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1 Inledning 

Tänk dig att gå och handla utan att kunna göra en enkel uppskattning för att se om pengarna 

kommer att räcka. Att stå vid busshållplatsen utan att kunna avgöra när bussen kommer eller 

om den redan har gått. Matematiksvårigheter, ett dolt handikapp som både kan leda till dåligt 

självförtroende och en livslång ängslan inför allt som har med matematik att göra.1 Det här är 

verkligheten för en hel del av de elever jag möter dagligen i min matematikundervisning. 

Enligt en aktuell internationell undersökning, PISA 20092 (Programme for International 

Student Assessment), är drygt 21 % av 15-åringarna i Sverige inte tillräckligt rustade (vad det 

gäller matematik) för att möta framtiden. Sverige deltog i undersökningen för fjärde gången i 

ordningen. Sammanlagt var det 26 miljoner 15 åringar ifrån 65 olika länder. När det gäller 

matematiken i PISA är det kunskaper och färdigheter i realistiska situationer som testas, och 

syftet är att undersöka hur väl respektive lands utbildning lyckats med att rustade eleverna att 

möta framtiden. När det gäller Sverige så visar resultatet att andelen svaga elever har ökat 

jämfört med förra studien 2003 (17 % till 21 %). Samtidigt har andelen högst presterande 

elever har sjunkit (16 % till 11 %) vilket innebär att samtliga elever har försämrat sina 

resultat.  

 

Att detta leder till problem även på längre sikt för individen bekräftar en studie som forskarna 

Almberg & Widmark genomfört på uppdrag av finansdepartementet. Där framkommer det att 

unga vuxnas, 18-29 år, räknefärdigheter är dåliga och att det blir svårt att klara av 

privatekonomin. Den framtid som eleverna ska stå rustade inför innebär ställningstaganden 

vid bolån, val av sparformer och planering för ålderdomen. Detta är exempel på situationer 

som ett vanligt hushåll ställs inför, men som många unga idag inte är tillräckligt rustade för att 

klara av, enligt Almgren & Widmark. En sannolik förklaring till det dåliga resultatet är 

skolans utveckling och andra faktorer i uppväxtmiljön menar de. 3   

 

Även i TIMSS-undersökning 2007, med 59 deltagande länder, som undersöker 

matematikkunskaper i år 4 och år 8 placerar sig Sverige oroväckande långt ner på 

                                                 
1 Achcraft, M.H. (2001). Math Anxiety: personal, educational, and cognitive consequences, current directions in 
psychological schience, 11 (8) 
2 Skolverket (2010a). PISA 2009, Nationell Huvudrapport: Rustad att möta framtiden? – 15-åringars 
läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap. Stockholm: Statens Skolverk. 
3 Almberg, Johan. & Widmark, O. (2010). Räknefärdighet och finansiell förmåga. Preliminära resultat från 
Finansinspektionens konsumentundersökning 2010.  
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resultatlistan. Taluppfattning, aritmetik, mätningar och geometri var de områden elever i år 4 

klarade sig sämst inom och för år 8 var det algebra och geometri. 4 

 

Jag har arbetat som matematiklärare på en 6-9 skola i 10 år. När eleverna kommer till oss i år 

6 upplever jag att de har en varierande bakgrund och erfarenhet vad det gäller 

matematikundervisning, matematikkunskaper och känslor inför ämnet. Det är 4 år kvar tills de 

ska vara rustade att möta framtiden. De har (fram till 2010) precis gjort 5:ans nationella prov 

som rättats och sammanställts av undervisande lärare. Vid slutet av år 5 får vi, av 

överlämnande lärare, bland annat reda på vilka elever som är i matematiksvårigheter, det vill 

säga, inte nått de nationella målen i matematik för år 5. Ofta är inte informationen mer 

utförlig än så. Vari ligger svårigheterna, är en fråga vi bör försöka få svar på. Kilborn & 

Löwing menar att det är befogat att fråga: ”Vad är det elever har kunnat som blivit godkända 

i matematik och vad är det elever som blivit underkända inte har kunnat?” 5 

 

Elever i Sverige har till och med lagstadgad rätt att få det stöd de behöver för att lära sig 

matematik.6 För att ge det stödet behöver läraren kunna analysera vari svårigheterna ligger. 

Vilken matematisk kompetens saknar elever som inte nått målen för år 5? Vilka fel gör de? 

Vilka är de kritiska punkterna, de svåra momenten som de behöver hjälp att förstå? Det är här 

jag kommer att ha utgångspunkten i denna uppsats. Jag kommer bara kort, i 

litteraturgenomgången, att beröra andra viktiga aspekter så som orsaken till 

matematiksvårigheter och faktorer som påverkar lärande i matematik. Undersökningen får 

betraktas som en del i ett kartläggningsarbete snarare än ett åtgärdsprogram. 

 
Som bakgrund presenterar jag de styrdokument som lärare i matematik har att rätta sig efter, 

samt syfte och bakgrund till de nationella proven i matematik. Med utgångspunkt i tidigare 

forskning redogör jag, i litteraturgenomgången, för innebörden av att kunna matematik, 

kartläggning av matematikkunskaper, bedömningens påverkan på lärande, samt olika syn på 

matematiksvårigheter. Studien består av en kvalitativ innehållsanalys av nationella prov i 

matematik för år 5. Under metodavsnittet beskriver jag hur jag har gått tillväga i min 

undersökning, vilket perspektiv jag valt att utgå ifrån samt etiska ställningstaganden. Därefter 

                                                 
4 Skolverket. (2008c). TIMSS 2007 - Svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett 
internationellt perspektiv, Rapport 323. Stockholm: Fritzes. 
5 Kilborn, W. &  Löwing, M. (2002). Baskunskaper I matematik för skola, hem och samhälle. Lund: 
Studentlitteratur, s. 25 
6 SFS 1994:1194. Grundskoleförordning. Stockholm: Allmänna Förlaget. 
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redovisas resultatet som följs av en diskussion där resultatet och teorier från 

litteraturgenomgången knyts samman. 

2 Bakgrund 

Mitt arbete med denna uppsats pågår samtidigt som implementeringsarbetet med nya 

styrdokument är i full gång ute på skolorna. Jag kommer därför kort att redogöra för 

skillnader och likheter mellan de båda läroplanerna, Lpo 94 och Lgr 11, med tillhörande 

kursplaner och mål. Dessutom ger jag en historisk tillbakablick på de nationella proven i 

matematik. Proven för år 5 genomfördes för sista gången 2010 då den nya läroplanen och 

kursplanen börjar gälla 2011, och NP i år 3, 6 och 9 blir aktuella. 

2.1 Nationella provens bakgrund 

Centralt utarbetade prov har funnits i Sverige i närmare 80 år. Lundahl ger en utförlig 

beskrivning av bakgrunden till dagens nationella prov. Namn, form och syfte har varierat 

under åren beroende på kunskapssyn, elevsyn och läroplanernas utformande. Den närmaste 

föregångaren till de nationella proven är de centrala proven, standardproven, vars syfte fram 

till 70-talet var att rangordna eleverna och bedöma det som var lätt att mäta, främst 

utantillkunskap. Mellan 1962 och 1973 testades elevernas kunskaper i procent, geometri, 

diagram och formler och inga uträkningar skulle redovisas. Under 1970 talet började det 

läggas större vikt vid elevernas lösningsförsök. Lundahl menar att med de centralt utarbetade 

proven följer en rad olika dilemman som har sin grund i människosyn, vilka kunskaper som 

ska värderas och hur man kan avgöra om eleverna förvärvat dem. Ett av dessa dilemman, 

menar Lundahl, handlar om hur proven ska användas. Om de ska användas styrande, 

kontrollerande eller stödjande för läraren. Vidare beskriver han hur skolöverstyrelsen hade 

hand om provkonstruktionen fram till 1983, då den utlokaliserades på olika högskolor och 

universitet. Lärarhögskolan i Stockholm fick ansvaret för proven i matematik där PRIM- 

gruppen (PRov I Matematik) bildades 1984. Kunskapssynen satte nu matematikens 

användbarhet i centrum. Ett nytt prov utarbetades som inriktades mot att testa elevernas 

problemlösande förmåga och med uppgifter som knöts till elevernas vardag och uppsatta mål. 

1987 gavs det nya provet för första gången till år 8.7 

 

                                                 
7 Lundahl, C. (2009). Varför nationella prov? – framväxt, dilemman och möjligheter. Lund: Studentlitteratur. 
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I den genomgripande förändring av skolan som genomfördes 1990 tillsattes ny 

skolmyndighet, skolverket och en ny läroplan med nya kursplaner och ett nytt målrelaterat 

betygsystem infördes. Skolans ansvar flyttades från stat till kommun och de centralt 

utformade proven omarbetades för att passa in i den nya reformen. 1996 genomfördes de 

första nationella proven för år 5 i svenska, engelska och matematik. Proven togs fram av 

utvalda universitet och högskolor på uppdrag av Skolverket och har, fram till 2009, inte varit 

obligatoriska även om det var ursprungstanken. Varje kommun kan fatta beslut om att provet 

ska genomföras och undersökningar har visat att det är närmare 100 % av alla klasser i år 5 

som använder det.8  

 

Fredén, undervisningsråd i Skolverket sedan 1991 och aktiv i arbetet med de nationella 

proven, beskriver några viktiga riktlinjer som man hade att förhålla sig till vid utarbetandet av 

proven. De skulle vara ett stöd för lärare när det gällde att upptäcka och bedöma elevers 

kunskapskvaliteter, de skulle vara tydligt kopplade till läroplanen och kursplanernas mål samt 

underlätta en likvärdig bedömning i landet. Dessutom skulle proven visa både styrkor och 

svagheter, bedömas positivt, vara en naturlig del i undervisningen och vara ett stöd för bland 

annat rektor vid resursfördelning. De prov som ingår i min studie är kopplade till Lpo 94 med 

dess tillhörande kursplan och mål. 9 

2.2 Styrdokument 

Det som sätter upp ramarna för lärares arbete i skolan är styrdokumenten som består av 

skollag, timplan och läroplan med tillhörande kursplan. Parallellt med arbetet med denna 

uppsats införs den nya läroplanen, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Lgr 1110.  Skillnaden mellan nuvarande läroplanen, Lpo 9411, och Lgr11 är 

bland annat att det endast finns en typ av mål. ”Mål att uppnå” och ”Mål att sträva mot” från 

Lpo 94 har bytts ut mot ett centralt innehåll och kunskapskrav. Det centrala innehållet är 

formulerat för år 1-3, 4-6 och 7-9. Betygen g, vg och mvg har ersatts med betygsstegen A- F 

och dessutom har skolverket angivit kunskapskrav för de olika betygsstegen E, C och A, samt 

en beskrivning för hur betygen F, D och B ska bedömas. Kursplanerna för de olika ämnena 

                                                 
8 Lundahl, C. (2009).  
9 Fredén, B. (2004). Ämnesprov för skolår 5 – en nyhet i det nationella provsystemet. I S. Lundh m. fl. (red), Att 
visa vad man kan. En samling artiklar om ämnesprov i matematik i år 5, s. 7-16. Stockholm: Skolverket. 
10 Lgr 11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11. Stockholm: Skolverket 
11 Lpo 94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94. Stockholm: 
Skolverket. 
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kommer, till skillnad från Lpo 94, att bli en del av Lgr 11, kapitel 3, och innehålla de 

ämneskunskaper som ska bedömas. Betyg kommer att ges från år 6 till år 9. Läroplanerna har 

annars samma värdegrund, övergripande riktlinjer och kunskapssyn. Syftet med 

matematikundervisningen i de båda läroplanerna skiljer sig inte heller åt nämnvärt. I detta 

arbete kommer jag att använda mig av Centralt innehåll från Lgr 11 och redogör närmare för 

detta i litteraturgenomgången under avsnittet Matematikkunskap.  

3 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att få en uppfattning om vilka matematiksvårigheter elever kan vara i 

när de kommer till vår skola i år 6. Detta för att på sikt utforma en optimal miljö för lärande. 

Studien baseras på, att på gruppnivå kartlägga och söka svar på vad elever, som inte klarat 

alla delar av det nationella provet i år 5 gör för fel och vilka matematiksvårigheter de verkar 

befinna sig i. Studien utgår således ifrån elevers lösningar av uppgifter i nationella prov i 

matematik för år 5.  

 

De frågor jag vill försöka besvara med min undersökning av de nationella proven i matematik, 

för år 5 (07/08) är:  

- Vilka fel gör elever i slutet av år 5, i matematik? 

- Vilka matematiksvårigheter kan elever befinna sig i när de slutar år 5?  

4 Litteraturgenomgång 

I detta kapitel, som syftar till att vara ett teoretiskt ramverk för min undersökning, vill jag ge 

en kortfattad beskrivning av relevant forskning och beprövad erfarenhet som berör viktiga 

områden inom min uppsats. För att kunna utröna vad elever saknar för kunskap är det 

nödvändigt att klargöra vad det är för kunskap som de förväntas ha. Huvudrubrikerna är 

Matematikkunskap, Matematiksvårigheter samt Bedömning och kartläggning av 

matematiksvårigheter. Efter varje avsnitt ger jag en kortfattad sammanfattning av de teorier 

jag belyst. 
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4.1 Matematikkunskap 

I Lpo 94 klargörs att kunskap kan uttryckas i olika former som samspelar med varandra 12. I 

skriften Skola för bildning beskrivs närmare de fyra olika formerna av kunskap som 

bennämns: fakta – förståelse – färdighet – förtrogenhet.  

- Faktakunskap definieras som regler och information vilket inom matematiken behövs 

för att använda procedurer somt t.ex. algoritmräkning. 

- Förståelsekunskap har en mer kvalitativ karaktär där man uppfattar meningen av olika 

fenomen inom matematiken. Det kan t.ex. handla om att förstå innebörden av 

likhetstecknet. Kunskapen är teoretisk. 

- Färdighetskunskap handlar om en mer praktisk kunskapsform som att man har insikt i 

både hur någonting ska utföras och att man kan utföra det. Inom matematiken kan det 

handla om att förstå att lösningen på ett problem beräknas med division och även 

kunna utföra beräkningen.   

- Förtrogenhetskunskap kan beskrivas som den tysta kunskapen eller som en djupt rotad 

kunskap. Det innebär att man kan tillämpa kunskapen i nya situationer och 

sammanhang. 13 

Kunskapen visar sig således ha många sidor, vilket även i hög grad gäller för det matematiska 

kunnandet.  

 

Vad innebär det att kunna matematik? Är det att veta hur man löser en ekvation, kunna räkna 

med de 4 räknesätten, räkna ut procent eller lösa ett matematiskt problem? Är det att förstå 

hur procent, bråk och decimalform hör ihop eller hur positionssystemet bestämmer en siffras 

värde? Vilket är viktigast, förståelse eller färdighet? Detta diskuteras på lite olika håll i 

världen och en aktuell syn som lyfts fram kan beskrivas som en förening mellan färdighet och 

förståelse. Man menar att kunna matematik och att använda sig av matematik är en process 

som är beroende av ett antal kompetenser. Utifrån detta resonemang kan man se på 

skolmatematiken ur två synvinklar. Dels utifrån det matematiska innehållet, det stoff, som 

eleverna förväntas lära sig i skolan och dels som mer processinriktade matematiska 

kompetenser eller färdigheter.14 Nedan ger jag både en beskrivning av de matematiska 

                                                 
12 Lpo 94 
13 SOU 1992:94. Skola för bildning. Betänkande av läroplanskommittén. Stockholm: Utbildningsdepartementet.  
14 Engström, A., Engvall, M. & Samuelsson, J. (2007).  Att leda den tidiga matematikundervisningen. Linköping: 
Skapande vetande. 
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kompetenserna, det matematiska innehållet och hur dessa samverkar. Avslutningsvis lyfter jag 

kort fram vad jag kan se för spegling av detta i den nya läroplanen, Lgr11.  

 

4.1.1 Matematisk kompetens 

Här lyfter jag fram olika forskares indelning och beskrivning av matematiska kompetenser, 

för att avslutningsvis göra en sammanfattande analys.  

 

Kilpatrick, Swafford & Findell, USA, redogör för en indelning i 5 matematiska kompetenser 

och jämför det med 5 tunna rep som flätas ihop till ett tjockt starkt rep. Matematisk 

kompetens är inget man har eller saknar, att förvärva den kräver tid. De olika delarna av 

kompetensrepet utvecklas tillsammans och fungerar som stöd åt varandra. Deras tanke är att 

bred matematisk kompetens kan beskrivas som 5 skilda komponenter; conceptual 

understanding, procedural understanding, strategic competense, adaptiv reasoning och 

productiv disposition. Jag ger en kort beskrivning av dessa kompetenser enligt Kilpatrick, 

Swafford & Findell (min översättning inom parentes). 

 

Conceptual understanding (begreppsförståelse): begreppsförståelse innebär att man har 

kunskap utöver fakta och metoder, att man har förvärvat en sammanhängande och användbar 

bild och fått grepp om matematiska grundidéer. Begreppsförståelse ger en flexibel förmåga att 

använda olika representationsformer och en insikt i hur fakta och metoder används i olika 

samanhang, hur de hör ihop och vad som skiljer dem åt.  

Procedural understanding (procedurkompetens): skulle kunna uttryckas som räknefärdighet, 

både skriftligt, huvudräkning, räkning med hjälpmedel och överslagsberäkning. Det handlar 

om att kunna använda rätt räkneoperation vi rätt tillfälle, flexibelt, effektivt och noggrant. 

Denna kompetens hör intimt samman med begreppsförståelsen. Att lära sig procedurer utan 

förståelse ger inget sammanhang och det blir svårare att lära nytt när det saknas kopplingar 

mellan kunskaperna. 

Strategic competence (strategisk kompetens): innefattar förmågan att lösa problem i 

matematiken. Det handlar inte enbart om att lösa redan formulerade problem utan om en mer 

verklighetsnära förmåga att formulera och ringa in ett problem. Här krävs kompetens som att 

kunna forma en bild av problemet, formulera det i ord och välja en bra strategi för att lösa det.  
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Adaptive reasoning (logiskt resonemang): innebär att eleven har förmåga att argumentera 

och kommunicera matematiskt och logiskt. Hit hör även förmågan att se och använda 

mönster. 

Productiv disposition (produktiv inställning): innebär att eleven har en positiv inställning till 

matematiken och inser matematikens användbarhet, värdet av och meningen med att kunna 

matematik.15 

 

Liknande resonemang förs på närmare håll. Även om det amerikanska skolsystemet skiljer sig 

från det svenska finns snarlika tankegångar här. I Sverige har en indelning och beskrivning av 

matematiska kunskaper i kompetensområden gjorts av NCM (Nationellt Centrum för 

Matematik). Det handlar om en indelning i 7 kompetenser och här följer en kortfattad beskrivning 

av dessa: 

 

Helhetsperspektiv: kan ta ett samhälleligt och historiskt perspektiv och inser värdet av att 

kunna matematik. 

Begreppslig förståelse: har förståelse för innebörden av begrepp och hur olika begrepp hör 

ihop. 

Behärskande av procedurer: tillämpar olika procedurer. 

Kommunikationsförmåga: kommunicerar och diskuterar matematik både muntligt och 

skriftligt.  

Strategisk kompetens: formulerar och löser problem inom matematiken. 

Argumentationsförmåga: tänker logiskt och argumenterar matematiskt. 

Produktivt förhållningssätt: har en positiv inställning till matematiken och förmågan att lära 

matematik. 16 

 
I Danmark har Niss & Höjgaard-Jensen  gjort en liknande beskrivning av matematisk 

kompetens utifrån KOM – projektet (Kompetencer och Matematiklaerning). De har gjort en 

indelning av 8 kompetenser där grundtanken och kontentan är jämförbar (Helenius 

översättning17): 

Tankegångskompetens: har begreppsförståelse, kunna generalisera och förstå vilka frågor 

matematiken ger svar på. 

                                                 
15 Kilpatrick, J., Swafford, J. & Findell, B. (2001). Adding it up: Helping children learn mathematics. 
Washington, DC: National Academic Press. 
16 Johansson, B. m. fl. (2001). Hög tid för matematik. NCM rapport 2001:1. Göteborgs universitet. 
17 Helenius, O. (2006). Kompetenser och matematik. Nämnaren, 3, s. 11-15. 
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Problemlösningskompetens: löser ett matematiskt problem och utför en undersökning. 

Modelleringskompetens: gör matematiska modeller av praktiska sammanhang och tvärt om. 

Resonemangskompetens: följer och deltar i matematiska resonemang.   

Representationskompetens: förklarar och visualiserar ett matematiskt fenomen på olika sätt, t 

ex med bild, konkret material och abstrakta symboler. 

Hjälpmedelskompetens: behärskar och väljer relevant hjälpmedel. 

Symbol- och formalism kompetens: använder och förklarar symboler och formler. 

Kommunikationskompetens: förstår och tolkar information och uttrycka sig själv. 18 

 
Hudson & Miller använder sig av 4 undervisningsområden som har sin grund i matematiska 

kompetenser (min översättning): conceptual understanding (begreppsförståelse), procedural 

knowledge (procedurkunskap), declarative knowledge (automatiserad kunskap) och problem-

solving (problemlösningskompetens). Dessa ligger som en röd tråd i den planering av 

matematikundervisningen de presenterar. Den kompetens som skiljer sig från de övriga är den 

automatiserade kunskapen som innefattar den matematikkunskap man behöver kunna plocka 

fram direkt utan att tänka och som underlättar för mer komplicerade uträkningar. 19 

 

4.1.2 Sammanfattning - kompetenserna 

De kompetenser jag redovisat ovan har det gemensamt att de är formulerade i syfte att visa på 

att matematikkunnande består av flera delar som är beroende av varandra. De liknar varandra 

i stort, och i en sammanfattande analys väljer jag att utgå ifrån de begrepp och definitioner 

Kilpatrick, Swafford & Findell presenterar (med min översättning) för att visa hur jag ser att 

de övriga kan relatera till dessa 5 kompetenser. 

 

Begreppsförståelse: Här placeras Tankegångskompetens och kunna förklara Symbol- och 

formalismkompetens utifrån Niss & Höjgaard-Jensen20. 

Procedurkompetens: Innefattar Hjälpmedelskompetens, och att kunna använda Symbol- och 

formalismkompetens, enligt Niss & Höjgaard-Jensen. Även Automatiserad kunskap enligt 

Hudson & Miller finns med under denna kompetens. 

                                                 
18 Niss, M. & Höjgaard-Jensen, T. (2002). Kompetencer och Matematiklæring. Uddannelsestyrelsens 
temahaefteserie, 18. 
19 Hudson, P. & Miller, S. P. (2006). Mathematics Instruction for students with diverse learning needs. Pearson: 
Boston 
20Niss, M., & Höjgaard-Jensen, T. (2002).  
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Strategisk kompetens: Benämns Problemlösningsförmåga av både Hudson & Miller samt 

Niss & Höjgaard-Jensen. De senare beskriver även Modelleringskompetens som placeras här.  

Logisk resonemangskompetens: Denna kompetens sammanfattar Resonemangskompetens 

och Kommunikationskompetens enligt Niss & Höjgaard-Jensen. Samt 

Argumentationsförmåga och Kommunikationsförmåga enligt NCM. 

Produktivt förhållningssätt: Denna affektiva kompetens innefattar Helhetsperspektiv som 

NCM beskriver21. Hudson & Miller och Niss och Höjgaard-Jensen visar ingen definition av 

denna kompetens. Produktivt förhållningssätt är den kompetens som avviker från de övriga då 

den berör den affektiva sidan och nytta med matematiken. Jag återkommer till det under 

rubriken matematiksvårigheter. 

 

4.1.3 Matematiskt innehåll 

Skolmatematiken kan naturligtvis även ses utifrån områden med matematiskt innehåll. Magne 

& Thörns kognitiva taxonomi, som presenteras av Magne & Engström, organiserar 

grundskolans matematikundervisning i 6 huvudgrupper främst utifrån dess matematiska 

innehåll:  

P-området: Språkuppfattning och problemlösning 
T-området: Taluppfattning 
G-området: Formuppfattning, pengar, geometri, mätning, enheter 
ASMD-området: Räknesätten 
F-området: Funktioner, ekvationer, algebra 
B-området: Beskrivande statistik, sannolikheter22 

 

Engström, Engvall & Samuelsson gör, utifrån Lpo 94, en indelning av innehållet i 

grundskolans matematik. Även här utgörs indelningen av sex huvudområden som benämns: 

aritmetik, geometri, algebra, statistik, sannolikhetslära samt funktionslära.23 Detta är en 

indelning som liknar den i Lgr 11 där innehållet, som benämns Centralt innehåll, är mer 

preciserat: Taluppfattning och tals användning, Algebra, Sannolikhet och statistik, Samband 

och förändring samt Problemlösning24. Jag återkommer till en närmare beskrivning av detta 

senare. Hudson & Miller delar in matematikens ämnesinnehåll i: Talförståelse och 

                                                 
21 Johansson, B. m. fl. (2001). Hög tid för matematik. NCM rapport 2001:1. Göteborgs universitet. 
22 Engström, A. & Magne, O. (2003). Medelstad- matematik . Hur väl behärskar grundskoleelever lärostoffet 
enligt Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94? Örebro: Örebro Universitet. 
23 Engström, A., Engvall, M., & Samuelsson, J. (2007).   
24 Lgr 11. 
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operationer med tal, Mätning, Geometri, Dataanalys samt statistik och sannolikhet (min 

översättning).25 

 

Ur det matematiska innehållet kan vissa delar lyftas fram som mer nödvändiga och 

grundläggande baskunskaper. Kilborn & Löwing menar att baskunskaper är de kunskaper 

som behövs för att göra sig förstådd i, förstå och hantera vardagliga situationer och lösa 

matematiska problem som uppstår. Dessutom handlar det om kunskap som behövs som 

verktyg i andra ämnen och som grund för vidare studier i matematik (minst till A-kursen på 

gymnasiet). En viktig grund för att kunna utveckla matematisk kompetens är förståelse av 

talbegrepp och rumsbegrepp, menar de. En viktig faktor är kunskaper om tal. 26  Att ha en 

grundläggande taluppfattning handlar om att ha en känsla för hur talen är uppbyggda så att 

användandet av tal sker utan att man direkt behöver reflektera över det betonar Löwing27.   

 

Professor McIntosh beskriver även han en viktig grund för lärande i matematik och gör en 

uppdelning i, Att förstå tal, Att förstå operationer med tal, samt Att göra beräkningar: 28 

 

Att förstå tal: innefattar t ex förståelse av positionssystemet, att bråkdelar är lika stora, att 

mittpunkten i ett decimaltal är entalet, sambandet mellan decimalform, bråkform och procent. 

Att förstå operationer med tal: handlar enligt McIntosh om att förstå relationen mellan de 4 

räknesätten. Som till exempel att subtraktion är motsatsen till addition vilket gör att man kan 

kontrollera en subtraktion med hjälp av addition, att division kan ses som upprepad 

subtraktion och multiplikation kan ses som upprepad addition. Att förstå operationer med tal 

handlar också om att förstå innebörden av räknelagarna som beskriver hur olika talmängder 

fungerar och som kan underlätta beräkningar. Det vill säga, den kommutativa och den 

associativa lagen innebär sammanfattningsvis att det inte spelar någon roll i vilken ordning 

man adderar eller multiplicerar tal. Innebörden av den distributiva lagen, a(b+c) = ab + ac, är 

att det inte spelar någon roll om jag köper en klubba och en kola samtidigt eller om jag går 

och köper klubban och sedan går tillbaka senare och köper kolan.  Att förstå operationer 

innefattar även att förstå vad de olika symbolerna (t.ex. + - / ⋅ = ) innebär samt att kunna 

översätta text till symboler och lämpligt räknesätt. Det handlar om att förstå multiplikation 

                                                 
25 Hudson, P. & Miller, S. P. (2006).  
26 Kilborn, W. &  Löwing, M. (2002). Baskunskaper i matematik för skola, hem och samhälle. Lund: 
Studentlitteratur.  
27 Löwing, M. (2008). Grundläggande aritmetik. Matematikdidaktik för lärare. Lund: Studentlitteratur. 
28 McIntosh, A. (2008). Förstå och använda tal - en handbok. Göteborg: NCM 
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både endimensionellt och tvådimensionellt, att division kan ses både som innehållsdivision 

och delningsdivision. McIntosh betonar vikten av att på ett varierat och strukturerat sätt vid 

upprepade tillfällen uppmärksamma eleverna på båda dessa sidor av divisionsbegreppet. Detta 

arbetssätt gäller även för proportionalitet menar han. Det är viktigt att elever lär sig tolka 

många olika uppgifter som rör proportionalitet eftersom det inte direkt finns några generella 

regler. 

Att göra beräkningar: bygger enligt McIntosh på den tidigare nämnda förståelsen och handlar 

om förmågan att använda förståelsen. Här tar han upp både grundläggande och 

generaliserande av tabellkunskaper för de 4 räknesätten, metoder för huvudräkning och 

skriftliga beräkningar.29 McIntosh argumenterar för huvudräkningens plats i 

matematikundervisningen, i stället för algoritmräknandet, i de tidiga skolåren. Han betonar 

dock vikten av att utvecklingen av huvudräkningen bör baseras på förståelse av tal och 

operationer. Väl grundad huvudräkning fungerar som en bro mellan huvudräkning och 

formell algoritmräkning. Som en ”bonus” ökar barnens självförtroende, hävdar han. 30  

 

När det gäller den automatiserade kunskapen, tabellkunskapen, betonar både McIntosh31 och 

Löwing32 hur viktig den är både för huvudräkningsmetoder, och beräkning med skriftliga 

metoder. Hudson & Miller ägnar ”en hel kompetens” åt den automatiserade kunskapen. 33 De 

understryker dock att begreppsförståelsen måste komma först vilket även McIntosh och 

Löwing betonar vikten av. McIntosh uppmärksammar att det inte är ovanligt att elever kan 

multiplikationstabellen bättre än subtraktions- och additionstabellerna. Detta kan både ha sin 

grund i att undervisningen inte betonar detta lika mycket eller att eleverna själva inte är lika 

motiverade att automatisera dessa tabeller, menar han.34 

 

Räknesätten beskriver olika situationer och olika metoder kan användas för beräkning. När 

det gäller addition är det en beskrivning av att lägga ihop, vilket är relativt enkelt menar 

McIntosh35. När det gäller subtraktion är det mer komplicerat eftersom det beskriver flera 

olika situationer. Löwing36 beskriver några olika situationer och metoder för uträkning av 

                                                 
29 McIntosh, A. (2008).  
30A. McIntosh. (2006). Nya vägar in i räkneundervisningen. I J. Boesen m. fl. (red.) Lära och undervisa 
matematik: internationella perspektiv, s. 7-20. Göteborg: NCM  
31 McIntosh, A. (2008).  
32 Löwing, M. (2008).  
33 Hudson, P., & Miller, S, P. (2006).  
34 McIntosh, A. (2008).  
35 Ibid.  
36 Löwing, M. (2008).  
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subtraktion: ta bort eller minska, lägga till och jämföra. Ta bort eller minska innebär en 

nerräkning från första termen, lägga till innebär att andra termen adderas upp. Jämföra 

handlar både om att upptäcka om den relativa skillnaden mellan termerna är liten och att 

kunna avrunda ena termen för att sedan kompensera detta vid uträkning. McIntosh förespråkar 

att skriftliga beräkningar, algoritmer, bör införas först när elever behärskar talbegrepp och 

huvudräkning. Har eleven denna grund i förståelse blir skriftliga beräkningar och även 

beräkningar med bråkuttryck lättare att utföra menar han.  

 

4.1.4 Sammanfattning - matematiskt innehåll 

Det matematiska innehållet som elever möter i grundskolans matematik är indelat i områden. 

Denna indelning är lite mer konkret än den tidigare nämnda kompetensindelning och båda 

delarna behövs för att belysa vad det innebär att ha kunskaper i matematik. Taluppfattning 

och tals användning, algebra, sannolikhet och statistik, samband och förändring samt 

problemlösning får tjäna som sammanfattande begrepp av detta avsnitt och är lånad ifrån Lgr 

11. Taluppfattning och tals användning är det område som kan betecknas som baskunskaper i 

matematik. Det handlar sammanfattningsvis om en förståelse både för tal och användandet av 

tal och själva utförandet av beräkningar. Utan denna kunskap blir vardagen och vidare studier 

i matematik svåra att hantera. 

 

4.1.5 Kunskaper i matematik enligt läroplanen 

I detta avsnitt visar jag hur ovanstående teorier återfinns i läroplanen, Lgr11. Under Syfte, i 

den nya kursplanen för matematik i läroplanen, Lgr 11, återfinns 5 punkter som påminner om 

de ovan nämnda kompetenserna: (kursiveringen nedan är min) 

”Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis 
ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 
 

- formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda 
strategier och metoder,  

- använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,  
- välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar 

och lösa rutinuppgifter,  
- föra och följa matematiska resonemang, och  
- använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 

redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser” 37 
Lgr 11, med tillhörande kursplaner, preciserar 6 områden med matematiskt innehåll under 

rubriken Centralt innehåll. Här är det tydligt vilket matematiskt innehåll samtliga elever har 
                                                 
37 Lgr 11, s. 63. 
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rätt att möta i undervisningen, indelat för år 1-3, 4-6 och 7-9. Jag väljer att använda mig av 

formuleringar och konkreta exempel utifrån det Centrala innehållet för år 4-6 .  

 

Taluppfattning och tals användning 

- Positionssystemet för tal i decimalform. 
- Tal i bråk och användning i vardagliga situationer.  
- Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid 

överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och 
miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.  

- Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.  
Algebra 

- Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.  
- Metoder för enkel ekvationslösning.  
- Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och 

uttryckas.  
Geometri 

- Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, 
pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska 
egenskaper hos dessa objekt.  

- Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.  
Sannolikhet och statistik 

- Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i 
tabeller och diagram.  

- Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska 
undersökningar.  

Samband och förändring 
- Proportionalitet och procent samt deras samband.  

Problemlösning 
- Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.  
- Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.38 
 

 
4.1.6 Sammanfattning - matematikkunskap 

Jag har i kapitlet om matematisk kunskap redogjort för hur kunskap i matematik kan 

beskrivas både utifrån ett matematiskt innehåll med vissa baskunskaper samt utifrån olika 

matematiska kompetenser. Dessa komponenter bör inte ses särskilda från varandra utan 

sammanvävda till en helhet. Hudson & Miller hävdar att det är viktigt att undervisningen med 

matematiskt innehåll behandlar så många kompetenser som möjligt för att skapa en bred 

matematisk grund att bygga på39. Tabell 1 nedan, illustrerar detta samband mellan innehåll 

och kompetens och kan användas för att analysera vad elever kan eller inte kan i matematik ur 

flera aspekter. Jag använder exemplet Tal och tals användning för att tydliggöra hur tabellen 

                                                 
38 Lgr 11. 
39 Hudson, P. & Miller, S. P. (2006).  
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kan användas och ger exempel på specifikt innehåll som kan rymmas under varje kompetens. 

Jag grundar mig på Hudson & Miller när jag preciserar och ger exempel på innehåll under 

kompetenserna begreppsförståelse, procedurkompetens och strategisk kompetens40. När det 

gäller logiskt resonemang och produktiv inställning gör jag en egen tolkning utifrån min 

sammanfattning av kompetenserna ovan. Det matematiska innehållet är inspirerat av Lgr 11, 

Centralt innehåll ovan41. 

 

Tabell 1  
Matematisk kompetens och matematiskt innehåll – Exemplet tal och tals användning. 

Innehåll (t ex Taluppfattning och tals användning) 
Begrepps -
förståelse 

Procedur 
kompetens 

Strategisk 
kompetens 

Logiskt  
resonemang 

Produktiv 
inställning 

Representera bråk med 
bild eller konkret 

Samband decimaltal – bråk 
– procent  

Problemlösning med 
bråktal i text och 
lösning i flera steg 

Bedöma rimlighet av 
vardagliga situationer 

Talsystem från 
andra kulturer och 
historiskt 

Placera bråk på tallinjen Automatiserat:  
Tabellkunskap 
Namnge bråk 

Problemlösning med 
division i text. 

Upptäcka talmönster 
med heltal och 
decimaltal 

Inser värdet av att 
förstå tal och tals 
användning 

Storleksordna bråk 
konkret 
 

Räkna med enkla tal i 
decimalform både 
skriftligt, överslag och 
huvudräkning 

Formulera eget 
problem med bråk 

  

Addera och subtrahera 
bråk konkret 

Metoder för beräkning av 
naturliga tal både skriftligt, 
överslag och huvudräkning 

   

Hitta lika stora bråk med 
olika nämnare, konkret 

Räkna ut decimaltal från 
bråktal med miniräknare 

   

Konkret användning av 
räknelagar 

    

Division med bråk, 
konkret 

    

 

Tabell 1 visar exempel på att begreppsförståelsen enligt Hudson & Miller bygger på 

användande av konkret material eller bilder, detta även när det gäller mer avancerade begrepp 

så som räknelagar och division med bråkutryck42. När det gäller procedurkompetensen bygger 

den på förståelse av begrepp och operationer, även när det gäller den automatiserade 

kunskapen. Strategisk kompetens, logiskt resonemang och produktiv inställning har färre 

exempel då dessa innefattar en större del av området och till vissa delar bygger på de andra 

kompetenserna. 

                                                 
40 Hudson, P. & Miller, S. P. (2006). 
41 Lgr 11. 
42 Hudson, P. & Miller, S. P. (2006).  
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4.2 Matematiksvårigheter 

I Sverige efterfrågas allt oftare en formell dyskalkylidiagnos när elever har 

matematiksvårigheter. Det finns enligt Lundberg och Sterner en tilltro till att diagnoser 

automatiskt leder fram till bestämda åtgärder43. Mazzocco belyser svårigheten med att göra en 

enhetlig definition och avgränsning av det tvärvetenskapliga fältet som hon benämner 

Mathematical Learning Disabilities, Mathematical Difficulties eller Dyscalculia44. Då 

begreppet är svårdefinierat och otydligt menar Sterner & Lundberg att det i Sverige är befogat 

att ifrågasätta om en diagnos verkligen är nödvändig45. Grundskoleförordningen46 slår 

dessutom fast, att särskilt stöd skall ges till alla elever med behov av specialpedagogiska 

insatser, här frågas det inte efter en diagnos. Sterner & Lundberg understryker behovet av en 

kartläggning av elevers svårigheter för att anpassade insatser ska kunna erbjudas47. 

 

4.2.1 Räknesvårigheter 

Dowker belyser det faktum att eftersom räkning är en komplicerad process, det krävs många 

olika färdigheter för att utföra beräkningar, bidrar det till att svårigheter med 

matematikinlärning blir ett komplext problemområde. I en granskning av eventuella samband 

mellan räknesvårigheter och andra faktorer som t ex dyslexi, allmänt låg begåvning, kön, 

rumsuppfattning mm visar hon att det inte råder några direkta avgörande samband. Den enda 

direkt avgörande förmågan för fortsatt lärande inom det hon benämner området räkning är 

förmågan att se sambandet mellan antal och uppräkning. Alltså, förmågan att koppla ihop 

antalet föremål med den siffra man slutar på när man räknar föremålen. Kanske dyker det upp 

undantag även när det gäller detta menar Dowker. Verkligheten är sällan så entydig som den 

kan verka vid en första anblick, konstaterar hon. 48 

 
4.2.2 Svårigheter med textuppgifter 

Kopplingen mellan läs- och skrivsvårigheter och matematikinlärning har Sterner & Lundberg 

skrivit om i rapporten: ”Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik.” De menar att 

elever i läs- och skrivsvårigheter ofta tolkar uppgifter på ett ytligt plan och letar efter 
                                                 
43 Lundberg, I. & Sterner, G. (2009). Dyskalkyli – finns det? Aktuell forskning om svårigheter att förstå och 
använda tal. Göteborg: Livréna AB 
44 Mazzocco. M. M. (2007). Defining and differentienting mathematicallearning disabilities and difficulties,       
s. 29-45. In Berch, D. B. & Mazzocco, M. M. M. (Eds.), (2007). Why is math So Hard for Some Children. 
Baltomore: Brookes. 
45 Lundberg, I. & Sterner, G. (2009).  
46 SFS 1994:1194. Grundskoleförordning. Stockholm: Allmänna Förlaget. 
47 Lundberg, I. & Sterner, G. (2009).  
48 Dowker, A. (2005). Individual Differences in Arithmetic. Hove: Psychology Press.  
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nyckelord. De utför beräkningar mekaniskt och gissar sig till vilket räknesätt som ska 

användas och de ser inte talen som en del i texten. När elever ska lösa problem behöver de 

kunna uppfatta vilken typ av problem de ställts inför och först vad som är relevant och viktig 

information i texten. Det är svårt för dessa elever hävdar de. I rapporten kan man även läsa att 

många elever saknar tillräcklig språklig kompetens för att kunna redovisa sitt tänkande i 

skrift. 49 Även Kilborn & Löwing nämner några svårigheter som ofta uppstår när elever ska 

lösa verklighetsnära uppgifter med text. Det kan vara ett för avancerat språk, krävas för 

komplicerade uträkningar och uppgiften kan kräva lösningar i flera steg vilket är svårt för 

många elever. 50 

 

4.2.3 Negativ inställning till matematik 

En positiv och produktiv inställning till matematik är en av de matematiska kompetenserna 

som beskrivs ovan. Denna, mer emotionellt inriktade kompetens, har visat sig vara en viktig 

faktor för lärandet av matematik. Den innefattar elevers tilltro till sin förmåga att lära 

matematik och de känslor som matematiken kan väcka. 51   

 

Det finns ett starkt samband mellan prestationer i matematikämnet och självuppfattning 

understryker Linnanmäki i sin rapport. Trots alla möjligheter som finns för skolan att utveckla 

en positiv självuppfattning sker ofta det motsatta menar hon.52 Att lyckas eller inte lyckas med 

matematiken påverkar en människa och sätter sina spår. Det grundas i tidiga år och stärks med 

åren.  Det vittnar bland annat de blivande lärarna om i Joakim Samuelssons rapport53. 

Resultatet i Sjöbergs studie, ”Om det inte är dyskalkyli vad är det då”, visar att det finns 

möjligheter för elever, trots matematiksvårigheter, att nå målen i nian. Dessa elever hade inte 

nått målen i år 5 men fick betyg i år 9 och klarade sig på minst godkänd nivå på gymnasiets 

A-kurs. De var inte en homogen grupp i övrigt men den gemensamma nämnaren för eleverna 

var deras negativa självbild när det gällde matematikämnet. En av frågorna Sjöberg ställde var 

vad eleverna själva upplevde som viktiga faktorer för ”vändningen”. 54 Utöver lärares stöd 

                                                 
49 Lundberg, I. & Sterner, G. m. fl. (2002). Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik. NCM – rapport 
2002:2. Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs universitet. 
50 Kilborn, W. & Löwing, M. (2002.. 
51 Engström, A., Engvall, M., & Samuelsson, J. (2007).  
52 Linnanmäki, K. (2002). Matematikprestationer och självuppfattning. Åbo: Åbo akademis förlag. 
53 Samuelsson, J. (2006). Lärarstudenters erfarenheter av matematikundervisningen. Vad händer när elever inte 
förstår? Linköping: Linköpings universitet. 
54 Sjöberg, G. (2006). Om det inte är dyskalkyli – Vad är det då? En multimetodstudie av eleven i 
matematikproblem ur ett longitudinellt perspektiv. Doktorsavhandling i Pedagogiskt arbete, 7. Umeå: Umeå 
universitet. 
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nämnde de sin egen attityd och arbetsinsats som avgörande. Firsov hävdar dock att man inte 

behöver vara intresserad av matematiken i sig för att lära sig matematik. Intresse för ett ämne 

är inte så starkt kopplat till ökat lärande som många tender att tro, hävdar han. Däremot visar 

är intresset för lärandets resultat en viktig faktor, på samma sätt som ett misslyckande kan 

blockera intresset för att lära. För att stimulera detta intresse behöver eleven både veta vad 

den behöver kunna för att nå en grundläggande, godkänd, nivå i ämnet och vad som ligger på 

en högre, mer frivillig nivå. Det viktiga är att det är tydligt när man som elev får känna sig 

nöjd över att ha lyckats och när man lär sig något utöver detta på en mer frivillig nivå. 55  

 

Magne har i stort sett kommit fram till samma slutsats som ovan, elevers självförtroende och 

motivation påverkas av framgångar och misslyckanden i matematiken. För den elev som möts 

av uppgifter som inte går att lösa sjunker självförtroendet. En elev som inte tror på sin egen 

förmåga mister motivationen. Det är viktigt att eleven kan knyta sina framgångar till sin egen 

förmåga.56  Elever i matematiksvårigheter har en låg arbetsinsats på grund av låg motivation 

visar Sjöberg i sin studie. En videoinspelning avslöjar att dessa elever av olika anledningar 

använder så lite som, i genomsnitt, 49 % av lektionstiden åt matematiken och Sjöberg betonar 

att tid är en viktig faktor för elevers lärande. Han klargör att det finns tydliga samband mellan 

motivation, tid och skolprestationer. 57 

 
Vissa personer vittnar om ett så stort obehag inför matematik att de till och med kan uppleva 

fysiska ångestkänslor. Ashcraft bekräftar att matematikängslan är en regelrätt fobi, då de 

kriterier som förekommer vid fobi även observeras vid matematikängslan. Problemet är att 

personer med matematikängslan, inte helt överraskande, tenderar att undvika matematik och 

har en negativ inställning till ämnet. Matematikängslan har inte visat något direkt samband 

med bristande intelligens, medan sambandet mellan matematikängslan och andra fobier, så 

som t.ex. testängslan är starkt. Hans undersökning visar att ängslan är kopplad till typen av 

uppgift där heltal skapade mindre oro än tal med bråk, procent och ekvationer. Uppgifter som 

krävde ställningstagande mellan sant och falskt skapade också oro. Matematikängslan visade 

sig påverka arbetsminnet så att vissa räkneuppgifter som krävde lösning i flera steg med 

arbetsminnets hjälp var svåra att lösa för personer med hög matematikängslan. 58 

 
                                                 
55 Firsov, V. (2006). Måste man vara intresserad av matematik? I J. Boesen m. fl. (red.) Lära och undervisa 
matematik: internationella perspektiv, s.155-163. Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning.  
56 Magne, O. (1998). Att lyckas med matematiken i grundskolan. Lund: Studentlitteratur. 
57 Sjöberg, G. (2006).  
58 Achcraft, M.H. (2001).  
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4.2.4 Sammanfattning - matematiksvårigheter 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att svårigheter i matematik inte är ett entydigt 

begrepp som kan skyllas på enskilda orsaker och att oavsett var i svårigheterna har sin grund 

behövs det undervisning som kan möta upp mot var och ens behov. Jag har visat på att 

matematiksvårigheter lätt leder till en ond cirkel där ett misslyckande ger dålig självkänsla 

som leder till ytterligare misslyckanden. Motivationen minskar och tiden som används till 

matematik minskar. I vissa fall blir obehaget stort och kan leda till matematikängslan. Denna 

ängslan kan vara kopplad till testsituationer och till vissa specifika områden inom matematik 

så som bråk, procent och ekvationer. Matematikängslan i sin tur kan påverka arbetsminnet. 

Läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter har en viss koppling främst när det gäller 

tal med text och krav på redovisning av lösning.  

4.3 Bedömning och kartläggning av matematikkunskaper 

Det är inte många situationer i livet som är så inriktat på bedömning som tiden i skolan. För 

en elev som ofta känner misslyckanden vid dessa tillfällen kan skoltiden bli en motig tid. En 

vanlig uppfattning är att det är på provet man har möjlighet att visa vad man kan, menar 

Lindström. Han beskriver en vanligt förekommande indelning av bedömning, den formativa 

och den summativa bedömningen, där den formativa bedömningen lägger grunden för ett 

fortsatt lärande medan den summativa bedömningen är en slutbedömning av elevers 

kunskaper efter en viss tid. 59    

 

Att bedömningen har en stark påverkan på elevers lärande har flera forskare kommit fram till, 

Hattie & Timperley hävdar att det är den faktor som enskilt påverkar lärandet i matematik 

mest, både i positiv och i negativ riktning. De menar att, för att bedömningen ska vara effektiv 

bör den feedback eleverna får svara på följande frågor: Var är jag på väg? Hur tar jag mig dit? 

Vad är mitt nästa steg? Det är viktigt att det är tydligt för eleven vad den kan och vad den har 

kvar att lära för att nå målet och att den känner sig delaktig i sitt lärande. De betonar att 

läraren behöver ha förmågan att analysera elevernas svar, har insikt i vad som är viktigt att 

kunna för framtida matematikutveckling och har en öppen dialog med eleven. 60   

 

                                                 
59 Lindström, L. (2005). Pedagogisk bedömning. I L. Lindström & V. Lindberg (red.) Pedagogisk bedömning, s. 
13-25. Stockholm: Stockholms universitets förlag. 
60 Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback, Review of Educational 
Research, March 2007, 77 (1). 
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4.3.1 Bedömning 

Petterson hävdar att det som bedöms styr vad som lärs. Prov och bedömning formar bilden av 

ämnet. Matematiken är ett av de ämnen som väcker starkast känslor och upplevelsen av 

matematikämnet varierar mycket. Hon menar att detta bland annat kan bero på hur man blivit 

bedömd, med rätt eller fel och den som har flest rätt är duktigast. 61 Bedömningens 

konsekvenser för enskilda elever beskriver Pettersson som bedömning i två riktningar. Den 

dömande bedömningen som leder till känslan jag kan inte, vill inte och vågar inte, och den 

analyserande stödjande bedömning som i stället leder till tron på att jag kan, vill och vågar. En 

flexibel undervisning och bedömning ger eleverna vidgade möjligheter att visa sin 

matematiska kompetens. Här är inte det skriftliga testet det enda bedömningsinstrumentet. 62 

 

Lärarens arbete med att analysera elevernas uppgifter i provet är viktigt. Petterson betonar 

vikten av ”att bedöma på vilket sätt 

q eleven förstår problemet och har en lösningsstrategi 

q eleven klarar av de numeriska beräkningarna som krävs 

q eleven analyserar, värderar och drar slutsatser av resultatet.” 63 

 

Hon hävdar att det bland annat handlar om att göra en analys av de strategier en elev använder 

för att lösa en uppgift, om de går att generalisera eller om de är knutna till enskilda 

uppgiftslösningar. Det är också viktigt att analysera de fel eleverna gör för att se om de 

bygger på missuppfattningar som kan bli ödesdigra för fortsatt matematikutveckling.  

 

Alm, som varit ansvarig för arbetet med de nationella proven i matematik för år 5, betonar det 

diagnostiska syftet med provet. Hon understryker att det är viktigt att provet konstrueras så att 

både starka och svaga sidor kommer fram. Provet måste synliggöra missuppfattningar och 

brister och visa på olika kunskapskvaliteter. Det är också viktigt, menar Alm, att uppgifterna 

blir intressanta för eleven att lösa, ”Att eleverna tar sig an uppgiften är en förutsättning för att 

få reda på något om deras tankar” 64. Alm beskriver olika typer av uppgifter som 

förekommer i det nationella provet för att skapa en nyanserad bedömning, det kan vara öppna 

                                                 
61 Pettersson, A. (2004). Räkneförmåga och matematisk kompetens. I S. Lundh m. fl. (red) Att visa vad man kan. 
En samling artiklar om ämnesprov i matematik i år 5, s.91-100.  Stockholm: Skolverket. 
62 Pettersson, A. (2005). Bedömning – varför, vad och varthän? I L. Lindström o V. Lindberg (red.). Pedagogisk 
bedömning, s. 31-41. Stockholm: Stockholms universitets förlag, s.  
63 Pettersson, A. (2004), s. 63 
64 Alm, L. (2004). På upptäcktsfärd i elevernas värld av tal. I S. Lundh mfl. (red.) Att visa vad man kan. En 
samling artiklar om ämnesprov i matematik i år, s. 101-114. Stockholm: Skolverket, s. 103. 
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uppgifter, kortsvarsuppgifter, beskrivande uppgifter och gruppuppgifter. Detta är en viktig del 

i den kvalitativa bedömningen och underlättar analysen av elevernas fel och 

missuppfattningar vilket är viktigt i planeringen av undervisningen.65 Denna typ av 

bedömning knyter Björklund till den formativa bedömningen. Hon menar att det nationella 

provet i år 5 innefattar både formativ och summativ bedömning eftersom det både bekräftar 

om eleven nått kursplanens mål och belyser elevens styrkor och svagheter. För att undvika att 

bedömningssituationen upplevs hotfull ska uppgifterna vara lätta att tolka för eleven. 66 Alm 

förklarar att när det gäller de nationella proven tillåts läraren att förtydliga och stötta eleven i 

förståelsen av uppgiften. Formuleringen av frågorna är av avgörande betydelse för att läraren 

ska kunna komma fram till vad en elev kan eller inte kan.67  

 

4.3.2 Kartläggning av matematikkunskaper 

För att kunna undervisa så att elever bygger upp en förståelse behöver läraren både kompetens 

och instrument för att ta reda på vilka kunskaper eleven har och inte har. Kilborn & Löwing 

beskriver hur man som lärare med hjälp av kunskapsdiagnos kan kartlägga elevers 

förkunskaper. De ställer sig kritiska till att en del lärare hävdar att de vet vad eleverna kan 

utan en skriftlig diagnos. De betonar vikten av att läraren är klar över målen för ett arbete, 

alltså syftet med diagnosen, innan man ger en diagnos och planerar undervisningen. Ett 

skriftligt test ger bara information om konsekvenserna av kunskapsluckorna och inte 

tankegången som ligger bakom. Det ger dock läraren ett stöd i vilka elever som missuppfattat 

något och behöver ett samtal för att se vad orsaken till felet beror på. Det är viktigt att läraren 

inte låter sig luras av att det är små slarvfel, de allra flesta fel beror på att eleven inte har 

tillräcklig begreppsförståelse och använder en otillräcklig tankegång menar Kilborn & 

Löwing. 68 

 

4.3.3 Fel kopplade till begreppskompetens 

McIntosh hävdar att alla elever möter svårigheter i matematik, bara olika ofta. De fel som 

beror på brister i begreppsförståelse kan, om det vill sig illa, leva kvar som en missuppfattning 

ända upp till vuxen ålder, menar han. Dessa allvarliga fel beror ofta på brister i 

undervisningen eller brister i rutin. Begrepp som han tar upp som vanliga missuppfattningar 

                                                 
65 Alm, L. (2004).  
66 Björklund, L. (2004). Pedagogisk bedömning och ämnesprov i matematik. I S. Lundh m. fl. (red) Att visa vad 
man kan. En samling artiklar om ämnesprov i matematik i år 5, s.115-125.  Stockholm: Skolverket. 
67 Alm, L. (2004).  
68Kilborn, W. & Löwing, M. (2002). 
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är bland annat positionssystemet, som att ordet tvåhundrafyra blir 2004 (200 och 4 till). 69 

Förståelse för tal i decimalform och bråk är svårast för eleverna att uppnå, hävdar Alm.70 

McIntosh visar också på elevers svårigheter att förstå tal i decimalform. Missuppfattningar 

som är vanliga vid storleksordning av decimaltal är att elever betraktar decimaler som heltal, 

alltså 3,14 blir 3 och 14. Detta kan även leda till att eleven ser 0,1324 som ett större tal än 

0,180 eftersom 1324 är ett större tal än 180. Ett annat vanligt missförstånd när det gäller 

decimaltal är att om ett tal t.ex. innehåller tiotusendelar så är det mindre än ett tal som 

innehåller tusendelar, som t ex 0,1504 är mindre än 0,130. Att det inte finns något tal mellan 

0,5 och 0,6 eller att 0,5 är ett annat tal än 0,50 är också något som många elever tror enligt 

McIntosh.71 När det gäller bråk visar Alm på att elever ofta tror att ¼ av ett antal är det 

samma som 4 stycken. Det är vanligare att en elev illustrerar bråk med en bild av en helhet än 

ett antal föremål. Problemen med tredjedelar är större än med fjärdedelar och en halv. Att 

storleksordna tal i bråkform leder ofta till problem.72 Här visar McIntosh på två vanliga 

missuppfattningar.  Dels att stor nämnare är ett större tal och att om nämnaren är 9 är talet 

nästan en hel. Orsaken beror på att eleverna använder samma regler för bråktal som för hela 

tal och tal i decimalform. McIntosh pekar på vikten av god förståelse för bråktal som en grund 

för förståelsen av decimaltal och en förutsättning för att lära sig algebra73. Kilborn & Löwing 

genomförde några enkla diagnoser för räkning med decimaltal och bråk i ett antal klasser år 6 

och i år 8. De visar på en mycket liten skillnad mellan resultaten trots att det skiljer 2 år74.   

Utöver förståelse av begrepp som rör tal visar det sig att elever kan stöta på problem när det 

gäller förståelse av enhetsbegrepp, enligt Alm75. 

 

4.3.4 Fel kopplade till procedurkompetens 

När det gäller huvudräkning menar McIntosh att misstagen ofta hänger ihop med att 

arbetsminnet blir överbelastat då man ofta behöver hålla reda på flera steg. När elever ska visa 

hur de tänker i huvudräkning uppstår samma fel som vid traditionella algoritmer. 76 Alm ger 

exempel på vanliga fel vid skriftlig uträkning, en del av allvarligare art än andra. En elev ska 

räkna ut 84 + 269 + 8 och 237 – 108. I det första fallet räknar eleven hundratalen, tiotalen och 

                                                 
69 McIntosh, A. (2008).  
70 Alm, L. (2004).  
71 McIntosh, A. (2008).  
72 Alm, L. (2004).  
73 McIntosh, A. (2008).  
74 Kilborn, W. & Löwing, M. (2002)  
75 Alm, L. (2004).  
76 McIntosh, A. (2008).  
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entalen för sig: 200 + 140 + 17 = 357. Alm menar att felet troligen är ett slarvfel då eleven 

glömt addera de 4 entalen. I det andra fallet räknar eleven 100 – 30 + 1 = 71. Här menar Alm 

att felet kan bero på att eleven försöker använd metoden att räkna talsorterna för sig vilket kan 

leda till problem när någon siffra i första termen har mindre värde än i andra termen. Felet är 

av allvarigare art, om metoden används konsekvent leder det till fel och kanske orimliga svar. 

Att välja metod för uträkning är en viktig kunskap menar Alm. Det visar sig att elever gör fel i 

lika hög utsträckning oavsett om en traditionell algoritm eller annan skriftlig lösningsmetod 

används. 77 McIntosh menar att de vanligaste felen vid subtraktionsalgoritmen är att de 

blandar ihop regler för addition med subtraktion, att talen inte hamnar på rätt ställe under 

varandra och att den minsta genomgående subtraheras från den största. Dessutom är det 

vanligt att elever inte uppmärksammar om svaret är rimligt eller ej. 78 

 

Division är ett av de räknesätt där elever visar störst osäkerhet, enligt Alm. Problemet är att 

eleverna inte inser sambandet mellan division och multiplikation. De tänker delningsdivision i 

högre grad än innehållsdivision och det leder till fel vid stora tal nämnaren, som t ex 400/100. 

Kopplingen till multiplikation blir tydligare om eleven tänker: ”Hur många gånger går 100 i 

400?”. Även om eleven får använda miniräknare så visar det sig att pröva sig fram med 

multiplikation är ett vanligare lösningssätt än användandet av division. 79 

 

4.3.5 Fel kopplade till strategisk kompetens 

I en analys av elevers lösningar på nationella prov för år 5 har det visat sig att elever ofta gör 

fel när de ska lösa problem där de måste välja strategi och sålla bort ovidkommande 

information. Pettersson som genomfört denna analys menar att elever som uppvisat svaga 

resultat ofta lämnar in olösta uppgifter, tillkrånglade redovisningar eller bara anger svar. 

Vidare menar hon att elever ofta gör fel på uppgifter med mycket text och som kräver lösning 

i flera steg. 80  

 

4.3.6 Sammanfattning - bedömning och kartläggning 

I det här kapitlet som handlar om bedömning av elevers kunskaper har jag både beskrivit olika 

typer av bedömning och dess konsekvenser för elevens lärande. Formativ bedömning som 

                                                 
77 Alm, L. (2004).  
78 McIntosh, A. (2008).  
79 Alm, L. (2004).  
80 Pettersson, A. (2004).  
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bedömning för lärande och summativ bedömning som bedömning av lärande. Jag visar på 

forskare som menar att bedömning är den enskilt viktigaste faktorn för elevers lärande och 

betonar vikten av att läraren är medveten om hur olika typer av bedömning påverkar eleven. 

Jag har även visat på olika former av kartläggning av elevers matematikkunskaper och att de 

är viktiga för elevers kunskapsutveckling. Dessutom har jag givit exempel på vilka typer av 

fel elever gör utifrån forskning och andra författares analys och bedömning av elevers 

lösningar. Utifrån det kan man konstatera att elever ofta använder räknelagarna fel och att de 

räknesätt som vållar störst problem är subtraktion och division.  

5 Metod 

Följande avsnitt inleds med en beskrivning av den metodansats jag valt att grunda min studie 

på, kvalitativ forskning och kvalitativ innehållsanalys. Därefter redogör jag för hur jag gått 

tillväga vid urval, insamling och analys av data, samt de hänsynstaganden som varit riktlinjer 

för min undersökning. Avslutningsvis visar jag på några etiska ställningstaganden. 

5.1 Val av forskningsmetod 

En grovindelning av forskningen som, enligt Fejes & Thornberg, av tradition setts som 

varandras motsatser är den kvalitativa och den kvantitativa uppdelningen. I den kvalitativa, 

induktiva, forskningsansatsen söker forskaren generella slutsatser ur enskilda fall, ofta med 

hjälp av observationer, intervjuer eller texter, från empiri till teori. Tonvikten ligger vid ord 

under datainsamling. Väljer man istället att utgå ifrån en kvantitativ, deduktiv, ansats innebär 

det att man inte främst kommer fram till någon ny sanning utan gamla sanningar och 

hypoteser bekräftas eller förkastas, från teori till empiri. När det gäller datainsamlingen ligger 

tonvikten vid siffror. Det behöver inte nödvändigtvis råda en mottsättning mellan den 

kvalitativa och den kvantitativa forskningen, menar Fejes & Thornberg, utan de kan i vissa 

fall komplettera varandra.81 

 

Då jag utifrån min frågeställning ämnar ta reda på vilka fel elever i år 5 gör i matematik och 

vilka matematiksvårigheter de befinner sig i, ligger tonvikten vid ord under insamling och 

analys av data. Jag grundar därav min studie i kvalitativ forskning och jag använder en 

kvalitativ innehållsanalys, vilken Bryman ger en beskrivning på. Han menar att det är den 

vanligaste metoden vid analys av dokument. Undersökningen består i att försöka tolka det jag 

                                                 
81 Fejes, A. & Thornberg, R. (2009). Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. I A. Fejes & R. Thornberg (red.) 
Handbok i kvalitativ analys, s. 13-34. Stockholm: Liber.  
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ser i det insamlade materialet. När man använder innehållsanalys som metodansats är det 

enligt Bryman ofta lika intressant att analysera det som inte tas upp som det som tas upp. Det 

är en metodansats med fokus på analys av dokument. Tyngdpunkten läggs på att förstå 

meningen i det som skrivits och att t ex genom kodning låta kategorier uppstå ur data.  

Modellen i figur 1 är en illustration som beskriver hur jag gått tillväga i min bearbetning av 

data. Den är en kombination av den modell Bryman beskriver i samband med GT och den han 

beskriver för kvalitativa undersökningar generellt. 82  

        

  Figur 1 Innehållsanalysens process 
 
Jag har använt öppen och axial kodning som Bryman beskriver, där jag fö

studera, jämföra och kategorisera mina data för att hitta begrepp som hör 

omformulerats och grupperats till kategorier. Den axiala kodningen inneb

hitta en koppling mellan de olika kategorierna.83 

5.2 Perspektiv 

Enligt Charon är den bild av verkligheten man får när man gör en undersö

När man intar ett forskningsperspektiv är val av perspektiv viktigt för utfa

undersökningen. Den fråga man alltid bör ställa sig, menar Charon, är hur

verkligen visar av verkligheten och hur mycket som utelämnas. Han beton

                                                 
82 Bryman, A. (2002).  
83 Ibid. 
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att vi är begränsade av vår förförståelse och vårt eget perspektiv. 84  Genom att jag valt 

dokument som utformats och producerats av andra och inte främst i forskningssyfte har jag i 

stort sett eliminerat påverkan av mina egna värderingar85. I analysen av materialet har det 

däremot varit nödvändigt att medvetandegöra vilket perspektiv jag väljer att utgå ifrån. Mitt 

perspektiv tar sin utgångspunkt i min utbildning, specialläraren med matematikinriktning och 

färgas av min fleråriga erfarenhet som matematiklärare år 6 – 9. Med detta som grund intar 

jag ett kunskapsperspektiv där jag utgår ifrån den formativa bedömningens grundtanke, det 

jag vill att eleven ska utveckla är det jag bedömer, utifrån Pettersson86. Det är den kunskap 

eleverna förväntas ha i matematik som är perspektivet för att förstå vad de saknar för kunskap 

och vilka svårigheter de befinner sig i. 

 

Utan förförståelsen som matematiklärare med utbildning till speciallärare skulle resultatet av 

analysen se annorlunda ut. Enligt Fejes och Thornberg87 är det inte är möjligt att helt bortse 

från sina egna erfarenheter och sitt eget perspektiv. Min bakgrund och kunskap blir, utifrån 

detta, redskap i tolkningsprocessen.  

5.3 Urval 

De dokument jag analyserar i studien är utarbetade av PRIM – gruppen som delegerats 

ansvaret för de nationella proven i matematik. Materialet påverkas inte av mina värderingar 

och uppfattningar och kan därför, enligt Bryman betraktas som icke-reaktivt. I min insamling 

av data har jag använt mig av ett bekvämlighetsurval som beskrivs av Bryman som de 

personer (i detta fall, de nationella prov) som finns lättillgängliga för forskaren. 88  Jag har 

analyserat 37 prov för år 5 från år 07/08. Samma prov har använts i två år och urvalet är 

hämtat från de uppskattningsvis 170 prov som arkiverats ett antal år på den skola där eleverna 

går. Proven är utförda och rättade på 5 olika skolor där eleverna gick år 5. Eftersom jag sökte 

svar på frågan vad elever är i för matematiksvårigheter är de 37 prov jag valt att analysera ett 

slumpmässigt urval av prov där eleven ej klarat målen på minst ett av fyra delprov. Att det 

blev just de proven är en slump. Just det antalet är en följd av det Bryman kallar teoretisk 

mättnad. Han beskriver det som ”en punkt då ny data inte längre ger någon ny information” 89. 

                                                 
84 Charon, J.M. (1992). Symbolic interactionism. An introduction, an interpretation, an integration. 
85 Bryman, A. (2002).  
86 Pettersson, A. (2005).  
87 Fejes, A. & Thornberg, R. (2009).  
88 Bryman, A. (2002).  
89 Ibid.  
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Denna mättnad uppstod vid 32 prov. Jag analyserade då ytterligare 5 prov men upplevde inte 

att de tillförde någon ny information.  

5.4 Genomförande av analys 

Analysen av proven har rent praktiskt gått till så att jag inledningsvis gjorde en snabb 

genomläsning där jag kortfattat noterade vilka matematiska kunskaper varje delprov testade. 

Vid en andra genomläsning av proven gjorde jag små korta noteringar om vad jag kunde se i 

elevers svar utifrån enskilda uppgifter. Jag skrev helt enkelt ner exakt vad eleven gjorde för 

fel, t ex använder fel enhet, gör fel vid växling, felaktig bild eller svar saknas. Denna typ av 

analys gjorde jag ytterligare ett par gånger för att säkerställa att jag inte skulle hitta något nytt. 

Därefter sökte jag finna likheter och olikheter i felen och analysera mina data för att se vilken 

typ av fel mina noteringar visade på. Jag kodade felen genom att namnge eller sätta etikett på 

dem, så som; enheter, räknefel eller redovisning. Utifrån dessa koder gjorde jag ytterligare en 

analys där jag försökte hitta skillnader mellan de kodade felen och skapade felkategorier 

utifrån det. På detta sätt fortsatte mitt analysarbete fram och tillbaka i materialet. Kategorier 

fick byta namn och ett kodat fel som placerats i en kategori fick byta plats då jag insåg att det 

passade bättre under en annan kategori. Till slut hade jag fyra huvudgrupper med tillhörande 

felkategorier och när jag granskade dessa fyra grupper insåg jag att de överensstämde till stora 

delar med 4 av de 5 matematiska kompetenserna jag beskrivit i min teorigenomgång. Jag gick 

igenom materialet igen för att se att det stämde och därefter kopplade jag grupperna till fyra 

relevanta kompetenser. T ex en grupp som jag kallat brister vid beräkningar kopplade jag t ex 

till procedurkompetens. Kopplingar mellan de matematiska kompetenserna och 

felkategorierna berör jag vidare i diskussionen. Även funderingar om konsekvenser och 

orsaker knutna till felkategorierna hänvisar jag till diskussion.  

5.5 Hänsynstagande vid kvalitativ forskning 

Vid bedömning och värdering av kvalitativ forskning är det viktigt att ta hänsyn till vissa 

aspekter vad det gäller reliabilitet och validitet. 90 Här nedan redogör jag för de 

hänsynstaganden jag gjort i min studie.  

Extern reliabilitet – Replikerbarhet, dokumenten finns tillgängliga och studien kan upprepas 

av andra. 

Intern validitet – Tillförlitlighet, min intention är att undersökningen och de teorier jag 

kommit fram till i resultatet stämmer överens.  
                                                 
90 Bryman, A. (2002).  
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Extern validitet – Överförbarhet, mitt resultat är möjligt att generalisera även på annat 

material än det jag undersökt. 

Pålitlighet – Min egen förförståelse får inte medvetet ha påverkat resultatet. 

Äkthet – Min undersökning ska ge en rättvis bild av de data jag undersökt. 

5.6 Etiska aspekter 

Bryman redogör för några av de forskningsetiska principer som gäller för svensk forskning. 

Dels är det informationskravet och samtyckeskravet som säger att berörda parter ska 

informeras om studiens syfte och att de själva bestämmer om de vill vara med. Dessa båda 

krav är inte relevanta i denna studie då det material jag använt är offentlig handling och 

provet är obligatoriskt för samtliga elever. Däremot uppfylls kraven om att känsligt material 

ska hanteras så att obehöriga inte kan komma åt dem och att materialet bara får användas till 

forskning, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet.  Dessutom grundar jag mig på 

ytterligare en princip från Vetenskapsrådet, om den enskilde forskarens ansvar, och hävdar att 

personerna i min studie inte riskerar att utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukas 

eller kränkas. Ingen person kommer att kunna identifieras i studien. 91 

6 Resultat 

Genom de prov jag analyserat har jag försökt upptäcka vilka fel eleverna gör när de löser 

uppgifterna, och om möjligt vilka missförstånd som ligger bakom de olika felen. Felen är 

indelade i fyra huvudgrupper kopplade till fyra av de matematiska kompetenserna, dessa 

grupper består av ett antal felkategorier. Varje grupp inleds med en presentation av de 

felkategorier jag funnit i analysen och för att tydliggöra felkategorierna, ger jag därefter 

exempel på uppgifter som jag anser hör dit och hur jag tolkat felet, om detta låtit sig göras. 

Jag redogör endast för uppgiften i sin helhet då jag bedömer att det behövs för tydligheten, i 

andra fall beskriver jag eller visar vad uppgiften testade och vad eleven gjorde för fel. De 

kompetenser jag valt att koppla huvudgrupperna till är 4 av de 5 kompetenser som Kilpatrick, 

Swafford & Findell92 beskriver (min översättning); procedurkompetens, begreppskompetens, 

strategisk kompetens samt logiskt resonemang. Anledningen till att kompetensen produktivt 

förhållningssätt inte finns med är att det är svårt att identifiera denna kompetens utifrån de 

delar av nationella provet jag har analyserat. Avslutningsvis gör jag en sammanfattning av 

                                                 
91 Ibid.  
92 Kilpatrick, J., Swafford, J. & Findell, B. (2001).  
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resultatet där jag utnyttjar tabellen jag presenterade i litteraturgenomgången. Syftet är att göra 

det överskådligt både vilket matematiskt innehåll och vilka kompetenser de olika felen kan 

kopplas till.  

6.1 Fel som uppstår vid beräkningar - Procedurkompetens 

Här redovisar jag de felkategorier som berör de fel eleverna gör när någon form av uträkning 

krävs för att lösa en uppgift. Dessa felkategorier relaterar till de fyra räknesätten och de 

metoder elever använder vid uträkning. Det innefattar både skriftliga metoder, huvudräkning, 

samt eventuella andra metoder som eleven anger. Uträkningarna ingår i vissa fall som rena 

räkneuppgifter utan text, och i andra fall som en del av en problemlösning, där räknesätt och 

metod inte är angivet. Vissa uppgifter förekommer två gånger i provet, både som 

problemlösning och som ren räkneoperation. Dessa ger en ökad möjlighet att analysera 

elevens tankegång, säkerhet och förmåga att välja räknesätt. De felkategorier jag funnit är: 

Enklare räknefel, Ouppmärksamhet, Allvarligare räknefel samt Fel och brister i 

uträkningsmetoden.  

 

6.1.1 Enklare räknefel 

Under denna kategori redovisar jag de fel eleverna gör som är relaterade till den 

automatiserade tabellkunskap som hör till de fyra räknesätten. Eleven kan även ha gjort andra 

fel i uppgiften men jag har här inriktat mig på de fel som kan härledas till den automatiserade 

tabellkunskapen.  

Exempel: 12/3 = 3 Eleven ska här räkna ut en tredjedel av 12 föremål och gör ett 
räknefel som är kopplat till tabellkunskap och dessutom leder till att resterande 
delar av uppgiften också blir fel. 
 
Exempel: ”13 – 6 = 8” Risken finns här att eleven räknar ner från 13, vilket i så 
fall är ett allvarligt subtraktionsfel som måste ”rättas till” genom noggrann 
undervisning.  
 
Exempel: ”8 ⋅ 5 = 39” 

 
 
Uppgift: Subtraktion vid betalning: 2100 kr-1 kr (bild på 1-krona) 

 
Exempel: 299 kr. Eleven har inte klart för sig vilket tal som kommer före 2100.  
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6.1.2 Ouppmärksamhet 

Denna felkategori är inte direkt kopplad till matematiska fel utan omfattar de fel som eleven 

gör av mer oförklarlig anledning. Det kan vara enklare felräkningar, att eleven har svarat på 

fel fråga, avskrivningsfel, orimliga svar eller andra liknande fel som eleven troligen skulle ha 

gjort rätt på om den varit uppmärksam. Sådana fel som man brukar benämna ”slarvfel” finns 

under denna kategori. Dessa fel kan kanske i vissa fall bero på elevens orutin, snarare än 

slarv, och skulle ha kunnat förhindras om eleven lagt mer arbete och tid på matematiken och 

då kanske upptäckt felet. Detta hindrar dock inte att felen placeras under denna kategori 

eftersom de trots bakomliggande orsak inte är direkt knutna till den matematiska kunskapen.  

 

Uppgift: Välj tal och tecken så att likheten stämmer 9 = ___  ___ 
 
Exempel: 9 = 90 ⋅ 10 Eleven väljer fel räknesätt eller skriver 10 i stället för 1. 

 
 
Uppgift: 257 – 123 
 

Exempel: 257 – 123 = 100 + 40 + 4 = 144. Eleven använder metoden att addera 
den andra termen. Adderar hundratal och ental korrekt, jag tolkar det som om 
eleven gör ett räknefel vid addition av tiotalen som beror på ouppmärksamhet 
eftersom entalen räknas korrekt. 

 

 
Uppgift: När Martin packar sin ryggsäck inför utflykten väger den 3 kg. Föreslå olika saker 
som kan finnas i ryggsäcken och vad du tror att de olika sakerna väger. (Ryggsäckens väger 
250g)  
 

Exempel: Eleven föreslår ”smörgåsar”, vikt 750 g. Jag tolkar det som om eleven 
inte läst uppgiften noga utan räknar ut 1 kg.  

 
 
 
Uppgift: Subtraktion vid betalning: 2100 kr-1 kr (bild på 1-krona) 

 
Exempel: 299 kr. Eleven uppmärksammar inte att felet är orimligt.  

  
6.1.3 Allvarligare räknefel 

De fel som visar på brister i förståelse och användandet av räknelagarna, kommutativa - och 

associativa lagen redovisas under denna kategori. Den har en nära koppling till felkategorin 

”uträkningsmetoder” som jag redovisar nedan. Men felen förekommer även i andra typer av 
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uppgifter och jag har för tydlighetens skull valt att skilja dessa kategorier åt. Felen kommer, 

av den anledningen, att i vissa fall beskrivas två gånger men utifrån olika synvinklar.  

 
Exempel: 1 - 6 = 5 är ett fel som förekommer vid växling både i algoritm och 
vid annan skriftlig metod. I andra exempel vänder eleven på uttrycket till 6 – 1 
och använder då den kommutativa lagen fel.  

 

 
Uppgift: Skriv ett tal så att likheten stämmer: 3 = __ - 12 
 

Exempel: 3 = 9 – 12 Jag tolkar detta fel som att eleven missbrukar den 
kommutativa lagen. För att säkert kunna avgöra vari missförståndet ligger 
behövs ett samtal med eleven. En stor andel av eleverna, 78 %, har gjort fel på 
denna uppgift. 

 

 
Uppgift: Skriv ett tal så att likheten stämmer: __ -__ = 3 + __ 
 

Exempel: 12 – 10 = 3 + 1 Här tolkar jag det som att eleven bortser ifrån att det 
står addition i högra ledet och räknar subtraktion i båda leden. 

 
6.1.4 Fel och brister i beräkningsmetoden 

Här redovisas de feltyper eleven gör när en exponerad metod för uträkning används. Hit hör 

standardalgoritmerna, andra skriftliga metoder för uträkning och exponerade 

huvudräkningsmetoder. Även andra metoder som eleven själv anger som metod men inte kan 

formulera matematiskt hör till denna kategori. Det kan vara ”använder fingrarna”, ”ser svaret 

direkt”, miniräknaren eller annan ”osynlig” metod. Felen har i vissa fall sin grund i 

felkategorierna ovan och det visar på vilka svårigheter de elever ställs inför som inte har insikt 

i räknereglernas möjligheter och begränsningar. 

 
 
Uppgift: 151 - 126 
För att lösa uppgiften krävs det att eleven behärskar en metod för beräkning av subtraktion 

med växling av tiotal eller annan för uppgiften lämplig metod. 

Exempel: 151 – 126 = 0 + 70 – 5 = 65 eleven förklarar det ytterligare med: 
100 – 100 = 0         50 + 20 = 70             6 – 1 = 5              =65 
Eleven behärskar inte metoden att räkna talsorterna för sig och blandar ihop 
räknesätten. Metoden är inte lätt att använda på denna uppgift då den kräver en 
växling av tiotalen. 
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Exempel: ”Först 10 + 10 = 20, 6+5 = 11, 20 + 11 = 31” Vad eleven försöker 
använda för metod och var i missförståndet ligger är svårt att tolka utifrån denna 
uträkning. 
 
Exempel: 35 eleven anger ”räknat uppåt med fingrarna” vilket jag bedömer 
som en bristfällig metod för denna uppgift. 
 
 

Uppgift: Lucas läser en bok som har 151 sidor. Han har redan läst 126 sidor. Hur många 
sidor har han kvar att läsa? Visa hur du räknar ut uppgiften. 
Samma uppgift som ovan men med text vilket kräver att eleven kan tolka uppgiften och välja 

lämpligt räknesätt. Uppgifterna förekommer på olika sidor i provet, men det är inte självklart 

att eleven kommer fram till samma svar på de båda uppgifterna. Även om svaret på 

textuppgiften är korrekt kan man inte vara säker på att eleven behärskar någon metod för 

beräkning av denna uppgift. 

 
Exempel: Eleven svarar korrekt, 25 på textuppgiften och ”visar” genom att 
beskriva metoden så här: ”Jag räknar med fingrarna, först tar jag 2 tiotal sedan 
entalen.” Svarar däremot 151-126 = 45 på räkneoperationen utan att visa någon 
uträkning.  

 
 
Uppgift: 203 – 198 
För att lösa uppgiften behöver eleven behärska en metod för beräkning av subtraktion med 

växling av tiotal och hundratal alternativt uppfatta att differensen mellan talen är liten och 

använda metoden att räkna uppåt från andra termen. 

 
Exempel: 203 – 198 = 115 Eleven väljer att ställa upp talen i en lodrät algoritm 
och gör växlingen korrekt. Svarar 115 då eleven har strukit det växlade tiotalet 
och ett hundratal, men räknar 10 – 9 och 2 – 1, alltså, 1 – 1 = 1. Eleven 
uppmärksammar inte att den relativa skillnaden mellan talen är liten och att en 
jämförelse av talen skulle varit enklare. 

 
Exempel: 203 – 198 = 195 Eleven använder metoden talsorterna för sig som 
bygger på positionssystemet men räknar genomgående störst först, drar streck  
mellan siffrorna: 203 – 198 = 195  

 
 
Uppgift: Johan har 198 kulor och Sandra har 203 kulor. Hur många fler kulor har Sandra? 
Samma uppgift som ovan men med text. Uppgifterna förekommer på olika sidor i provet. För 

att lösa uppgiften behöver eleven, förutom att behärska en metod för beräkning, kunna tolka 

och välja lämpligt räknesätt. Analysen visar att elever kan göra rätt på uppgiften med text men 

fel på den rena räkneoperationen, samt att elever inte självklart kommer fram till samma svar i 

båda uppgifterna.  



 

  - 33 -  

 
Exempel: Eleven ger det korrekta svaret, 5 kulor, på textuppgiften men svarar 
203 – 198 = 195 på den rena räkneoperationen. I det senare fallet visar eleven:  
1-1 = 1  9-0 = 9   8 – 3 = 5 Svar: 195 Jag tolkar det som om eleven använder 
olika metoder och i textuppgiften uppfattar den lilla differensen mellan talen 
medan svaret på den andra uppgiften är orimligt. 

 
 
Uppgift: 91 – 59 
För att kunna lösa uppgiften behöver eleven behärska en metod för beräkning av subtraktion 

med växling av tiotal. 

 
Exempel:  90 – 50 = 40 och 9-1 = 8. Svar: 48. Räknar talsorterna för sig men 
klarar inte att använda metoden vid behov av växling. Använder kommutativa 
lagen felaktigt och ändrar 1 – 9 till 9 - 1    

 
Exempel: 91 – 59 = 40 + 8 = 48 
Visar ytterligare:  
90 – 50 = 40 
1 – 9 = 8  
Eleven börjar med att använder sig av positionssystemet och räknar talsorterna 
för sig och börjar, 9 tiotal + 5 tiotal, och felaktigt, 1 – 9 = 8. Fortsätter sedan sin 
uträkning, men adderar inte entalen utan subtraherar. Metoden som eleven väljer 
är svår att använda då växlingen av tiotal kräver att man börjar med entalen och 
behärskar växlingen. 

 
Exempel: 59 + 42 = 91 svar: 42. Jag tolkar det som om eleven tänker 59 + 
någonting ska bli 91. Eleven använder en metod som påminner om 
ekvationslösning, 91 = 59 + x. Metoden är relevant för uppgiften. Men eleven 
gör fel, missar troligen tiotalsövergången i additionen 9 + 2.  

 
 
Uppgift: Fatima har 91 kulor. Hon spelar bort 59 kulor. Hur många har hon då? Visa hur du 
räknar ut uppgiften. 
Samma uppgift som ovan men med text. Uppgiften kräver, utöver beräkningsmetod, även att 

eleven kan tolka uppgiften och välja lämpligt räknesätt. Uppgifterna förekommer på olika 

sidor i provet. När det gäller denna uppgift gör eleverna liknande fel på båda uppgifterna. De 

kommer heller inte självklart fram till samma svar. Vilket i sig tyder på en osäkerhet i val av 

metod. 

Exempel: 90-50=40-9-1 eleven börjar subtrahera tiotalen och subtraherar sedan 
de 9 entalen, men subtraherar även det ental som hör till första termen och enligt 
metoden skulle ha adderats. Samma elev har sedan svarat 91-59 = 22 på 
räkneoperationen utan att visa metod. 

 
 
Uppgift: 257 – 123 
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Exempel: 257 – 123 = 100 + 40 + 4 = 144. Eleven använder en metod som 
kassörskorna använder sig av och räknar uppåt från andra termen. Metoden är 
relevant för uppgiften och jag tolkar det som om eleven behärskar metoden, men 
räknar tiotalen felaktigt.  

 
 
Uppgift: Dela upp 1,5 l vatten på småflaskor som rymmer 50 cl. Hur många små flaskor går 
det åt? 
För att lösa denna uppgift behöver eleven kunna identifiera och behärska räknesättet division, 

alternativt upprepad addition. 

Exempel: 50+50+50+50+50+50+50+50+50+50=500+50⋅10=100+500 cl=1,5 l 
Svar: 30 småflaskor. Eleven visar på olika metoder för uträkning men blandar 
ihop de. Detta kan också vara ett tecken på att eleven är osäker på vad det 
innebär att ”visa hur du löser uppgiften” och på enhetsbyten. 

 

6.1.5 Sammanfattning 

Denna del av resultatet visar fel som elever gör när de ska utföra någon form av beräkning. 

Felen är indelade i felkategorier som indikerar vilken typ av fel det handlar om. Eleverna gör 

räknefel som hör till utantillkunskap och som i detta fall innefattar tabellerna. Dessa fel kallar 

jag enklare räknefel till skillnad från felkategorin allvarligare räknefel som kan kopplas till 

missförstånd. Denna felkategori hör nära samman med fel och brister i uträkningsmetoden, 

som innefattar fel som elever gör när de ska välja räknesätt och visa sin uträkning med hjälp 

av traditionella algoritmer eller andra skriftliga metoder. De senare två kategorierna visar att 

elever har svårt att räkna ut 2- och 3-siffriga subtraktionsuppgifter med växling och använder 

metoder som både leder till fel svar och orimliga svar. Resultatet visar även att elever gör fel 

som kan kopplas till felkategorin ouppmärksamhet. Det handlar om fel som man brukar kalla 

slarvfel men även om fel som skulle kunna förhindras om eleven varit mer uppmärksam på att 

svaret inte är rimligt eller inte är svaret på frågan som ställts.  

 

6.2 Brister i förståelsen av begrepp – Begreppskompetens 

Här redovisar jag de felkategorier som kan kopplas samman med förståelsen av matematiska 

begrepp och storheter. De flesta uppgifter kräver att eleven, i viss mån, besitter denna 

kompetens, jag har därför försökt avgränsa mig till de uppgifter där begreppsförståelsen spelar 

en mer avgörande roll. Det kan handla om att kunna använda, beskriva och jämföra olika 

begrepp. Felkategorier som rör enheter och geometriska former är placerade här, så som att 

storleksordna, se samband, uppskatta och se skillnader. Felkategorierna är: Brister i förståelse 
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av bråkbegrepp, Brister i förståelse av enhetsbegrepp, Brister i förståelse av talbegrepp, 

Brister i förståelse av geometriska begrepp.  

 

6.2.1 Brister i förståelse av bråkbegrepp 

Denna felkategori innefattar de fel som visar på brister i förståelsen av bråkbegrepp. Begrepp 

som förekommer under denna kategori är fjärdedel, tredjedel, hälften, resten, av alla, hur 

många och mest. Varje uppgift innehåller oftast fler än ett av dessa begrep och det kan i vissa 

fall vara svårt att med säkerhet avgöra vilket av begreppen eleven inte förstår. Jag har gjort en 

tolkning och visar vad jag grundar den på. Någon annan skulle kanske gjort en annan tolkning 

och för att säkrare avgöra vad eleven missuppfattat krävs ett samtal med eleven.  

 
 
Uppgift: en flaska är fylld till en fjärdedel med vatten. En annan lika stor flaska är fylld till en 
tredjedel med vatten. I vilken av flaskorna finns det mest vatten? 
I denna uppgift finns bara två svarsalternativ. Ett felaktigt svar kan både grunda sig på brister 

i strategisk kompetens, matematisk-logisk kompetens och begreppslig kompetens. Min 

tolkning är dock att ett felaktigt svar i samtliga fall visar på brister i begreppslig kompetens 

och dessutom kan tyda på brister inom fler kompetenser.  

 
Exempel: ¼ är mer än 1/3, ritat lika stora flaskor men felaktiga delar. Trots 
korrekt påbörjad bild kan inte eleven använda bilden för att lösa uppgiften. 
Eleven visar brister i förståelse av bråkdelars storlek och även i strategisk 
kompetens då det saknas förståelse för strategin som används. 

 
 
Uppgift: På stranden ligger en hög med 12 saker. Hälften av alla saker är stenar. En 
tredjedel av alla saker är snäckor. Resten är pinnar. a) Hur många stenar är det? b) Hur 
många snäckor är det? c) Hur många pinnar är det? Visa hur du löser uppgiften. d) uppgiften 
redovisas nedan. 
I den första deluppgiften, räkna ut hälften, visar det sig utifrån min analys att elever inte har 

problem med. Däremot uppstår problem i b) då eleverna ska ange hur stort antal en tredjedel 

av föremålen är. Här krävs ingen redovisning men i vissa fall har eleven valt att göra det ändå. 

 
Exempel: 3 snäckor. Eleven visar att den räknar ut hälften av hälften, och 
därmed en fjärdedel.  

 

Utifrån det felet blir beräkningen av ”resten” fel eftersom de adderar svaren från a) och b) och 

räknar upp till alla. Det är det sätt som redovisas i de fall en redovisning förekommer. 
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Exempel: ”Det är ju 12 saker, hälften är stenar, då blir det ju 6, sen fanns det ju 
bara 6 kvar och då blir det ju 3 snäckor och 3 pinnar.”  
 
Eleven reflekterar inte över att det frågas efter en tredjedel utan tar för givet att 
den ska dela på hälften en gång till och har därmed visat en brist på förståelse 
för bråkbegrepp men vet hur resten ska beräknas. 

 
 
Uppgift: d) Nu får du själv bestämma hur många saker du har i en hög. Hälften av alla saker 
ska vara snäckor. En fjärdedel av alla saker ska vara stenar. Resten är pinnar. Hur många 
saker snäckor, stenar och pinnar finns i din hög? Visa hur d löser uppgiften. 
Denna uppgift hör ihop med uppgiften ovan. Att ange ”alla” och ”hälften” vållar inte eleverna 

några problem, inte heller att räkna ut en fjärdedel om hälften är ett jämt tal. Korrekta svar på 

uppgiften visar dock inte med säkerhet att eleven förstår begreppet en fjärdedel. Min analys 

av deluppgiften c) ovan visar att elever automatiskt delar hälften i hälften trots att det frågas 

efter en tredjedel. Det kan därför inte uteslutas att eleverna utför samma beräkning 

automatiskt även här utan att vara medveten om att det är en fjärdedel som räknas ut. 

 
Exempel: Det finns 20 saker i högen då blir det 10 snäckor, 5 stenar och 5 
pinnar. Redovisar sin lösning med en cirkel som delas in i 4 delar och rätt antal 
föremål är inskrivna i varje del. Vilket ju är ett korrekt svar med en relevant 
strategi. Trots detta kan man inte med säkerhet veta om eleven förstått begrepet 
en fjärdedel utan ett samtal. 
 
Exempel: ”Det är 14 saker i högen, 7 snäckor, 4 stenar och 3 pinnar.” Eleven 
ritar figurer som ska föreställa stenar, pinnar och snäckor. Här rättar eleven till 
antalet stenar så att det inte blir några halva och räknar utifrån det ut ”resten”. 
Lösningen visar brister i förståelsen av bråkbegreppet generellt och inte främst 
att eleven inte förstår begreppet en fjärdedel. Hade eleven råkat välja ett annat 
antal för ”alla”, som lett till ett jämt antal av ”hälften” hade kanske inte 
problemet upptäckts. 
 

6.2.2 Brister i förståelse av geometribegrepp 

Denna felkategori består av de fel elever gör när uppgiften innehåller begrepp som är direkt 

kopplade till geometri, t ex ”ringa in minsta vinkeln” samt de begrepp som är relaterade till 

geometri, så som ”lika stora och samma form”. Även begrepp som är kopplade till 

rumsuppfattning, som t ex ”längst upp till höger”, redovisas under denna kategori. De 

uppgifter som bygger på att eleven själv ska beskriva en figur eller rita ett föremål har jag 

däremot valt att placera in under kompetensen matematiskt-logiskt resonemang. 

 
 
Uppgift: Titta på figuren längst upp till höger. Ringa in den minsta vinkeln i den figuren.  



 

  - 37 -  

Denna uppgift är en deluppgift som utgår ifrån en bild som består av ett antal figurer i olika 

storlek och form. Begrepp som förekommer och som elever gör fel på är: kvadrat, andra namn 

för kvadrat, lika stora, triangel och vinkel.  

 
Exempel: (Den figur som uppgiften syftar på är en likbent triangel.) Eleven har 
ringat in den minsta kvadraten. Annat fel som förekommer här är att fel vinkel 
på rätt triangel är inringad eller att minsta vinkeln på en annan triangel är 
inringad. Begrepp som eleverna här gör fel på är höger, längst upp och vinkel. 
 

 
Uppgift: Några av figurerna är både lika stora och har samma form. Sätt ett kryss i dessa 
figurer. Vad kallas figurerna du satt kryss i? 

 
Exempel: (figurerna som uppgiften syftar till är tre kvadrater). Eleven har satt 
kryss i 2 figurer och svarat fyrbent. Det första felet kan förklaras med 
ouppmärksamhet medan det andra felet tyder på att eleven blandar ihop likbent 
triangel och fyrsidig figur. Eleven saknar begrepp för att namnge figurer. Ett 
annat fel som förekommer är att eleven ringat in både kvadrater och rektanglar, 
vilket visar brister i förståelse för begreppen ”lika stor och samma form”. 
 

 
Uppgift: (deluppgift) Vad händer med vinkeln om mannen flyttar sig bort. (En bild visar ett 
rep bildar en vinkel vid ett fäste högst upp på en klättervägg, ena änden sitter fast i en tjej 
som ska klättra och den andra hålls av en man.)  

 
Exempel: ”Vinkel blir trubbig.” Eleven använder ”trubbig vinkel” för att 
beskriva att den spetsiga vinkeln blir större. Inte rimligt att vinkeln blir trubbig. 
Eleven visar brist på förståelse för vad som menas med begreppet trubbig 
vinkel. Ett annat fel är ”vinkeln flyttas” vilket snarare visar en osäkerhet i och 
brist på begrepp att kommunicera matematik. 
 

6.2.3 Brister i förståelse av talbegrepp 

Här redovisas både de fel som kan relateras till förståelse av decimaltal och positionssystemet 

och de som visar på att eleven inte förstår innebörden av likhetstecknet. Den senare typen av 

fel förekommer i öppna utsagor, d v s i enkla ekvationer, med ett eller flera tal utelämnade. 

Felet förekommer även vid skriftliga beräkningar med talsorterna för sig och vid skriftliga 

uträkningar vid problemlösning.  

 
 
Uppgift: Skriv ett tal så att likheten stämmer: 5⋅ 8 = __+ 30 
 

Exempel: 5 ⋅ 8 = 40 + 30 Eleven har inte förstått begreppet likhet d v s ”så att 
likheten stämmer”, och bortser därför från att addera 30. Jag tolkar det som om 
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eleven tänker sig likhetstecknet som ”blir” och därför inte funderar över vad 30 
har att göra med denna uträkning. 
 

 
Uppgift: Skriv talen så att likheten stämmer: __ - __ = 3 + __ 
 

Exempel: 6 - 3 = 3 + 6 Eleven bortser ifrån sista termen och för att förstå vilket 
missförstånd som ligger bakom valet av tal behövs det ett samtal med eleven.  
 
Exempel: 1 - 4 = 3 + 4 Även här är likhetstecknet feltolkat och sista termen inte 
medräknad. Dessutom använder eleven den kommutativa lagen felaktigt. 

 
 
Uppgift: Skriv talen så att likheten stämmer 3 = __ - 12 
 

Exempel: 3 = 9-12 Samtliga elever som gjorde fel på denna uppgift gjorde 
samma fel. 

 
 
Uppgift: Skriv talen som saknas. 1,2       1,4       1,6       1,8       __       __ 
För att lösa uppgiften behöver eleven ha kunskaper om tal i decimalform 
 

Exempel: 1,10 1,12 Eleven visar brister i förståelse av decimaltal och reagerar 
inte över det orimliga i svaret.  
 
Exempel: 1,10 1,11 Detta fel visar på brister i förståelse av decimaltal och även 
ouppmärksamhet då ökningen bara är en hundradel och det logiska utifrån felet 
skulle vara som ovan. 
 
Exempel: 2,0 2,1 Min tolkning är att detta fel bör placeras under felkategorin 
”ouppmärksamhet” snarare än bristande förståelse av decimaltal.  

 
 
Uppgift: ringa in det största talet.      2,8        2,12  Förklara hur du se att det är störst? 
För att lösa uppgiften behöver eleven ha kunskaper om tal i decimalform 
 

Exempel: 2,12 med motiveringen att det har mer siffror och är större än 8. 
Eleven visar här tydliga brister i förståelse av decimaltal och har missuppfattat 
talens positionsvärde. 
 
Exempel: att 2,12 inte finns är en motivering till valet 2,8.  
 
Exempel: 2,8 ”jag vet att den som är mindre är större” eleven ringar in rätt tal, 
men motiveringen visar att eleven missförstått begreppet decimaltal. Tolkar det 
som om eleven eventuellt blandar ihop det med nämnaren i ett bråktal. 
 
Exempel: 2,8 eleven ritar bråkdelar som förklaring till sitt val och visar därmed 
en missuppfattning i både bråktal och decimaltal. 
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Uppgift: Fundera ut vilka symboler som betyder ental, tiotal, hundratal och tusental. Vilket 
tal visar den sista bilden? 
Denna uppgift bygger på förståelsen av positionssystemet där siffrorna har bytts ut mot 

föremål (ental = stenar, tiotal = löv, hundratal = stjärnor, tusental = strån). 204 (2 stjärnor och 

4 stenar) och 4021 (4 strån, 2 löv och 1 sten) visas med både föremål och siffror. Talet som 

föremålen visar och eleverna ska skriva är, 2003 alltså 2 strån och 3 stenar.  

 
Exempel: Eleven svarar 23 och uppmärksammar därmed inte de ”tomma” 
positionerna som nollor. 
 
Exempel: Eleven svarar 4003 och jag tolkar det som om eleven antingen är 
ouppmärksam eller för över värdet för ett strå från exemplets 4021och knyter 
siffran 4 till strået och inte positionen för tusental. 
 

6.2.4 Brister i förståelse av enhetsbegrepp 

Denna felkategori omfattar enheter som berör vikt (g, hg, kg), längd (mm, cm, m) och volym 

(ml, cl, dl, l). Fel som elever gör handlar om storleksordning av volymenheter, enhetsbyte, 

uppskattning och mätning med ”trasig” linjal. Resultatet visar att elever har svårt att uppskatta 

vikt, främst hg och g. Dessutom visar det en osäkerhet i förståelsen och användandet av cl. 

Enhetsbyten i provet berör volym och vikt, även detta visar det sig att elever har svårt för. 

Enhetsbyten skulle kunna placeras under procedurkompetens eller ”brister i förståelse av tal” 

då det är mer komplext än bara förståelsen av ett begrepp. Jag väljer dock att nämna det under 

denna felkategori då inget av valen skulle vara mer korrekt än det andra.   

 
 
Uppgift: Ungefär hur mycket kan de här sakerna väga?  
Banan 2 ____ 
Mobiltelefon 90 ____ 
________  ____  kg 

 
Exempel: Banan 2 g, mobiltelefon 90 kg  legogubbe  3 kg, vilket visar en 
osäkerhet när det gäller innebörden av viktenheter. 
 
Exempel: Banan 2 dl eleven blandar ihop vikt och volym vilket tyder på en 
osäkerhet i användandet av enheter generellt. 

 
 
Uppgift: Ungefär hur stor volym vatten får plats i sakerna?  
Stor hink 10 _____  liten sked 4 _____  ett glas ______ 

 



 

  - 40 -  

Exempel: Hink 10 dl, sked 4 cl, glas 1 liter.. Eleven visar osäkerhet när det 
gäller innebörden av volymenheter 
 
Exempel: Hink 10 g, sked 4 mm, glas 2 hg. Eleven visar en osäkerhet när det 
gäller enheter generellt. 

 
 
Uppgift: Skriv 0,5 liter på olika sätt och använd andra volymenheter än liter. 
På den här uppgiften har elever gjort fel som visar en osäkerhet i enhetsomvandling av 

volymenheter. 

Exempel: 50 dl, 500 cl, 55 cl 
 

Även en osäkerhet vad det gäller andra enheter visar sig då elever väljer att omvandla till 

viktenhet eller längd istället. 

Exempel: 500 g, 5 hg, 0,5 mm 
 

Andra typer av fel är relaterade till en bristande förståelse av decimaltal. 

Exempel: 0,50 dl, 0,500 cl 

 

6.2.5 Sammanfattning 

Fel som redovisas i detta avsnitt härrör till förståelsen av matematiska begrepp. Resultatet 

visar på brister i förståelse av talbegrepp, bråkbegrepp, geometriska begrepp och 

enhetsbegrepp. När det gäller brister i förståelsen av talbegrepp handlar det om innebörden av 

likhetstecknet, positionssystemets uppbyggnad både för hela tal och decimaltal, samt att 

storleksordna decimaltal. Brister i förståelse av bråkbegreppet visar sig bland annat när elever 

ska jämföra bråkdelars storlek samt ange hur många föremål en tredjedel av alla är.  Det visar 

sig att elever har brister i förståelsen av geometriska begrepp när det gäller vinklar och 

begrepp för att beskriva ett parallellograms utseende. Det visar sig att elever har svårt för 

uppgifter med små enheter som cl och g samt omvandling av volymenheter.  

 

6.3 Brister i logik och matematiskt språk – Logiskt resonemang 

Under denna kompetens redovisar jag de felkategorier som är kopplade till de fel elever gör 

när de ska, i detta fall skriftligt, argumentera och kommunicera för att motivera en lösning på 

ett problem. Hit hör även de fel som elever gör som är kopplade till förmågan att se och 

använda mönster. Logisk resonemangskompetens, är en viktig del vid problemlösning och hör 

nära samman med den strategiska kompetensen. Jag har försökt avgränsa mig till den del av 
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redovisningen som är direkt kopplad till kommunikation, argumentation och logik men i vissa 

fall kommer nog läsaren att undra om jag inte borde ha gjort ett annat val. De felkategorier 

som hör till denna kompetens är: Otillräcklig matematisk kommunikation och Svårigheter att 

använda informationen.  

 

6.3.1 Otillräcklig matematisk kommunikation 

Under denna felkategori placeras de brister elevernas lösningar visar när det handlar om att 

förmedla och argumentera för en lösning på ett matematiskt problem eller en matematisk 

beskrivning av ett föremål. Resultatet visar dels på en osäkerhet i vad som menas med ”visa 

hur du löser uppgiften” och dels på bristande ordförråd för att uttrycka sig matematiskt 

korrekt. Här förekommer både bekvämlighetsredovisningar där eleven skriver så lite som 

möjligt och ambitiösa redovisningar där eleven använder många ord som saknar innehåll och 

mening. Elevsvar som saknar redovisning eller argumentation tolkar jag som att det visar på 

svagheter inom den matematisk-logiska kompetensen. Att, av olika anledningar, låta bli att 

kommunicera är i sig en svårighet.  

 

 

Uppgift: Fatima har 91 kulor. Hon spelar bort 59 kulor. Hur många har hon då? Visa hur du 
räknar ut uppgiften. 
Denna uppgift frågar efter förmågan att kunna kommunicera proceduren bakom en uträkning 

så att läsaren kan förstå tankegången. 

Exempel: ”Först tar man 91 för han hade 91 kulor, sedan tar man minus 59 för han 
spelar bort dom, sedan är det bara att räkna ut.” Eleven redogör med ord för 
uträkningen och visar en osäkerhet i vad som menas med ”Visa hur du räknar ut 
uppgiften”. 
 
Exempel: ”Jag tar 91 – 59” även här visar eleven en osäkerhet i vad den förväntas 
”visa”. 
 
Exempel: En annan elev svarar ”39 kulor, jag räknar i huvudet” vilket också är ett 
exempel på samma osäkerhet. 

 
 
Uppgift: Beskriv den grå figuren (en parallellogram) så noga du kan. Om du vill kan du välja 
ord från rutan (vinkel, spetsig, trubbig, sida, lång, längd, parallell, motstående). 
Den här uppgiften vållar stora problem för eleverna (endast 2 elever hade en godtagbar 

beskrivning). För att kunna beskriva figuren krävs att eleven har en förståelse för valda 
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begrepps innebörd men även vad de inte innebär. Detta visar sig vara svårt då elever t ex 

blandar ihop sida med vinkel och anger att figuren är en rektangel.  

Exempel: ”den har spetsiga sidor eller kanter och två långa sidor eller längder”.  
 
Exempel: ”den är en rektangel, längden och bredden är kortare”. 

 
För att kunna använda de föreslagna begreppen krävs det att eleven vet vad de betyder och 

hur de kan användas. Ett bristande ordförråd och en bristande förståelse för begreppen gör att 

elever antingen använder de föreslagna orden fel eller väljer andra ord med felaktig innebörd. 

Exempel: ”Ganska stor med två lika stora kanter”  
 
Exempel: ”Lite sned, 2,5 cm lång från sidan sett”  
 

6.3.2 Svårigheter att använda information 

Under denna felkategori redovisar jag de fel eller brister jag uppfattar som är kopplade till 

elevers förmåga att tolka information och instruktioner. Här placeras de fel som kan bero på 

bristande läsförståelse och att eleven inte uppfattar frågan, svarar på fel fråga eller tar viss 

information för given. Även de fall då eleven inte uppfattar mönster eller inte kan tolka en 

tvådimensionell bild av ett tredimensionellt föremål, d.v.s. visar brister i rumsuppfattning 

placeras här. 

 

 

Uppgift: Sandra, som är 11 år, står vid klätterväggen. Hon ska just börja klättra. För att 
Sandra inte ska skada sig, om hon skulle falla, håller en man i en säkerhetslina. Den går 
genom en krok och är fäst vid Sandras midja. (Utöver denna beskrivning finns en bild som 
visar hur det ser ut). Ungefär hur lång tror du hela säkerhetslinan är i verkligheten? Visa hur 
du löser uppgiften. 
Uppgiften bygger på att eleven använder sig av en uppskattad längd, t ex en 11-åring, för att 

avgöra längden på linan och använda den längden korrekt. Uppgiften kräver lösning i flera 

steg. Resultatet visar att elever tolkar in information som inte finns, som att ta skala 1:100 för 

given, troligen omedvetna om detta. 

 
Exempel: ”Jag mäter med en linjal, sen tar jag bort cm och sätter dit m.” Vilket 
jag tolkar som att eleven utan att reflektera förutsätter att bilden är ritad i skala 
1:100.  
 
Exempel: ”Säkerhetslinan är 11 cm på papperet, Sandra är 11 år och 
klätterväggen är 11 cm på papperet, så dom kanske bara har gjort om meter till 
cm.” Eleven försöker resonera sig fram till en lösning som både bygger på ett 
antagande att siffran 11 nog ska vara med och att meter har bytts mot cm.” 
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Denna information har eleven tagit för given och det är varken logisk eller 
relevant. 

 
 
Uppgift: Mellan de två delarna uppe vid kroken bildas en vinkel. Vad händer med vinkeln om 
mannen flyttar sig längre bort från Sandra? Visa hur du löser uppgiften. 
Det här är en fortsättning på uppgiften ovan. Fel elever visar här är både att de svarar på fel 

fråga och använder matematiska begrepp, som t ex trubbig vinkel, felaktigt. 

 
Exempel: ”Desto längre bort desto högre kommer hon.” Här svarar eleven på 
frågan vad händer med Sandra om mannen flyttar sig längre bort. Fel fråga. 
 
Exempel: ”Sandra åker upp och vinkeln som liknar en spetsig flyttar sig.” 
Eleven visar en osäkerhet i att uttrycka sig matematiskt korrekt då en bild, som 
är skissad vid sidan, korrekt visar att vinkeln blir större.  
 
Exempel: ”Vinkeln blir trubbigare” vilket varken är rimligt eller logiskt. (Visar 
att eleven inte har en begreppslig förståelse för vad trubbig vinkel innebär) 

 
 
Uppgift: Talen är ordnade i ett visst mönster. Skriv det tal som saknas i varje talföljd. 
a)  61  58  55  __   49         b)  3  4  6  9  13  __       c)  11  16  14  19  17  __ 
Uppgiften kräver att eleven kan uppfatta och använda mönstret som talföljden bygger på. 

 
Exempel: Eleven skriver 64 i den första talföljden och jag tolkar det som om 
eleven inte sett mönstret och tänker sig en ökning för varje tal, 61 62 63 64. 
 
Exempel: Eleven skriver 17 och jag tolkar det som om eleven inte sett mönstret 
utan upprepat ökningen av talet innan, alltså 4. 
 
Exempel: Eleven skriver 15 och jag tolkar det som att eleven inte sett mönstret 
och missar att det efter subtraktion med 2 ska vara en addition med 5 och 
felaktigt subtraherar 2 igen. 
 

 
Uppgift: a) Sandra hittar ett leksakshus. Så här ser det ut uppifrån (bild på ett hus sett 
uppifrån). Vilket av dessa hus är det som Sandra har hittat? (En bild visar fyra olika 
husgavlar sedda från sidan.) Sätt ett kryss under det. 
Den här uppgiften vållade inte eleverna några direkta svårigheter Däremot ökar problemet när 

eleverna, i den andra deluppgiften nedan, ska välja en annan husgavel och avbilda den sedd 

uppifrån. 

 
 
Uppgift: b) Gör en ring runt ett av de andra husen. Rita hur huset kan se ut om du ser det 
uppifrån. 
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De fel eleverna gör på denna uppgift visar på en stor osäkerhet både vad det gäller förmågan 

att göra en rimlig och logisk tolkning av en tvådimensionell bild till tredimensionell och 

förmågan att rita en bild som förmedlar detta.  

 
Exempel: Eleven ritar en bild som visar huset både från sidan och uppifrån i 
samma figur vilket ger en bild utan logik. Eleven gör en tredimensionell 
tolkning av husgaveln men har svårt att förmedla den i en egen bild. 
 
Exempel: Eleven ritar endast en vägg sedd uppifrån med en skorsten på vilket 
tyder på att eleven har svårt att tolka in det tredimensionella perspektivet i 
bilden.  
 

6.3.3 Sammanfattning  

Den här delen av resultatet visar på svårigheter elever stöter på när de ska kommunicera, 

argumentera matematiskt och logiskt. Det handlar om att förstå information och formulera sig 

matematiskt, inte främst om svaret är fel eller ej. Felkategorierna är Otillräcklig matematisk 

kommunikation och Svårigheter att använda information. När det gäller att kommunicera 

matematik visar resultatet att elever har svårt att förstå vad det innebär när det står t ex ”visa 

hur du tänker”. De anger vilket räknesätt det använt eller berättar långt och komplicerat med 

ord. När det gäller att beskriva en parallellogram stöter elever på stora problem trots att vissa 

begrepp är föreslagna. Det visar sig att elever inte använder givna begrepp mer än när det 

gäller lång och vinkel, de räknar ut sidornas längd men figurens utseende framgår inte av 

beskrivningen. Felkategorin svårigheter att använda information innefattar; att se och 

använda mönster, föreställa sig vridningen av en tredimensionell bild och avbilda den 

tvådimensionellt, använda informationen korrekt och inte svara på fel fråga eller ta viss 

information för given. När det gäller det senaste exemplet visar det sig att elever tolkar in 

information i en text som inte står t ex tar elever skala 1:100 för givet när en längd ska 

uppskattas. Uppgiften kräver en uppskattning av en längd för att lösas. Kanske ligger en 

svårighet i att problemet kräver en lösning på flera steg. 

6.4 Fel vid problemlösning – Strategisk kompetens 

Här redovisar jag de felkategorier som kan kopplas till de fel elever gör när någon form av 

problem ska lösas. Med problem menar jag här en öppen uppgift med text där räknesätt och 

lösningsmetod inte är given. Här handlar det också om att kunna avgöra om resultatet är 

rimligt. Jag väljer att redovisa resultatet utifrån 4 utvalda, representativa, problem. 

Felkategorierna är kopplade till elevens förmåga att tolka, förstå och formulera problem och 
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att välja en bra lösningsstrategi. Till skillnad från den tidigare redovisningen väljer jag här att 

redovisa felkategorierna under respektive problem.  

 

De felkategorier jag funnit och kommer att använda mig av är: Avsaknad av strategi och 

redovisning, Ofullständig redovisning, Fel och brister i strategin, Brister i användandet av 

information samt Brister i rimlighetsuppfattning. Jag börjar nedan med en beskrivning av 

felkategorierna, därefter presenterar jag problemen med felkategorier och förtydligande 

lösningsexempel. 

 

Avsaknad av strategi och redovisning 

Under denna kategori finns elevsvar som tyder på att eleven saknar förståelse och strategi för 

att kunna lösa uppgiften. Det kan både handla om att eleven inte förstår problemet, använder 

en icke användbar strategi eller inte alls försöker lösa uppgiften.  

Ofullständig redovisning 

Denna felkategori innefattar de lösningar där eleven visar på förståelse för uppgiften men bara 

löser delar av uppgiften, med ”minsta möjliga möda”. Till denna felkategori hör bland annat 

de lösningar jag som i inledningsskedet gick under namnet ”bekvämlighetslösningar”.   

Fel och brister i strategi och redovisning 

Denna kategori omfattar det val av strategi eleverna använder för att lösa ett problem och de 

fel och brister som uppstår relaterade till denna strategi. Det kan t ex vara bilder, ord eller 

annan strategi som eleven försöker använda. Även motsatsen till ”bekvämlighetslösningarna” 

hör till denna kategori. Eleven har gjort ett ambitiöst arbete och visat på en vilja att lösa 

uppgiften på bästa sätt. Trots detta är uppgiften inte korrekt löst vilket kan tolkas som brister i 

strategin eleven använder. 

 

Otillräcklig användande av informationen 

Feltyper redovisade under denna kategori kan vara att en elev inte svarar på frågan, feltolkar 

texten, väljer räknesätt som inte är relevant eller använder eventuell enhet fel.  Dessa feltyper 

är relaterade till begreppskompetens då det handlar om att förstå och använda begrepp för att 

lösa problem. 

Brister i uppskattning och rimlighetsuppfattning 

De feltyper som hör till denna kategori är när eleven löst uppgiften och gjort uppskattningar, 

antaganden eller uträkningar som leder till ett orimligt svar. 
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6.4.1 Problem 1 – bråk 

Uppgift: En flaska är fylld till en fjärdedel med vatten. En lika stor flaska är fylld till en 
tredjedel med vatten. I vilken flaska finns det mest vatten? 
För att kunna lösa uppgiften behöver eleven kunna förstå och använda information, 

redovisa sitt tänkande samt storleksordna bråk 

Avsaknad av strategi och redovisning 
Exempel: ”Flaskan med en fjärdedel vatten i fanns mest vatten i för att båda 
flaskorna är ju lika stora men i en av dom är det mer vatten.”  
Eleven använder ingen strategi och redovisar ingen fakta som leder till en 
lösning på uppgiften. 

 
 
Fel och brister i strategi och redovisning 

Exempel: Eleven har ritat 2 olika bilder. En kvadrat som är indelad i fjärdedelar 
och en slarvigt ritad cirkel som snarast visar en tolftedel än en tredjedel (även 
om bilden snarare illustrerar en tolftedel).  
 
Exempel: Eleven ritar två jämförbart stora cirklar. Delar in i korrekta bråkdelar, 
men ritar olika stora delar som gör att bilderna inte går att använda för att lösa 
uppgiften. Det är en relevant strategi men eleven visar på en osäkerhet att 
använd strategin och en brist på förståelse för bråkdelar. 
 

6.4.2 Problem 2 – vikt 

Uppgift: När Martin packar sin ryggsäck inför utflykten väger den 3 kg. Föreslå olika saker 
som kan finnas i ryggsäcken och vad du tror att de olika sakerna väger.  
Ryggsäcken väger 250 g 
För att kunna lösa uppgiften behöver eleven kunna förstå och använda information, redovisa 

sitt tänkande, hantera enhetsbyten inom storheten vikt, utföra beräkningar samt uppskatta vikt. 

 
Avsaknad av strategi och redovisning 

Exempel: Svarar: En flaska saft och en potatis, 3000g.  
Eleven visar brister i förståelsen för uppgiften och uppskattar inte några vikter.  
 

Ofullständig redovisning 
Exempel: Badring 200 g, handduk 50 g, 10 mackor 200 g, dricka 300 g, fika, 
kakor, bullar 300g.  
Eleven redovisar relevanta föremål (även om vissa vikter visar på brister i 
uppskattningsförmåga) men anger inte vikten på alla föremål och visar inget 
försök att räkna ut och redovisa den totala vikten.  

 
Fel och brister i strategi och redovisning 

Exempel: ”1 Cola flaska 25 hg, 3 bullar 12 g, varma mackor 100 g, en godispåse 
2 hg, extra vantar 10 g, termobyxor 210 g.”  
Eleven uppskattar vikter (visar även brister i uppskattning) och väljer vikter som 
leder till att det blir svårt att beräkna den sammanlagda vikten. Eleven använder 
en strategi som gör uppgiften svårare än nödvändigt att lösa.  
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Otillräcklig användande av informationen 

Exempel: ”Matsäck 1 kg, ombyte 200 g, dricka 0,5 kg, spritkök 1 kg, bestick och 
tallrik 300 g.” Eleven har löst uppgiften men inte räknat med ryggsäckens vikt.  

 
Brister i uppskattning och rimlighetsuppfattning 

Exempel: ”Chokladkaka 50 g, t-shirt 700 g, fotboll 2 kg.” Eleven har redovisat 
föremål som sammanlagt väger 3 kg men visar brister i förmågan att uppskatta 
vikter. 
 

6.4.3 Problem 3 – längd 

Uppgift: Sandra, som är 11 år, står vid klätterväggen. Hon ska just börja klättra. För att 
Sandra inte ska skada sig, om hon skulle falla, håller en man i en säkerhetslina. Den går 
genom en krok och är fäst vid Sandras midja. (Utöver denna beskrivning finns en bild som 
visar hur det ser ut).  
Ungefär hur lång tror du hela säkerhetslinan är i verkligheten? Visa hur du löser uppgiften. 
För att kunna lösa uppgiften behöver eleven kunna förstå och använda information från bild 

och text, redovisa sitt tänkande, hantera enheter inom storheten längd, jämföra och uppskatta 

längd, utföra enkla beräkningar samt ange ett svar utifrån redovisning och beräkning. 

 
Avsaknad av strategi och redovisning 

Exempel: ”Jag vet inte säkert, jag tror det är 18.” Eleven har ingen strategi för 
att kunna lösa uppgiften. Svarar 18 men utan enhet och motivering. Om eleven 
förstått problemet eller ej går inte att avgöra utifrån detta svar. 
 
Exempel: 12 + 9 = 21   3 ⋅ 7 = 21  svar: 21 meter” Eleven mäter och räknar ut 
hur långt repet är på bilden, gör därefter omotiverat om uträkningen till en 
multiplikation. Eleven visar brister i förståelse för uppgiften och även sin egen 
redovisning och saknar strategi att lösa problemet. 

 
Ofullständig redovisning 

Exempel: ”Svar: 10 m, jag mäter med en linjal och sen skriver jag det i meter.” 
Redovisningen är ofullständig och det framgår inte hur och vad eleven mäter 
och räknar. Vid första åsynen kan man tro att eleven tagit skala 1:100 för given, 
men utifrån vad eleven skissat i bilden och svaret visar det att korrekt skala har 
använts.  

 
Fel och brister i strategi och redovisning 

Exempel: ”Jag tänker att jag är den där mannen och om jag drar i den blir den 
längre, svar: 10m långt.”   Eleven visar på en viss förståelse för uppgiften. 
Relaterar till Sandras längd genom att skriva 1,5 m på bilden. Både strategi och 
redovisning är dock felaktig och bristfällig. Beräkning saknas helt. Däremot är 
svaret, 10 m, rimligt.  
 
Exempel: ”Jag mätte med linjalen, 3 ½ + 2 ½ + 1 = 7 m, svar: 7 meter.” 
(Säkerhetslinans mått på bilden är ungefär 9cm + 13 cm.) Strategin att mäta med 
linjalen är en bristfällig strategi då eleven inte redovisar vad den mäter och på 
vilket sätt mätningen sedan används för att avgöra linans längd. 
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Otillräcklig användande av informationen 

Exempel: ”2 cm är ungefär 1 m i verkligheten, svar 5 m.” Eleven visar förståelse 
för uppgiften men använder bara delar av den informationen bilden och texten 
ger. Räknar inte med hela säkerhetslinans längd, visar ingen beräkning och 
redovisar inte vilken uppskattad längd skalan 1:50 grundar sig på. 

 
Brister i rimlighetsuppfattning 

Exempel: ”Svar 2 m” Eleven har ritat en bild men inte mätt eller gjort en rimlig 
uppskattning av någon längd i uppgiften.  
 

6.4.4 Problem 4 – bråk 

Uppgift: (deluppgift) Bestäm nu själv hur många saker som finns i en hög. Hälften av alla 
saker ska vara snäckor. En fjärdedel av alla saker ska vara stenar. Resten är pinnar. Hur 
många snäckor, stenar och pinnar finns det i din hög? 
För att kunna lösa uppgiften behöver eleven kunna förstå och använda information, redovisa 

sitt tänkande, förstå och hantera bråk samt ange svar utifrån redovisningen 

 
Avsaknad av strategi och redovisning 

Exempel: ”14 saker, 7 snäckor, 6 stenar, 5 pinnar” Eleven saknar förståelse för 
uppgiften och saknar strategi för att lösa den. Ett antal saker är angivna, men 
saknar ”alla”. ”Hälften” har blivit rätt, men för övrigt är antalet stenar och 
pinnar, till synes, slumpmässigt valda.  

 
Ofullständig redovisning 

Exempel: ”8+4+4” Eleven ger en ofullständig redovisning av uppgiften som 
även saknar svar. 
 

Fel och brister i strategi och redovisning 
Exempel: ”Jag tar 14 saker och delar på hälften, då blir det 7 snäckor, 4 stenar 
och 3 pinnar.” Eleven ritar ett antal föremål som gör att det blir 3,5 stenar. 
Istället för att välja ett nytt antal för ”alla”, rättar eleven till antalet stenar till 4. 
Räknar därefter ut resten utifrån detta. Eleven väljer en framkomlig strategi för 
att lösa uppgiften men visar på brister i hanteringen av strategin. 

 
 
Brister i användandet av information i texten  

Exempel: Eleven ritar en rektangel enligt följande: 12 pinnar, 3 snäckor, 6 
pinnar (eleven visar att tre av de små rektanglarna är 6 pinnar). Strategin att rita 
en bild är relevant men bilden är felaktigt indelad i åttondelar. Eleven visar inte 
att den använder informationen som ges i texten. Dessutom är redovisningen 
bristfällig då det inte framkommer hur eleven gjort beräkningen och antalet 
stenar saknas helt. 

 
                                 
          

 
 

12 

3  6  
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6.4.5 Problem 5 - volym 

Uppgift: Vattnet i den stora flaskan (bild visar flaska som rymmer 1,5 liter) ska hällas i små 
flaskor. I varje liten flaska får det plats 50 cl. Hur många små flaskor behövs? Visa hur du 
löser uppgiften. 
För att kunna lösa uppgiften behöver eleven kunna förstå och använda information, redovisa 

sitt tänkande, hantera enhetsbyten inom storheten volym, utföra beräkningar samt ange ett 

svar utifrån redovisning och beräkning. 

 
Avsaknad av strategi och redovisning 

Exempel: ”Räknar med miniräknare 50 i taget, blir 20 flaskor och en halv.”  
Eleven använder miniräknaren och siffrorna som anges i uppgiften utan 
förståelse och framkomlig strategi. 

 
Ofullständig redovisning 

Exempel: ”5  5   5  = 1,5 liter  3 flaskor” Strategin  är bristfällig, men ger ett 
korrekt svar. Redovisningen saknar förklaring på vad 5 har för enhet och tecken 
för addition skrivs inte ut. Valet av addition är inte optimalt även om det är en 
framkomlig väg i denna uppgift. För framtida problemlösning underlättar det om 
eleven använder division naturligt vid denna typ av problem. 

 
Fel och brister i strategi och redovisning 

Exempel: ”150cl/3 = 50, svar: 3 flaskor” Eleven använder division vilket är ett 
korrekt räknesätt men delar med 3 utan att motivera eller visa varför. Om eleven 
prövar sig fram borde det framgå av redovisningen. Eleven kommer fram till rätt 
svar, men inte utifrån den beräkning som görs. Det är inte en framkomlig 
strategi för framtida problemlösning. 

 
Brister i rimlighetsuppfattning 

Exempel: ”5 flaskor, 10 cl = 10 liter”. Inser inte heller det orimliga i att 10 cl är 
lika mycket som 10 liter.  
 
Exempel: ”30 flaskor” Inser inte det orimliga i att 1,5 liter räcker till 30 flaskor. 
de flesta elever har köpt 1,5 liter läsk, 0,5 liter och även 33 cl burk. Då uppgiften 
bygger på, för eleven, verklighetsnära situation borde eleven kunna reagera över 
att 30 är orimligt. 
 

6.4.6 Sammanfattning 

Felkategorier som förekommer i denna del av redovisningen är Avsaknad av strategi och 

redovisning, Ofullständig redovisning, Fel och brister i strategin, Brister i användandet av 

information samt Brister i rimlighetsuppfattning. De uppgifter jag använder som exempel för 

att tydliggöra kategorierna omfattar bråk, vikt, längd och volym. När det gäller uppgifterna 

som handlar om bråk har jag kunnat urskilja följande 4 felkategorier; Avsaknad av strategi 

och redovisning, Ofullständig redovisning, Fel och brister i strategin, Brister i användandet 
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av information. När det gäller uppgiften som handlar om vikt, volym och längd visar 

resultatet samtliga 5 felkategorier. Svårigheterna ligger i att förstå uppgiften, hitta lämplig 

strategi och utföra eventuell beräkning samt att kunna uppskatta om svaret är rimligt. 

Lösningarna visar att en del elever skriver många ord som redovisning även om dom inte 

förstår, andra svarar inte på uppgiften alls eller väldigt kort. När det gäller bråkuppgifterna 

redovisar elever mer utförligt med bild än med ord och symboler. När det gäller dessa 

problemuppgifter förekommer olösta uppgifter utan svar. 

6.5 Sammanfattning av det totala resultatet 

Tabellerna nedan är en sammanfattning av resultatet. Jag har här, inspirerad av Hudson & 

Miller93, valt att beskriva vilka kompetenser elever saknar och vilka fel de gör utifrån det 

matematiska innehållet med samma indelning som det centrala innehållet i Lgr 11. Under 

kompetenserna har jag sedan placerat in relevanta felkategorier och ger kortfattade exempel 

på fel eleven gjort. På detta sätt får jag en överskådlig bild av vilka svårigheter elever är i 

både vad det gäller kompetenser och innehåll. Jag har endast gjort tabeller och kolumner 

utifrån det matematiska innehåll och de kompetenser mitt arbete berör. Därför finns ingen 

tabell för det matematiska innehållet Samband och förändring och Sannolikhet och statistik 

och ingen kolumn för Produktivt förhållningssätt.  

                                                 
93 Hudson, P. & Miller, S. P. (2006).  
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Tabell 2  
Kompetens i Taluppfattning och tals användning  

 Taluppfattning och tals användning 
Begreppskompetens Procedurkompetens Strategisk kompetens Logiskt 

resonemang 
- brister i förståelse av 
talbegrepp 
Tiotal  
Hundratal 
Decimaltal 

- enklare räknefel 
Samtliga 4 räknesätten  

- avsaknad av strategi och 
redovisning 
Problemlösning med bråk 
Tolka uppgift till 
subtraktionsuppgift. 

- otillräcklig matematisk 
kommunikation 
Argumentera för 
storleken på decimaltal 
Betydelsen av ”visa 
uträkning” 

- brister i förståelse av 
bråkbegrepp 
Fjärdedel 
Tredjedel 
Storleksordna 
 

- fel och brister i skriftlig 
uträkningsmetoden 
Subtraktion 
 

- fel och brister i strategin 
Konstruera eget problem inom 
bråk. 
Tolka uppgiften till 
divisionsuppgift. 
Använda och rita relevant bild. 

 

 - allvarligare räknefel 
Kommutativa räknelagen 
Associativa lagen 
Tiotals- och 
hundratalsövergång 

- ofullständig redovisning 
Ofullständig bild 
Svar med bristfällig lösning 
 
 

 

 - ouppmärksamhet 
Rimlighet 
”Slarvfel” vid räkning 
Avskrivningsfel 

 
 

 

 
 
Tabell 3 
Kompetens i Geometri 

 

Geometri 
Begreppskompetens Procedurkompetens Strategisk kompetens Logiskt resonemang 
- brister i förståelse av 
enhetsbegrepp 
Volymenhet ml cl 
Viktenhet g hg kg 
Längdenhet: mäta med 
trasig linjal 

 - brister i uppskattning och 
rimlighetsuppfattning 
Rimlighetsuppskattning volym, 
längd och vikt 

- otillräcklig matematisk 
kommunikation 
Beskriva en parallellogram 
Beskriva förändring av 
vinkel 

- brister i förståelse av 
geometriska begrepp 
Parallella sidor 
Kvadrat 
Trubbig vinkel 

 - avsaknad av strategi och 
redovisning 
Problemlösning med vikt 
Problemlösning med längd 
Gissning som svar 

- otillräcklig användande 
av informationen 
Proportionalitet 
Vinkel 
Rita figur ur nytt 
perspektiv 
Svara på frågan 

  - ofullständig redovisning 
Endast svar och bristfällig bild 
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Tabell 4  
Kompetens i Algebra 

 
 
Tabell 5 
Kompetens i Problemlösning 

Problemlösning 
Begrepps -
kompetens 

Procedurkompetens Strategisk kompetens Logiskt resonemang 

- brister i förståelse av 
enhetsbegrepp 

- fel och brister i 
beräkningsmetoden 

- avsaknad av strategi och 
redovisning 

- svårigheter att använda 
information 

- brister i förståelse av 
bråkbegrepp 

- ouppmärksamhet - fel och brister i strategi och 
redovisning 

- otillräcklig matematisk 
kommunikation 

 - allvarligare räknefel - brister i uppskattning och 
rimlighetsuppfattning 

 

 

Denna sammanfattning visar att elever utifrån resultatet är i störst svårigheter när det gäller 

det matematiska innehållet taluppfattning och tals användning och det visar sig i samtliga 

kompetenser. När det gäller geometri är inte procedurkompetensen representerad 

överhuvudtaget vilket beror på att det inte finns geometriuppgifter i proven som berör denna 

kompetens. De övriga kompetenserna visar dock på att elever är i svårigheter även vad det 

gäller geometri. De svårigheter som är relaterade till algebra berör likhetstecknets innebörd, 

obekanta tal och talmönster. Strategisk kompetens i algebra frågades det inte efter i någon av 

uppgifterna jag analyserat. Problemlösning som matematiskt innehåll relaterar till de övriga 

kompetenserna och innehållen som redovisats.   

7 Diskussion  

I detta avsnitt diskuteras resultatet utifrån min undersökning och teorier från 

litteraturgenomgången. De frågor jag sökt få besvarade är, vilka matematiksvårigheter elever 

befinner sig i när de slutar år 5 och vilka fel de gör. För att få svar på dessa frågor gjorde jag 

en kvalitativ analys av de nationella prov i matematik som genomförts på vårterminen år 5.  

 

Algebra 
Begreppskompetens Procedurkompetens Strategisk kompetens Logiskt resonemang 
- brister i förståelse av 
talbegrepp 
Likhetstecknets innebörd 

- allvarligare räknefel 
Lösa enkla ekvationer, 
obekanta tal 

 - svårigheter att använda 
informationen 
Upptäcka och använda 
talmönster. 
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Jag väljer att utgå ifrån formuleringar av matematiskt innehåll som det återfinns i läroplanen, 

Lgr1194. Det har en pedagogisk vinst som syftar till att tydliggöra och konkretisera det 

matematiska innehållet utifrån den kursplan som styr matematikundervisningens innehåll och 

mål. Det medför dock att vissa delar av innehållet inte representeras i min studie, då de prov 

jag använder är konstruerade utifrån Lpo 94 och målen för år 5. Sannolikhet återfinns t.ex. 

inte i målen för år 5 i Lpo 94. 95 Syftet med studien var att undersöka vilka svårigheter elever 

kan befinna sig i när de slutar år 5 och jag bedömer det som att resultatet av analysen inte 

påverkas av att jag använder denna indelning. Jag har inte fått en heltäckande bild av elevers 

svårigheter i matematik genom att enbart studera dessa prov men bilden är betydligt klarare. 

 

Som grund för att ta reda på elevers svårigheter och bristande kunskap i matematik har jag, i 

den teoretiska genomgången, försökt definiera begreppet matematikkunskap. Kunskap i 

matematik visar sig vara mångfasetterad och bör betraktas och bedömas både utifrån 

processinriktade kompetenser96 och utifrån matematiskt innehåll97. Undersökningens resultat 

diskuteras utifrån ett samband mellan dessa båda kunskapsperspektiv med kompetenserna 

som utgångspunkt. Som ett förtydligande, innebär detta att jag utgår från 

kompetenskolumnerna i Tabell 2, 3, 4 och 5 när jag diskuterar resultatet.  

 

Med utgångspunkt i teori och forskning, från litteraturgenomgången, kommer jag även att 

diskutera den affektiva kompetensen, Produktiv inställning, som inte framkommer av 

analysen, samt vilka eventuella orsaker som skulle kunna kopplas till de matematiksvårigheter 

resultatet visar på. Avslutningsvis ger jag förslag på forskningsområden med anknytning till 

mitt arbete.  

7.1 Begreppsförståelse 

Fritt översatt skulle jag vilja citera Kilpatrick i samband med en beskrivning av kompetensen 

begreppsförståelse: ”det man har förstått behöver man inte minnas” 98. Att ha förvärvat en 

förståelse för begrepp innebär att man kan använda begreppet i olika sammanhang och på 

olika sätt. Det är svårt att avgöra på enskilda prov om eleven har begreppsförståelse i den 

bemärkelsen. I de fall eleven gjort fel kan det tolkas som brister i förståelse av ett visst 

                                                 
94 Lgr 11. 
95 Lpo 94. 
96 t ex: Kilpatrick, J., Swafford, J. & Findell, B. (2001); Johansson, B. m.fl. (2001). 
97 Hudson, P. & Miller, S. P. (2006); Engström, A., Engvall, M. & Samuelsson, J. (2007).   
98 Kilpatrick, J., Swafford, J., & Findell, B. (2001). s. 123 
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begrepp. Men i de fall eleven gjort rätt kan jag inte avgöra om eleven har förståelse i andra 

sammanhang eller kan använda begreppet på annat sätt än uppgiften kräver. 99  

 

Resultatet av min undersökning visar tydliga på brister i förståelse av begrepp inom 

innehållsområdena Talförståelse och användande av tal samt Geometri. Brister i förståelse av 

tal, enheter, bråk och geometri är de felkategorier analysen visat på och de fel eleverna gör är 

främst knutna till decimaltal, bråk, likhetstecknets innebörd, små volymer och viktenheter 

samt vinklar. Även fel som kan kopplas till förståelsen av positionssystemet, både vad det 

gäller hela tal och decimaltal förekommer.  Detta styrks av andra undersökningar som visar på 

liknande svårigheter inom dessa områden.100  

 

Det är viktigt att ta dessa fel på allvar då de ligger som en grund för i stort sett all 

matematikinlärning i framtiden101. En möjlig orsak till missuppfattningarna kan vara brister i 

undervisning, vilken bör belysa olika perspektiv och representationsformer av de matematiska 

begreppen. Konkret material och kommunikation är viktiga faktorer för att befästa begrepp 

inom matematiken.102  

7.2 Procedurkompetens 

Med utgångspunkt i den indelning McIntosh gjort i sin bok är det lätt att inse att förståelsen 

inte bara är kopplad till begrepp utan även till operationer med tal.103 Procedurkompetensen 

har sin grund i denna förståelse. I teoriavsnittet visar jag att procedurkompetensen innefattar 

både huvudräkningsmetoder, standardalgoritmer och andra skriftliga metoder samt det 

Hudson Miller benämner automatiserad kunskap (min översättning).104  

 

Resultatet av de fel elever gör som är kopplade till denna kompetens har sorterats in under 

felkategorier som jag benämnt enklare räknefel, ouppmärksamhet, allvarligare räknefel samt 

fel och brister i uträkningsmetoden. De prov jag valt att analysera var inriktade på att främst 

testa subtraktion, därför är det inte förvånande att det är där tyngdpunkten av elevernas fel 

uppträder. Resultatet visar dock även på fel elever gör vid beräkning både vad det gäller 

division och multiplikation.  

                                                 
99 t ex: McIntosh, A. (2008); Hudson, P. & Miller, S. P. (2006).   
100 Alm, L. (2004); McIntosh, A. (2008).  
101 McIntosh, A. (2008); Kilborn, W. & Löwing, M. (2002). 
102 McIntosh, A. (2008). 
103 Ibid. 
104 Hudson, P. & Miller, S. P. (2006).  
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Felkategorin ouppmärksamhet är den kategori där elevers ”slarvfel” placerats. Enligt Kilborn 

& Löwing bör man vara ytterst försiktig med att skylla elevers fel på slarv. De menar att felen 

oftast beror på missuppfattningar och att detta bör uteslutas innan felet förklaras med slarv. 105 

Av naturliga skäl har detta inte låtit sig göras då jag inte träffat eleverna. Att elever är 

ouppmärksamma på att svaret är orimligt är något som resultatet visar, detta i enlighet med 

vad bl.a. McIntosh lyfter fram106. Trots att uppgifterna är formulerade som en 

vardagshändelse där eleverna ska avgöra hur mycket pengar de har kvar när de handlat för 1 

kr, 10 kr och 100kr, märker inte eleverna att svaret inte är rimligt. Flera författare, bl.a. 

Löwing menar att elever lättare löser uppgifter kopplade till vardagen107. Kanske 

uppmärksammade inte eleverna den vardagsnära situationen p.g.a. den speciella 

bedömningssituationen som eleven befann sig i108. 

 

Utantillkunskap som tabellkunskap finns under kategorin enklare fel. Denna kategori är även 

den svår att säkert fastställa eftersom eleverna bör ha denna kunskap automatiserad109. Det 

innebär att även de gånger elever gör rätt kan jag inte med säkerhet avgöra om de löst 

uppgiften snabbt i huvudet eller om de tagit tid på sig. I det senare fallet kommer elever att 

stöta på problem senare både i fråga om algoritmer och när det gäller att lösa problem i flera 

steg. Eftersom det är viktigt att eleverna har en väl grundad begreppsförståelse innan de börjar 

”traggla” tabeller och annan automatiserad kunskap kan de fel de gör även bero på brister i 

begreppsförståelsen.110   

 

När det gäller felkategorierna allvarliga räknefel och fel och brister i uträkningsmetoden 

handlar det om det McIntosh beskriver som förståelse för operationer med tal och Att göra 

beräkningar.  Att han betonar vikten av förståelse, både för tal och för dess användning, är av 

stor betydelse då han varnar för att beräkningar annars kan bli procedurer som utförs 

mekaniskt och med missuppfattningar som blir svåra att rätta till. 111   

 

                                                 
105 Kilborn, W. &  Löwing, M. (2002). 
106 McIntosh, A. (2008).  
107 Löwing, M. (2008).  
108 Björklund, L. (2004). 
109 McIntosh, A. (2008); Hudson, P. & Miller, S. P. (2006).  
110 Ibid. 
111 McIntosh, A. (2008).  
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I användandet av de 4 räknesätten verkar subtraktion vara ett av de svårare och ställer till 

problem för eleverna på flera sätt. Detta problem lyfter även McIntosh fram och hans 

beskrivning av felen liknar de jag har sett i min analys112. Resultatet visar att elever gör fel vid 

subtraktion som kan orsakas av att de använder räkneregler för addition. Man kan ana att 

eleverna använder kommutativa lagen vid subtraktion och felaktigt byter plats på termerna för 

att subtrahera den minsta termen från den största. 217-199 skulle då felaktigt räknas som 2-1 

= 0 och 1-9 = 8 (ändras till 9-1) och 7-9 = 2 (ändras till 9-7), det skulle ge svaret 182 som är 

fel och dessutom orimligt. 

 

Resultatet visar att elever gör fel både när det gäller uträkningar som är knutna till en text och 

rena räkneoperationer. Det förekommer även att elever ger olika svar på samma 

räkneoperation. Det i sig visar på en osäkerhet i val och användande av metod. Ett exempel är 

det fall där termernas relativa skillnad är liten, 203 – 198. Eleven kan lösa textuppgiften 

korrekt men göra fel på den rena räkneoperationen, den relativa skillnaden mellan talen 

kanske är lättare att uppfatta i en verklighetsnära situation. Den rena räkneoperationen, 203 – 

198 räknas däremot ut med andra metoder som i flera fall ger ett felaktigt svar.  

 

Det verkar som om elever har svårare för att avgöra, eller uppmärksamma, svarets rimlighet 

när det handlar om subtraktion. Även det är något som McIntosh visar på113. 

 

Orsakerna till att elever gör fel i beräkningssituationer kan i vissa fall bero på att elevers 

missuppfattningar förklaras som ”slarv” och läraren inte tar reda på vad elever kan och inte 

kan. Enligt Kilborn & Löwing är en kartläggning och ett uppföljande samtal nödvändigt för 

att möta elevers behov och rätta till missuppfattningar114. De menar att lärare många gånger 

tror att de vet vad elever kan och hur de tänker och därför inte vill eller behöver använda en 

skriftlig diagnos för att ta reda på det. McIntosh betonar vikten av att tidigt upptäcka 

missuppfattningar eftersom de annars kan följa med personen ända upp i vuxen ålder115.  

7.3 Strategisk kompetens 

Det gemensamma för de 5 uppgifter jag valt att analysera i denna del är att de innehåller text 

som är knuten till en verklig händelse och kräver redovisad lösning.  Alm understryker just 

                                                 
112 Ibid. 
113 Ibid. 
114 Kilborn, W. &  Löwing, M. (2002)  
115 McIntosh, A. (2008).  
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vikten av att uppgifterna ska knyta an till elevens verklighet så att de blir intressanta för 

eleven att lösa116.  

 

Enligt Pettersson är språkets enkelhet en viktig faktor för att elever ska kunna lösa problem 

som innehåller text117. De uppgifter jag har analyserat bedömer jag uppfyller detta krav då 

texten är kortfattad och inte innehåller svårtolkade ord. Eleverna kan dock ha låg självkänsla 

på grund av ständiga misslyckanden och trots den enkla texten inte tror sig om att kunna lösa 

uppgiften118. 

 

Resultatet visar på 5 felkategorier: avsaknad av strategi och redovisning, ofullständig 

redovisning, fel och brister i strategin, brister i användandet av information samt brister i 

rimlighetsuppfattning.  

 

Felen som görs i kategorin avsaknad av strategier och redovisning är av olika karaktär och 

felkategorin förekommer i samtliga 5 uppgifterna, felen varierar därför en hel del. Det kan 

röra sig om uppgifter som eleven hoppat över och därför helt saknar lösning, gissningar som 

visar en vilja att försöka och uppgifter som eleven helt tycks sakna förståelse för.  

 

I vissa fall har eleven visat på de svårigheter som Sterner & Lundberg beskriver att elever i 

läs- och skrivsvårigheter ofta visar, en ytlig tolkning av texten och lösryckta omotiverade svar 

och uträkningar. De menar att eleverna inte uppfattar talen som en del av uppgiften. 119 Ett 

exempel på detta är när en elev tycks gissa ett svar, 21 m, och sedan visar på två olika 

omotiverade och för uppgiften irrelevanta uträkningar, 12 + 9 och 3⋅7, utan logik och 

förklaring.  

 

Felen i denna kategori, avsaknad av strategier och redovisning, kan bero på brister i 

förståelsen för vissa begrepp. Eftersom resultatet visar att elever i vissa fall helt tycks sakna 

förståelse för enhetsbegrepp och bråkbegrepp är det inte förvånande att elever även gör fel på 

textuppgifter som bygger på förståelse av dessa begrepp. Det är i dessa fall svårt att avgöra 

om det är det avgörande problemet eller om även andra missuppfattningar ligger bakom dessa 

svårigheter. Pettersson hävdar att en bedömning inte enbart kan bestå av ett skriftligt prov. Ett 

                                                 
116 L, Alm. (2004).  
117 A, Pettersson. (2004).  
118 Magne, O. (1998).  
119 Lundberg, I. & Sterner, G. m. fl. (2002).  
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samtal med eleven är många gånger nödvändigt för att säkerställa orsaken till dessa 

svårigheter. 120  

 

De fel som är placerade under felkategorin ofullständig redovisning kallade jag i ett tidigt 

skede för bekvämlighetslösningar. De visar att eleven förstått uppgiften men svarat alltför 

kortfattat. Kanske kan detta i vissa fall bero på att elever saknar tillräcklig språklig kompetens 

för att uttrycka sitt tänkande i skrift, i enlighet med det Sterner & Lundberg lyfter fram i 

rapporten Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik121. Detta kan även leda till att 

elever inte förstår innebörden av uppmaningen Förklara hur du tänker, vilket jag återkommer 

till under, Logiskt resonemang.  

 

Felkategorin Fel och brister i strategin innehåller fel där elever använder sig av en strategi, 

för att lösa uppgiften, som är felaktig eller innehåller brister som gör den oanvändbar för att 

lösa det aktuella problemet. Det kan handla om att eleven ritar bilder för att lösa 

bråkproblemen men att bilderna inte visar lika stora delar eller att bilderna av annan anledning 

inte är jämförbara.  

 

Resultatet visar även att elever gör det krångligare än nödvändigt genom att t ex välja vikter 

och enheter på föremål som blir svåra att addera, 25g och 12 hg osv. Ytterligare ett exempel 

är bråkuppgiften där eleven själv ska välja ett antal föremål och väljer ett antal, t ex 14 st, som 

gör att en fjärdedel leder till halva stenar. Istället för att rätta till antalet av samtliga föremål, 

rättar eleven felaktigt till fjärdedelen så att det blir heltal, 3,5 stenar blir 4 stenar. Pettersson 

beskriver liknande tendenser, hon menar att elever som uppvisat svaga resultat i vissa fall 

lämnar in tillkrånglade redovisningar eller bara anger svar122.  

 

Svårigheter att tolka vilket räknesätt som är relevant för en uppgift, enkoda uppgiften, visar 

sig i de uppgifter som naturligt är en innehållsdivision. Det vill säga en divisionsuppgift, t.ex. 

150/50, som enklast löses genom tanken, Hur många gånger får 50 plats i 150? Eleven kan ha 

försökt lösa uppgiften, men med annan metod vilket kan leda till svårigheter vid svårare 

uppgifter. McIntosh påpekar vikten av att undervisningen vid upprepade tillfällen visar eleven 

                                                 
120 A, Pettersson. (2005).  
121 Lundberg, I. & Sterner, G. m. fl. (2002). 
122 A, Pettersson. (2004).  
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på hur uppgifter som löses med innehållsdivision skiljer sig från delningsdivisionen i 

formulering123.  

 

När det gäller förmågan att enkoda en uppgift är det naturligt att elever i läs- och 

skrivsvårigheter stöter på problem då de endas läser texten ytligt och inte ser sambandet 

mellan text och tal, enligt Sterner & Lundberg124. Detta kan även ligga bakom de fellösta 

uppgifter som dyker upp under felkategorierna brister i användandet av information och 

brister i rimlighetsuppfattning. Resultatet visar att elever tolkar in fakta som inte står, eller 

tolkar uppgiften fel. Dessutom gör de uppskattningar som leder till orimliga svar. Detta kan, 

enligt Pettersson, ha sin grund i att uppgifterna kräver lösning i flera steg och att eleven inte 

förmår tolka sin egen lösning125.  

 

Resultatet visar även att eleven tolkar in information som inte står utskrivet, som exempel kan 

nämnas uppgiften där eleven ska uppskatta en klätterlinas längd och mäter linan. Linan är 5 

gånger så lång som mannen, men eleven mäter på bilden och omvandlar cm till m. Här ser 

eleven skalomvandlingen, eller proportionaliteten som en procedur och reflekterar inte över 

att det inte stämmer med längden på de människor som finns på bilden. När det gäller 

proportionalitet menar McIntosh att det är viktigt att eleven inte lär sig det som en procedur 

utan lär sig att tolka vad den enskilda uppgiften säger. Eftersom det är just detta som är ett av 

de stora problemen för barn i läs- och skrivsvårigheter, gäller det att, i enlighet med McIntosh, 

erbjuda en strukturerad och tydlig undervisning för att alla elever ska ha möjlighet att 

utveckla denna kunskap. 126  

7.4 Logiskt resonemang 

Felkategorierna i denna grupp var svårast att avgränsa. Eftersom de bygger på resonemang 

och logiskt tänkande är det inte säkert att den kompetensen framkommer tydligt på ett enda 

skriftligt prov. Jag har av naturliga skäl fått nöja mig med elevernas skriftliga kommunikation 

och argumentation. Uppgifter som rör talmönster, geometriska mönster och spatial förmåga 

finns under denna del av redovisningen eftersom det bygger på en förmåga att tänka logiskt.  

 

                                                 
123 McIntosh, A. (2008).  
124 Lundberg, I. & Sterner, G. m. fl. (2002). 
125 A, Pettersson. (2004).  
126 McIntosh, A. (2008).  
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Resultatet visar 2 felkategorier och dessa speglar innebörden av kommunikation som en 

dialog, förmågan att ge och ta emot information, otillräcklig matematisk kommunikation och 

svårigheter att använda information. Tidigare i diskussionen har jag lyft fram och reflekterat 

över svårigheter både vad det gäller förståelse av begrepp, procedurkunskaper och 

problemlösning och jag bedömer det för troligt att dessa svårigheter även påverkar förmågan 

till logiskt resonemang.  

 

En av svårigheterna jag kunnat se är att elever visar en osäkerhet i vad som förväntas av dem 

vid uppmaningen, Visa hur du tänker. Eleven har här antingen med ord förklarat vad 

räknesättet går ut på men inte tankegången bakom uträkningen genom att skriva t ex 91 – 59 

= 48, vilket inte visar hur eleven tänker. ”Jag räknade i huvudet” eller ”jag använde 

miniräknaren” är andra svar där elevens intention är att tala om hur den tänker. Detta skulle 

kunna bero på att eleven känner en osäkerhet i att lösa uppgiften eller har svårigheter att 

enkoda uppgiften och därför av naturliga skäl inte heller kan redogöra för tankegången. En 

annan möjlig orsak till skulle kunna vara läs- och skrivsvårigheter, i likhet med felkategorin 

ofullständig redovisning, då eleven i dessa fall enligt Lundberg & Sterner kan ha svårt att visa 

sitt tänkande i skrift127. Det är här viktigt med tydlig och strukturerad undervisning som 

skapar en trygghet i hur lösningar formuleras korrekt för olika typer av uppgifter128. 

 

Den uppgift som förvånade mig mest i analysen är den där eleven uppmanas att i ord beskriva 

en parallellogram utifrån en bild. Det visar sig att elever har ett torftigt matematiskt ordförråd 

och inte heller är fullt på det klara med vad som förväntas av dem. De har dessutom svårt att 

använda de föreslagna begreppen och använder hellre egna ord som talar om att figuren är 

sned eller, felaktigt, att det är en rektangel kort och gott. Även beskrivningar som talar om hur 

de mätt sidorna och diagonalen i figuren och anger måtten förekommer.  

 

Svårigheter att använda informationen är även det en felkategori som visar sig i svårigheten 

att tolka texten. Elever svarar på fel fråga och tolkar in information som inte finns. Att elever 

tar för givet viss information, som t.ex. skala 1:100, i uppgiften om säkerhetslinans längd. Här 

är det andra jämförelser som bör användas för att uppskatta rätt längd. Orsaken till dessa fel 

kan bero på brister i undervisningen menar McIntosh. Han betonar vikten av att eleverna inte 

använder en metod för att hitta generella lösningsmetoder eller nyckelord när det gäller 

                                                 
127 Lundberg, I. & Sterner, G. m. fl. (2002). 
128 Hudson, P. & Miller, S. P. (2006).  
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proportionalitet. Det är istället viktigt att undervisningen erbjuder många olika problem så att 

eleven lär sig vara uppmärksam på vad texten säger. 129  

 

Information kan i matematiken förmedlas både i form av ord, bild och ett mönster som 

upprepas. Uppgifter som rör spatialförmåga handlar om att tolka en tvådimensionell bild på 

tredimensionellt föremål och avbilda föremålet ur ett annat perspektiv, visar det sig att elever 

har stora problem med. De avbildar föremålet uppifrån och från sidan samtidigt, ritar 

endimensionellt eller en feltolkar bilden helt. Att se och använda mönster handlar om 

förmågan att använda information som ges i ett givet mönster. Här visar det sig att elever 

stöter på problem när mönstret inte är regelbundet. Innehåller talmönstret både ökning och 

minskning har elever svårt att uppfatta detta. Brister i spatial förmågan kan bero på att eleven 

inte fått möta konkret material i tillräcklig utsträckning i undervisningen och därför inte kan 

tolka en bild tredimensionellt eller ett mönster130.  

7.5 Produktiv inställning till matematik  

Orsaker till att elever gör fel kan även bero på dåligt självförtroende. När det gäller 

beräkningar är det lätt att bedömningen endast handlar om rätt och fel. Pettersson menar då att 

detta i sig kan leda till att elever tappar tron på sig själva, och får känslan av att de varken vill, 

kan eller vågar 131.  

 

Risken med problemuppgifter som innehåller text och kräver lösning i flera steg är att de 

upplevs som så svåra för eleven att de tappar självförtroendet. Magne betonar vikten av att 

uppgifterna är lagom svåra för att elevens självkänsla ska stärkas och eleven ska tro sig om att 

kunna lösa den. Har eleverna mött mycket motstånd när det gäller liknande uppgifter kan 

olösta uppgifter bero på avsaknad av självkänsla.132  

 

Resultaten i matematik är starkt kopplat till självkänsla133 och McIntosh hävdar att 

självförtroende och motivationen stärks av att vara duktig på huvudräkning134. Utifrån det jag 

                                                 
129 McIntosh, A. (2008).  
130 Hudson, P. & Miller, S. P. (2006).  
131 A, Pettersson. (2005).  
132 Magne, O. (1998). 
133 Linnanmäki, K. (2002).  
134 McIntosh, A. (2006).  
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kan se i mitt resultat kan man dra slutsatsen att eleverna är i matematiksvårigheter även när 

det gäller kompetensen Produktiv inställning.  

7.6 Avslutande reflektioner och vidare forskning 

Det här arbetet har givit mig en klarare och tydligare bild av vilka svårigheter elever befinner 

sig i när de kommer till mig i år 6. Jag har visserligen levt i en frustration över att inte kunna 

samtal med eleverna om hur de tänker när de svarar på ett visst sätt. Jag är medveten om att 

enbart skriftliga prov inte ger en fulltäckande bild av elevers matematikkunskaper. Det har 

ändå gjort mig mer vaksam över vilka fel jag kan förvänta mig och att många elever behöver 

mycket stöd vad det gäller den grundläggande matematiken för att inte hamna i ytterligare 

svårigheter.  

 

En intressant insikt jag fått i arbetet med denna uppsats är bedömningens påverkan på elevers 

lärande. Min önskan är att, genom att tydliggöra målet visa eleven på dess aktuella position, 

tydliggöra vad nästa steg är och därmed stärka elevens tilltro till sin förmåga att ta ansvar och 

påverka sin egen lärandesituation.  

 

En studie jag tycker vore intressant att gå vidare med är om elever som får förståelse för och 

blir duktiga på huvudräkningsstrategier även utvecklar andra sidor av matematiken och får 

bättre självförtroende. Ytterligare frågor som väckts under arbetets gång är om 

matematiksvårigheter går att åtgärda genom väl anpassad undervisning på individnivå. Utifrån 

min studie som är en kartläggning av matematiksvårigheter skulle en naturlig fortsättning 

kunna vara hur åtgärdsprogram utformas utifrån denna kartläggning och slutligen en 

utvärdering av åtgärdernas effekt. 
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