Kontrollgruppens medelvärde för totalt 

antal ihågkomna ord samt vilken ordsekvensnivå de nådde ligger något högre medan eleverna 

med MD hade lite högre medelvärde för antal korrekt ihågkomna listor med ord. Inga av 

dessa skillnader är dock statistiskt signifikanta, t(79) = 1,10, p = .273 för ordsekvensnivån, 

t(79) = -0,66, p = .508 för antal rätt listor samt t(79) = 1,57, p = .121 för antal rätt ihågkomna 

ord. 

Vid del B i trail-makingtestet då eleverna skulle dra linjen växelvis genom en siffra och en 

bokstav i rätt numerisk och alfabetisk ordning var kontrollgruppens medeltid 23 sekunder 

snabbare, vilket är ett signifikant bättre resultat då t(79) = -2,82, p = .007. Här var 
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effektstorleken, Cohen´s d, 0,68. Även för den beräknade interferenskvoten är skillnaden 

signifikant mellan grupperna då t(79) = -2,45, p = .017. 

 

Korrelationsanalys 

En korrelationsanalys av resultaten gjordes för att undersöka de kognitiva förmågornas 

samband med varandra och med de aritmetiska förmågorna. Tabell 4 visar sambandens styrka 

samt signifikansnivå för de olika testerna.  

 

Tabell 4 

Korrelationer mellan testerna i studien. 

 

Test 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

1. Aritmetiska beräkningar .43** .47** .49** .44** .32** .32** .28* -.07 .11 -.44** -.30** 

2. Automatiserad add. - .72** .49** .27* .39** .25* .42** -.10 .17 -.31** -.09 

3. Automatiserad subtr.  - .50** .32** .30** .26* .50** .00 .20 -.42** -.25* 

4. Automatiserad mult.   - .09 .12 .14 .26* -.14 .14 -.33** .23 

5. Raven´s matriser    - .31** .29** .29** -.03 .11 -.43** -.38** 

6. Mental rot. – bokstäver     - .49** .30** .00 .14 -.21 .07 

7. Mental rot. – 3D-figurer      - .20 -.13 -.03 -.20 .01 

8. Läsförmåga       - .15 .22* -.50** -.15 

9. Verb. arbetsminne - listor        - .57** -.10 .17 

10. Verb. Arbetsminne - ord         - -.18 -.04 

11. Trail-making B          - .55** 

12. Trail-making interferens           - 

** Korrelationens signifikansnivå är 1%. 

* Korrelationens signifikansnivå är 5 %. 

 

Korrelationsanalysen visar att den aritmetiska prestationen har ett signifikant samband med 

alla de undersökta domängenerella förmågorna förutom det verbala arbetsminnet. Förmågan 

att automatisera multiplikation skiljer dock ut sig och visar inte samma sambandsmönster som 

övriga aritmetiska förmågor då den endast korrelerar med läsförmågan och exekutiva 

förmågan. 



22 

 

De undersökta domängenerella förmågorna visar också på vissa samband med varandra. 

Den icke-verbala logiska förmågan (Raven´s matriser) och läsfömågan har en korrelation som 

är statistiskt signifikant (p < .01) med de övriga undersökta generella förmågorna förutom det 

verbala arbetsminnet. Läsförmågan har dock ett svagt samband med verbala arbetsminnet 

gällande hur många ord som blev ihågkomna. Korrelationen mellan läsförmåga och spatial 

funktion gäller endast vid mental rotation av bokstäver, ej tredimensionella figurer.  

Den sammanslagna spatiala förmågan vid mental rotation är endast korrelerad med den 

logiska förmågan, ej verbalt arbetsminne eller exekutiva förmågan. Exekutiva funktionen att 

skifta uppmärksamhet har ett signifikant medelstarkt samband med den logiska förmågan och 

läsförmågan men inte med spatial förmåga och verbala arbetsminnet.  

Det verbala arbetsminnet korrelerade som sagt varken med de aritmetiska prestationerna 

eller utvalda generella förmågorna, enda undantaget är det svaga signifikanta sambandet med 

läsförmågan. 

 

Summering resultat 

Både vid aritmetiska tester med additions- och subtraktionsberäkningar som kräver 

matematiskt processande och tester av automatiserad aritmetisk kunskap av ensiffrig addition, 

subtraktion och multiplikation presterar eleverna med MD signifikant sämre än 

kontrollgruppen. Däremot vid icke-symbolisk och numerisk jämförelse som kan visa på den 

domänspecifika förmågan i ANS blev det ingen signifikant skillnad mellan de båda 

gruppernas resultat.  

När det gäller de domängenerella kognitiva förmågorna visade eleverna med MD en 

signifikant sämre logisk och spatial förmåga vid testerna och detsamma gällde för 

läsförmågan och den exekutiva funktionen att skifta uppmärksamhet. Undersökningen visar 

dock inte på något sämre verbalt arbetsminne hos gruppen med MD jämfört med de typiskt 

presterande eleverna.  

Även korrelationsanalysen visar att det verbala arbetsminnet inte har något tydligt 

samband med de testade aritmetiska förmågorna eller övriga domängenerella förmågor i 

studien. Däremot har den logiska förmågan, spatiala förmågan, läsförmågan samt exekutiva 

funktionen att skifta uppmärksamhet signifikanta korrelationer med de aritmetiska 

prestationerna och till viss del varandra.  
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Diskussion  
 

Först kan det konstateras att resultaten vid de aritmetiska testerna visar stöd för att 

identifieringen av eleverna i gruppen med matematiksvårigheter (MD) som gjordes efter 

behovet av stödinsatser verkar rimlig. Eleverna med MD presterar signifikant lägre vid 

samtliga av dessa tester, vilket dock inte behöver innebära att de har svårigheter även med 

andra delar inom matematiken. Hade andra områden av matematiken testats kunde resultaten 

ha sett annorlunda ut för eleverna med MD i jämförelse med kontrollgruppen. Det är också 

mycket möjligt att andra matematiska tester, t ex inom problemlösning, geometri eller 

algebra, hade visat på andra samband med de generella kognitiva funktionerna som är 

aktualiserade. För att få fram en mer komplett bild av fenomenet matematiksvårigheter och 

olika kognitiva aspekters inverkan på matematikprestationer behöver framtida studier 

involvera en bredare bild av matematiken som ämne.  

Även om identifieringen av elever i matematiksvårigheter verkar rimlig kan man ställa sig 

frågande till hur specifik och homogen gruppen med MD verkligen är. Att jag valde att 

använda MD som begrepp i arbetet var för att det rymmer en större bredd av orsaker till 

matematiksvårigheterna vilket antagligen är fallet med de som ingår i gruppen med MD då 

matematiklärarnas information endast gällde om eleverna har eller har haft behov av 

stödinsatser, inte vad stödinsatserna innefattar/innefattade eller till vilken grad. 

Heterogeniteten kan påverka validiteten och reliabiliteten och göra att det blir problematiskt 

att jämföra resultaten med andra studier som kan bygga på helt andra definitioner och kriterier 

för klassificering av elever med matematiksvårigheter. Detta är en utmaning i forskningen om 

fenomenet som jag har nämnt tidigare (Kaufmann et al, 2013; Lewis & Fisher, 2016). 

Syftet med studien var att testa den domängenerella hypotesen om orsakerna till 

matematiksvårigheter utifrån några utvalda generella kognitiva förmågor. Att eleverna med 

MD uppvisar en signifikant sämre logisk och spatial förmåga, läsförmåga samt exekutiv 

förmåga (skifta uppmärksamhet) ger stöd åt den hypotesen. Att det inte finns någon uppvisad 

nedsättning av det verbala arbetsminnet hos gruppen med MD kan ses som förvånande då 

flera studier har visat på en koppling mellan matematiksvårigheter och arbetsminnet 

(Andersson & Lyxell, 2007; Raghubar et al., 2010). Relationen till just det verbala 

arbetsminnet har dock varit mer oklar och det finns fler studier som inte har visat på någon 

nedsättning i verbalt arbetsminne hos barn i åldern 11-13 år med MLD (Andersson & 

Östergren, 2012). Enligt Raghubar et al. (2010) är ålder en faktor som påverkar sambandet 

mellan arbetsminnet och matematikprestationer där yngre barn verkar vara mer påverkade 
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vilket kan vara en förklaring. Annat matematiskt innehåll med exempelvis problemlösning i 

testerna av matematiska prestationer kunde också ha fått ett annat utslag i relation till det 

verbala arbetsminnet (Raghubar et al., 2010; Peng et al., 2018). Att endast testa det verbala 

arbetsminnet i studien genom repetition av ord kan också ses som en begränsning då 

involvering av även numerisk information hade kunnat förändra resultatet (Le Fevre et al., 

2013). Dessutom kan numeriskt processande ses som mer relevant för matematikämnet. Man 

kan också notera att testresultatet inte ger stöd för att elever med MD skulle ha en större 

nedsättning av det verbala arbetsminnet när det gäller att komma ihåg saker i rätt ordning 

(ordinalitet) jämfört med att komma ihåg sakerna i sig (Attout & Majerus, 2015). Medelvärdet 

för gruppen med MD på antalet ihågkomna listor med ord i rätt ordning låg närmre 

kontrollgruppens än medelvärdet för antalet rätt repeterade ord oberoende ordning. Inga av 

dessa skillnader var dock signifikanta.  

Att eleverna med MD hade en logisk förmåga som var signifikant sämre var relativt väntat 

och i linje med tidigare studier (Andersson & Lyxell, 2007; Andersson & Östergren, 2012). 

Det stämmer också överens med Engströms (2015) tanke om att matematiksvårigheter som 

fenomen kan ha sin grund i variationen av logisk förmåga hos populationen. Med det som 

bakgrund menar han att skolan borde vara förberedd i sitt arbetssätt och med interventioner 

för att möta gruppen med låga prestationer och långsam matematikutveckling som sannolikt 

finns representerade i de flesta klasser. Det blir dock tydligt i denna och många andra studier 

att det finns andra faktorer som också är relaterade till matematiksvårigheterna.  

I motsats till studien av Landerl et al. (2009) så finns det en signifikant skillnad i 

läsförmågan hos eleverna med MD jämfört med kontrollgruppen vilket kan bero på 

möjligheten att det finns flera barn med komorbiditet med lässvårigheter i gruppen med MD. 

En samförekomst av dyslexi och matematiksvårigheter ger adderade kognitiva nedsättningar 

(Landerl et al., 2009). I författarnas studie gjordes dock jämförelsen mellan elever med ”ren” 

dyskalkyli och dyslexi. Även om läsförmågan inte är en direkt orsak till matematiksvårigheter 

så kan resultatet påvisa att det är en faktor som kan förvärra svårigheterna vilket kan få större 

effekt inom vissa områden av matematiken, t ex vid lästal och problemlösning (Peng et al., 

2018). Detta är viktigt att ta hänsyn till i arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter så 

att inte den matematiska utvecklingen eller prestationen vid t ex prov begränsas av problem 

med att tolka och läsa text i uppgifter.  

Den uppvisade relationen mellan matematiksvårigheter och exekutiva förmågan stämmer 

med tidigare forskning gjord på yngre barn (Andersson & Lyxell, 2007; Le Fevre et al., 

2013), vilket kan tyda på att den exekutiva funktionen är en aspekt som inte är beroende av 
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ålder även om den är kopplad till inlärning av nya färdigheter. Det finns ett medelstarkt 

samband med hög signifikansgrad mellan exekutiva förmågan och både aritmetiska 

operationer och automatiserad aritmetik, s k fluency. Enligt studien av Le Fevre et al. (2013) 

inverkar dock den exekutiva förmågan mer när det gäller att utveckla kunskap av snabba och 

automatiserade fakta jämfört med att lära sig konceptuell kunskap. Att många barn i skolan 

har svårt att lära sig multiplikationstabellerna känner de flesta matematiklärare till mycket väl, 

att en möjlig förklaring finns i den exekutiva funktionen är kanske inte lika välkänt. Med 

slutsatserna från Le Fevre et al. (2013) som bakgrund är det viktigt att eleverna med en 

nedsatt exekutiv förmåga inte möts av en undervisning med huvudsakligt fokus på att traggla 

multiplikationstabeller eller liknande då dessa elever kan ha svårt att nå framgång där. Att 

utveckla konceptuell kunskap och förståelse för ett moment som multiplikation är däremot 

viktigt och behöver inte innebära problem på samma sätt enligt Le Fevre et al. (2013). Bristen 

när det gäller automatisering av aritmetiska fakta kan dessutom kompenseras med lathundar 

och miniräknare medan det är svårare att kompensera för avsaknad av konceptuell förståelse.  

Som jag skrev tidigare har forskningsresultaten kring kopplingen mellan 

matematiksvårigheter och den spatiala förmågan inte varit entydiga. Resultaten i 

undersökningen visar dock att gruppen med MD har en sämre spatial förmåga jämfört med 

kontrollgruppen. Korrelationsanalysen visar också på samband mellan resultaten vid mental 

rotation och de aritmetiska testerna. En nedsättning av den spatiala förmågan kan bli mer 

påtaglig i mer komplexa delar av matematiken som geometri och mönsteruppgifter i algebra 

(Peng et al., 2018). Eftersom dessa områden ofta ges större utrymme i senare skolår kan det 

vara en matematiksvårighet som inte uppmärksammas till en början. Då eleverna med MD 

inte visade på någon nedsättning i ANS vid jämförelser av mängder tyder inte denna studie på 

något delat magnitudsystem (Bueti & Walsh, 2009) utan snarare en oberoende generell 

kognitiv nedsättning vilket stämmer med den domängenerella hypotesen.  

Sammanfattningsvis visar resultatet inte på någon nedsättning i det kvantitativa systemet 

ANS men däremot i de domängenerella funktionerna logisk förmåga, läsförmåga, spatial 

förmåga samt den exekutiva funktionen. Detta ger därmed stöd för den domängenerella 

förklaringen till matematiksvårigheter.  

 

Implikationer för yrkesrollen 

Skolan har en stor utmaning i att möta den höga andelen med elever som inte når 

kunskapskraven i matematik i dagens grundskola. En viktig kugge i det arbetet är den 

pedagogiska utredningen där speciallärare i matematik med sin kompetens kan ha en 
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betydande roll (Lunde, 2011). För att kartläggningen i den pedagogiska utredningen ska bli 

kvalificerad och ge ett tillräckligt underlag för att förstå elevens matematiksvårigheter 

(Skolverket, 2014) behöver den involvera flera olika aspekter som kan inverka på 

matematikutvecklingen, vilket denna undersökning ger stöd för. Detta stämmer väl överens 

med Lundes (2011) tankar om den pedagogiska utredningen av matematiksvårigheter då han 

menar att det är viktigt att få med information och skapa ”funktionsprofiler” matematiskt, 

kognitivt och sociologiskt för att kunna ge elever en god hjälp i skolan. De undersökta 

generella förmågorna kan då ingå som delar i den kognitiva funktionsprofilen vilken ger 

information om hur eleven lär sig bäst och vilka styrkor och svagheter som finns. En bred 

kartläggning av olika kognitiva faktorer, både domänspecifika och domängenerella, ger bättre 

förutsättning för en mer korrekt identifiering och bedömning av behov hos eleven, vilket 

också blir utgångspunkten för mer anpassade, riktade och effektiva interventioner och 

stödinsatser. Även icke-kognitiva faktorer som undervisningens upplägg och innehåll samt 

eventuell matematikångest är viktiga aspekter att kartlägga. Här kan det nämnas att testet i 

undersökningen som riktades mot upplevelsen av matematikångest visade att gruppen med 

MD upplever en signifikant större sådan i olika matematikrelaterade situationer.  

I utredningsarbetet kan den dynamiska kartläggningen som Lunde (2011) skriver om med 

samtal med eleven kring olika moment inom matematiken ge värdefull information om 

elevens tankar, kunskaper och behov då det kan vara svårt att tolka vad svårigheterna 

egentligen består i vid traditionella tester och prov. Dessa samtal kan även bidra med 

information om vilken inverkan de domängenerella funktionerna har i olika matematiska 

sammanhang. Kartläggningen av matematiksvårigheter kan också ge en bredare bild om olika 

områden av matematiken involveras eftersom olika kognitiva förmågor kan inverka mer eller 

mindre i olika delar av ämnet, t ex då den spatiala förmågan spelar större roll i geometri och 

den exekutiva förmågan vid automatisering av fakta (Le Fevre et al., 2013). Med tanke på att 

det även sker en utveckling över tid och att kognitiva funktioner kan påverka olika mycket i 

olika åldrar är det också av vikt att utvärdera och uppdatera behoven, interventioner och 

stödinsatser under skolåren.  

När det gäller de aktualiserade generella kognitiva förmågorna kan frågan ställas om det 

finns något värde i att träna dessa specifikt. Enligt Peng et al. (2018) har forskningen 

angående träning av generella kognitiva förmågor endast i få fall visat på effekter men de 

menar att det behövs mer studier kring interventioner som undersöker olika subtyper av MLD, 

olika åldrar, olika grad av MLD samt olika kognitiva förmågor. Med tanke på det svaga 

forskningsresultatet kan alternativet att arbeta kompenserande genom att exempelvis bygga 



27 

 

upp strategier i olika matematiska sammanhang, som att lära in steg vid problemlösning för 

att avlasta arbetsminnet, vara att föredra.  
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Bilaga 1   

 

 

Informationsbrev till vårdnadshavare som har barn i årskurs 6 och 7 

 
 

 

Jag som skriver det här brevet heter Karolina Melkstam och arbetar på XX skola. Den här 

terminen gör jag ett examensarbete på speciallärarprogrammet i matematik vid Linköpings 

universitet och vi är då några stycken som samarbetar i en studie där vi samlar in data från olika 

skolor och kommuner. Arbetet handlar om barns matematikutveckling och undersöker 

grundläggande numeriska och kvantitativa färdigheter hos elever i årskurs 6 och 7. Dessa 

färdigheter är viktiga då de ligger till grund för utvecklingen av matematiska färdigheter. 

Kvalitén på de grundläggande numeriska och kvantitativa färdigheterna kan förklara varför 

vissa barn har matematiksvårigheter. Genom att undersöka och identifiera orsakerna till 

matematiksvårigheterna kan de pedagogiska stödinsatserna specialanpassas. 

 

Under våren kommer vi att genomföra undersökningen på några olika skolor och den består av 

ett antal uppgifter som handlar om matematik, läsning och minne. Testningen omfattar totalt 

cirka två timmar fördelat på flera tillfällen och genomförs under ordinarie skoltid. Vissa 

uppgifter sker enskilt och andra i en mindre grupp. Planeringen och genomförandet av 

undersökningen sker i samarbete med lärare, och rektor har samtyckt till undersökningen. 

 

Resultaten kommer att behandlas konfidentiellt och presenteras på gruppnivå så att enskilda 

barn eller skolor inte kan identifieras.  

 

Jag vill nu fråga Dig om Du tillåter att Ditt barn deltar i undersökningen? Deltagandet är 

frivilligt och Du eller Ditt barn har rätt att när som helst avbryta deltagandet utan att motivera 

detta. Om Du samtycker till att Ditt barn medverkar skriver Du under bifogad svarstalong. 

Svarstalongen önskas åter till mig eller matematikläraren så snart som möjligt. Det är inte säkert 

att Ditt barn kommer att delta i undersökningen även om Du godkänner deltagandet eftersom 

det kommer att göras ett slumpmässigt urval bland barnen. 
 

Eleverna har fått information om undersökningen av mig i skolan. Om Du har några frågor 

angående undersökningen är Du välkommen att kontakta mig. 

 

Vänliga hälsningar 

 

 

Karolina Melkstam   Ulf Träff, professor, handledare 

Student speciallärarprogrammet, LiU  Telefon arbete: XX 

Telefon arbete: XX   Mobil: XX 

E-post: XX    E-post: XX 
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Svarstalong 

 

 

 

 JA, MITT BARN FÅR DELTA I UNDERSÖKNINGEN 

 

 

 

 

Om Ni tillåter att matematikläraren får ta del av Ert barns resultat kryssa även i rutan nedan. 

 

 

 

JA, MATEMATIKLÄRAREN FÅR TA DEL AV MITT BARNS RESULTAT 

 

 

 

UNDERSKRIFT VÅRDNADSHAVARE:    

 

 

NAMNFÖRTYDLIGANDE:     

 

 

UNDERSKRIFT VÅRDNADSHAVARE:    

 

 

NAMNFÖRTYDLIGANDE:     

 

 

BARNETS NAMN:     
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Svarstalong önskas åter till Karolina eller matematikläraren så snart som möjligt. 
 


