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Abstrakt 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att ge en översikt över forskning som 

belyser och identifierar lågstadieelevers svårigheter i räkneförmågan liksom de 

konsekvenser svårigheterna orsakar. Av 11 vetenskapliga publikationer, varav en rapport, 

en avhandling och resterande vetenskapliga artiklar, beskrivs räkneförmågan med hjälp 

av subkategorier. Av subkategorierna kan olika svårigheter, som relateras till 

lågstadieelevers räkneförmåga i addition, identifieras. De huvudsakliga svårigheterna 

kopplas till elevers kognition, t.ex. minnet och taluppfattning. Vidare beskrivs även 

konsekvenser utav att ha svårigheter i räkneförmågan. Forskningen belyser problem som 

lågstadieelever befinner sig i, men även långsiktiga problem som inte upptäcks förrän i 

äldre ålder.  

 

Nyckelord 

Räkneförmåga, taluppfattning, talkombinationer, minnet, addition, lågstadieelever, 

huvudräkning, identifiera och använda metoder, kognitiv utveckling, 

matematiksvårigheter och dess konsekvenser 

 

Tack 

Ett stort tack går till handledaren Andreas Ebbelind och examinatorn Maria Lindgren som 

med sin handledning hjälpt oss strukturera upp studien. Vi vill även tacka de kamrater 

som kommit med inspiration till innehållet i studien.  Till slut är vi tacksamma över 

samarbetet som resulterat till den färdigställda systematiska litteraturstudien.  
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1 Inledning 

Räkneförmågan är en viktig grundfärdighet för att lära sig och förstå matematik och avser 

”kunskap om procedurer, när och hur vi använder den samt förmåga att använda den 

flexibelt, exakt och effektivt” (Häggblom, 2013, s. 105). En procedur, eller metod, är ett 

strategiskt tillvägagångssätt för att bland annat kunna göra beräkningar. Med 

räkneförmågan kan vi smidigt använda uträkningar i vardagen, till exempel när vi handlar 

eller bara adderar två tärningar med varandra i ett spel. Har elever en svag räkneförmåga 

kan de få svårigheter med att tolka vardagliga och matematiska situationer (Häggblom, 

2013). 

 

I läroplanens matematikdel sammanfattar Skolverket (2018) vad elever strävar mot att 

utveckla i relation till räkneförmågan. ”Genom undervisningen i ämnet matematik ska 

eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att [...] välja 

och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter” (Ibid, s. 55). Trots den centrala roll räkneförmågan har inom lärande och 

undervisning i matematik upplever många elever svårigheter (van Kraayenoord & Elkins, 

2004). 

 

Utifrån våra erfarenheter, från bland annat praktik på olika skolor, upplever vi att det finns 

många elever som har svårt att lära sig olika matematiska metoder och att tillämpa rätt 

metod till olika rutinuppgifter. Redan i tidig ålder börjar barn exponeras för olika 

matematiska utmaningar, men om de får negativa erfarenheter eller fel inlärning av detta 

kan de bli osäkra, tänka långsammare och få svårt för att självständigt hitta lösningar 

(Häggblom, 2013). Som en konsekvens kan detta skapa en frustration hos elever baserat 

på år av negativa erfarenheter av matematik (Lindahl, 2015). Svårigheterna börjar alltså 

oftast i lågstadiet där addition och subtraktion troligast är det första räknesätten som 

eleverna tar sig an. 

 

Addition och subtraktion går oftast hand i hand när elever lär sig metoderna. Därför 

skriver också forskare om metoderna tillsammans i sina texter. Vi vill däremot fokusera 

enbart på addition eftersom båda metoderna är så pass omfattande och addition är den 

metod som vi antar att elever tar sig an först när de utvecklar en räkneförmåga. 
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Eftersom det finns många elever som har matematiska svårigheter med räkneförmågan, 

intresserar vi oss för olika forskares avhandlingar, artiklar med mera, för att identifiera 

vilka svårigheter som finns. 

 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den systematiska litteraturstudien är att identifiera och belysa olika svårigheter 

med lågstadieelevers förmåga att räkna med addition. 

 

Följande frågeställningar besvaras: 

1. Hur beskrivs räkneförmåga i tidigare forskning? 

2. Vilka svårigheter med räkneförmågan inom addition för lågstadieelever beskrivs 

i tidigare forskning? 

3. Vilka konsekvenser får dessa svårigheter för elevers lärande? 

 

3 Metod 

I det här avsnittet presenteras utformningen och genomförandet av studiens design. 

Förutom val av datainsamlingsmetod, beskrivs även genomförandet av datainsamlingen 

och urvalsprocessen. Under den första underrubriken presenteras och förklaras metoden 

för datainsamlingen med fokus på hur processen för sökningen gått till för att få fram de 

artiklar, rapporter och avhandlingar som ingår i den systematiska litteraturstudien. Vidare 

beskrivs urvalskriterier och förklaring till motivet av den valda litteraturen som är med i 

studien. Till sist beskrivs hur den systematiska läsningen gått till och hur läsningen 

bidragit till resultatdelens struktur. 

 

3.1 Insamlingsmetod 

Majoriteten av de artiklar som har analyserats i den systematiska litteraturstudien har 

sökts fram genom databasen ERIC. Huvuddelen av forskningen som finns i databasen är 

på engelska, men vissa finns även på andra språk (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013). Förutom databassökning i ERIC har vi även gjort andra sökningar i 

SwePub och MathEduc. Dessa sökningar genererade dock inga nya träffar i förhållande 

till sökträffarna i ERIC. 

 



  
 

5 

Sökningen i ERIC har skett vid olika tillfällen. Efter att sökträffarna granskats och valts 

ut har ytterligare sökningar gjorts (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Det 

har även gjorts en separat sökning med stöd av referenslistor i forskningspublikationer. 

 

3.1.1 Databassökning i ERIC 

ERIC, Educational Resources Information Center, är den databas som var mest relevant 

för vårt syfte. Den har ett stort utbud av pedagogisk litteratur av forskare från hela världen 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). För att få fram ett så stort utbud av 

artiklar, avhandlingar med mera som möjligt, har sökningen gjorts på engelska. De 

engelska orden har tagits fram genom en översättning av ordet räkneförmåga. Numeracy 

var det ordet som var mest relevant i översättningen. Senare användes även orden 

huvudräkning och taluppfattning, mental computation och number sense, eftersom det 

framgick i publikationerna att de var starka delar av räkneförmågan. Även några andra 

ord har använts till sökningarna som mental, addition och strategy för att få ett vidare 

sökresultat relaterat till våra forskningsfrågor. Orden har sedan använts i både sökning 

och i letandet efter relevant litteratur. 

 

För att få svar på våra forskningsfrågor har vi även använt ord som är relaterade till 

svårigheter i sökningarna. De ord som användes var difficult, difficulties, learning 

difficulties, learning problem och learning problems. Istället för att skriva både difficult 

och difficulties, har ordet difficult* skrivits in med en trunkering för att göra färre 

sökningar (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Andra begrepp har 

behandlats på liknande sätt. 

 

Under den första sökperioden användes orden students numeracy och difficult*. Orden 

skrevs i olika sökfält med hjälp av den booleska operationen AND. Operationen AND 

kräver att båda sökorden i de olika sökfälten är med i sökningen. Den avgränsar och tar 

fram ett färre resultat (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Sökningen 

begränsades även med peer reviewed. Då tar sökningen bara med de publikationer som 

blivit granskade av forskningsamhället (Ibid). Detta gav först en sökträff på 155 artiklar. 

En avgränsning gjordes för att få ett smalare resultat. Då lades ett sökord till, learning, i 

sökfältet med difficult*. Dessa ord skrevs ihop med hjälp av apostrofer för att sökningen 

skulle få träffar där orden stod tillsammans. En avgränsning gjordes även på årtal mellan 

2004 och 2018. Då ändrades sökresultatet till 22 träffar. 
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Vid det andra söktillfället använde vi följande sökord; primary, “number sense”, 

“learning problem*” och difficult*. Här kombinerades sökorden av både de booleska 

operationerna AND och OR. Operationen OR expanderar en sökning som ger ett större 

resultat (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Den tar med minst ett av 

sökorden i de olika sökfälten. I sökningen användes även thesaurus, numeracy. Thesaurus 

är en ämnesordlista som finns i databaser. Vid varje ämnesord bildas ett större utbud av 

ord som tillhör ämnet (Ibid). Sökningen avgränsades även med årtal och kritiskt 

granskade texter (se bilaga A). Detta gav ett resultat på 265 publikationer. Eftersom 

sökträffen blev för stor, gjordes en ny sökning där ordet primary ändrades till pupils. 

Detta resulterade till ett nytt sökresultat på 35 publikationer. 

 

Under den tredje sökperioden använde vi oss av sökorden mental addition samt 

ämnesorden elementary education och primary education kombinerat med de booleska 

operationerna AND och OR (se bilaga A). Här användes också avgränsningen peer 

reviewed. Eftersom inte årtalen avgränsades, fick vi möjlighet att läsa och validera även 

äldre publikationer. Vid detta söktillfället fick vi en träff på 41 publikationer. 

 

3.1.2 Sökning i litteratur 

Under sökprocessen har vi granskat vissa referenslistor. Denna typ av sökning efter 

information kallas nominerat urval vilket innebär att man söker i relevant litteratur efter 

nya källor som kan användas i till exempel en studie (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013). Denna sökning kan ske ytterligare i den nya relevanta källan tills 

forskaren anser att han eller hon fått ett rikligt material (Ibid). Efter granskning i olika 

referenslistor fick vi fram två publikationer.  

 

3.2 Urvalsprocess 

Av de sökträffar som gjorts i databasen har alla publikationer genomgått en urvalsprocess. 

Vi läste igenom både rubriker och abstrakt för att se om det hade en innehållsvaliditet. 

Detta innebär att en undersökning gjordes för att se om begreppen som användes i 

sökningen fanns med i litteraturen på ett sådant sätt att det stämde överens med 

litteraturstudiens frågeställningar (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). I 

abstraktet letade vi även efter om forskningen gällde elever i lågstadiet. Till sist 
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undersökte vi om majoriteten av våra valda sökord fanns med i databasens ämnesord, 

subject. 

 

I den första sökningen på 22 träffar valdes fem vetenskapliga artiklar. Detta berodde på 

att många av texterna hade fokus på äldre åldersgrupper. Eftersom litteraturstudien 

intresserar sig för lågstadieelever var inte dessa texter relevanta. I nästa sökning som gav 

35 träffar valdes endast en vetenskaplig artikel. De publikationer som exkluderades hade 

mer fokus på hur lärare kan hjälpa elever i svårigheter istället för vilka svårigheter som 

finns. Flera artiklar handlade även om problemlösningsförmågan snarare än 

räkneförmågan. I den sista sökningen på 41 träffar valdes tre vetenskapliga artiklar. Av 

de artiklar som valdes bort konstaterades precis som tidigare att fokus inte fanns på 

räkneförmågan. Några av artiklarna var inte tillgängliga via internet utan behövde 

beställas från andra bibliotek. På grund av tidsbrist kunde inga beställningar göras från 

utlandet. Däremot beställdes två publikationer från andra bibliotek inom Sverige. Dessa 

litteraturer valdes ut från en referenslista i en bok (Häggblom, 2013). Från det nominerade 

urvalet tillkom en avhandling och en rapport som konstaterades vara relevanta för 

litteraturstudien. Sammanfattningsvist valdes 9 vetenskapliga artiklar, en rapport och en 

avhandling ut. Totalt ingår 11 publikationer från 1989 till 2016. 

 

3.3 Systematisk läsning 

Metod för analys i litteraturstudien är en manifest innehållsanalys. Detta innebär att 

forskaren på ett objektivt, systematiskt och kvantitativt sätt beskriver direkt synliga 

mönster eller teman i texter (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). I den 

systematiska litteraturstudien har artiklarna som valts ut analyserats genom att vi ställt 

liknande frågor till texten som vi använt oss av i urvalsprocessen. Följande frågor har 

ställts till den utvalda litteraturen som analyserats: 

 

1. Hur beskrivs räkneförmågan? 

2. Vilka svårigheter har lågstadieelever i addition? 

3. Vilka konsekvenser beskrivs utifrån de svårigheter som definieras? 

 

När forskningen började analyseras för att ge svar på den första frågeställningen, 

upptäcktes subkategorier inom räkneförmågan. Många begrepp som tillhör förmågan 

återkom i flera publikationer och beskrevs utförligt medan andra begrepp inte alls 
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återkom. Därav kunde fyra övergripande teman: taluppfattning, talkombinationer, minnet 

och metoder, väljas ut som sedan kunde granskas noggrannare i forskningen. Detta 

innebar att vi även fick ställa ytterligare frågor om räkneförmågans subkategorier i alla 

texter för att få svar på den första frågan. Frågorna kunde vara: 

 

 Vad är taluppfattning? 

 Vad är talkombinationer? 

 Hur kopplas minnet till räkneförmågan? 

 Vad är metoder? 

 

För att svara på den andra frågan, ”vilka svårigheter har lågstadieelever i addition?”, var 

vi tvungna att dela upp den och ta reda på vilka svårigheter det fanns inom varje 

subkategori från den första frågan, t.ex. vilka svårigheter finns i taluppfattning. 

Svårigheterna kopplades till addition i texterna där forskare antingen pratade direkt om 

addition eller generellt om alla räknestrategier där addition ingår. 

 

Den tredje frågan besvarades med uppgifter om vad forskare skrivit om vilka negativa 

påföljder svårigheterna medför. Detta skulle exempelvis kunna vara där forskare 

beskriver konsekvenser, resultat av svårigheter eller svårigheter som äldre elever har som 

en konsekvens från lågstadieelevers svårigheter. Granskningen av de lästa 

publikationerna genererar strukturen i resultatet. 

 

4 Resultat 

Under denna del presenteras resultatet vi fått fram genom granskning av forskning utifrån 

våra frågeställningar. Det första avsnittet svarar på den första frågeställningen som vill 

definiera räkneförmågan. Detta ämne operationaliseras i ytterligare underkategorier som 

består av delar som tillhör begreppet. Det andra avsnittet presenterar de resterande 

frågeställningarna som svarar på svårigheter hos lågstadieelever inom räkneförmågan i 

addition och konsekvenser. Denna underrubrik behandlar två frågeställningar eftersom 

de har en så nära relation till varandra. 

 

De publikationer som framträder i resultatet har sitt fokus i Jean Piagets teori om kognitiv 

utveckling. Kognitiv utveckling handlar om hur lärande i olika sammanhang påverkas 
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mellan individ och miljö (Stetsenko, 2011; Hwang & Nilsson, 2011). I Piagets teori ingår 

kognitiva scheman som skapas i tidig ålder (Mcleod, 2018; Stetsenko, 2011). Dessa 

scheman är personliga och kopplas till var och ens identitet. Detta gör att det är svårt att 

ändra dessa scheman (Mcleod, 2018). Ett schema kan till exempel vara byggt av hur 

elever går tillväga i en strategi för att räkna ut ett tal eller en lagring av talkombinationer. 

Inlärningen till dessa kognitiva scheman kan ske, enligt Piaget, på två olika sätt, genom 

assimilation eller ackommodation (Hwang & Nilsson, 2011). Assimilation innebär att en 

elev lägger till nya erfarenheter till sina existerande erfarenheter utan att elevens kognitiva 

scheman behöver ändras (Ibid). Detta kan handla om matematiska kunskaper, exempelvis 

en ny strategi om beräkningar, som eleven lägger till bland redan existerande strategier i 

minnet. När en elev behöver förändra en kunskap i samma stund som de tar in en ny 

kunskap eller erfarenhet kallas det för ackommodation (Ibid). Exempelvis behöver en 

elev som har lärt sig en ny strategi och kopplar den till addition, och tror att den bara 

används i addition, lära om när hen inser att strategin även kan användas i multiplikation. 

De olika scheman som finns hos en individ är uppbyggda av bland annat associationer 

mellan t.ex. ett plustecken och begreppet addition.  

 

De elever som är med i forskares publikationer, som analyseras i studien, befinner sig i 

åldrarna mellan 6 och 10. Enligt Piaget är dessa elever i ett stadie i sin kognitiva 

utveckling som kallas konkret operationellt (Hwang & Nilsson, 2011). I detta stadie kan 

elever tänka logiskt, bland annat förstå reversibilitet (Ibid). Det kan vara att förstå att 

summan alltid blir densamma, oavsett om kombinationerna av tal ändrar sig, t.ex.”6 + 6” 

eller ”8 + 4” blir ”12”. Denna reversibilitetsprincip är viktig för att förstå bland annat 

taluppfattning och olika tals helheter och delar. Utan den kan elever få svårt för att förstå 

grundläggande koncept. Då lär elever sig kunskap utantill snarare än att förstå det (Ibid). 

 

Till den kognitiva utvecklingen besitter elever även en kunskap om metakognition som 

utvecklas med åldern. Metakognition handlar om att kunna reflektera om sitt eget 

tänkande (Hwang & Nilsson, 2011). Detta kan t.ex. handla om att ta beslut, använda sig 

av strategier och hur människor går tillväga för att lösa problem eller leta i minnet efter 

tidigare erfarenheter. Metakognition handlar därför om hur elever kan styra sitt eget 

lärande (Ibid). 
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Piagets teori återkommer i flera texter som analyserats i studien. Bland annat synliggörs 

teorin av Bråten (1998) som skriver om metakognitiva strategier och Chan &  Ho (2010) 

som nämner svårigheter i långtidsminnet. Teorin känns igen genom begrepp i de 

vetenskapliga texterna som associeras med Piaget. Ett av begreppen är association. 

Begreppet känns igen i dess olika verbformer, t.ex. associerar. Ett annat ord är kognition. 

Eftersom kognition handlar om olika mentala processer finns det olika versioner av 

begreppet, t.ex. metakognition, kognitiv, huvudräkning och mental. Det finns också 

begrepp som associeras till kognitiva scheman. De känns igen genom ord som handlar 

om memorering, t.ex. långtidsminne och memorera. 

 

4.1 Räkneförmågan 

Räkneförmågan omfattar många olika kunskaper. Bland annat handlar det om att kunna 

identifiera och använda rätt eller den mest lämpliga metoden vid en viss beräkning 

(Skolverket, 2011). I räkneförmågan ingår att kunna använda huvudräkning, skriftlig 

beräkning och göra beräkningar med hjälp av miniräknare på ett effektivt sätt för att lösa 

uppgifter, problem med mera (Ibid). Räkneförmågan innefattar även ”[...] rutinartade 

procedurer som att göra mätningar eller konstruera tabeller och koordinatsystem” (Ibid, 

s.8). Denna kunskap är inte dokumenterad i underkategorierna nedan eftersom förmågan 

kräver mer fundamentala kunskaper inom räkneförmågan först. 

 

När eleverna får möjlighet att utveckla en räkneförmåga lär de sig att använda lämpliga 

metoder och de lär sig att behärska processen av rutinuppgifter som har en stor vikt i 

elevers förståelse och fortsatta inlärning i matematik (Skolverket, 2011). ”Genom att 

eleverna lär sig att behärska metoderna väl, blir det möjligt för dem att utföra avancerade 

matematiska operationer med begränsad tankemässig insats” (Ibid, s. 7). Eftersom 

räkneförmågan innefattar många olika kunskaper delas det upp i underkategorier nedan. 

 

4.1.1 Identifiera och använda metoder 

Metoder inom matematik identifieras som strategier i processer för att lösa en uppgift 

(Ostad, 1999). Matematiska metoder används främst i huvudräkning, men i grundskolan 

tränas elever i huvudsak att använda metoder på ett skriftligt sätt (Ostad, 1999; Coburn, 

1989). Metoder kan även tolkas som generella strategier, även kallat metakognitiva 

strategier, som bland annat involverar kognitiva beräkningar för att orientera, organisera 

och uppskatta problemlösningar (Ostad, 1999). Alltså kan kunskaper om metoder inte 
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bara vara till nytta vid enkla beräkningar utan även vid mer komplicerade matematiska 

problem såsom problemlösning. Bråten (1998) påpekar att duktiga elever kan dra nytta 

av en metakognitiv insikt till sin inlärning och problemlösning. Han förklarar det som att 

elever har insikt om hur, när och var de ska använda speciella strategier. ”[...] [D]e 

kontrollerar aktivt deras pågående strategianvändning på sätt som tillåter dem att lämpligt 

fortsätta, modifiera, avsluta eller ändra strategier” (Ibid, s.6). 

 

Coburn (1989) beskriver vikten av att identifiera och använda metoder med en uppgift att 

bedöma avstånd från punkt A till B. Du ser skylten framför dig med X antal kilometer till 

punkt A och X antal kilometer till punkt B. Du behöver tänka ut: 

 

1. Vilken operation ska användas för att lösa problemet? Addition, subtraktion 

multiplikation eller division? 

2. Vilket sätt ska problemet beräknas på? Skriftligt, mentalt eller med miniräknare? 

 

Coburn (1989) skriver också om att metoden som väljs till utförandet av beräkningen ska 

vara lämplig, men att det också kan handla om att bara välja en metod som passar så länge 

svaret blir rätt (Ibid). För att lära sig olika metoder vid beräkningar behöver elever först 

ha grundläggande kunskaper om de aritmetiska operationerna; addition, subtraktion, 

multiplikation och division (Jiménez-Fernández, 2016). 

 

4.1.2 Skriftlig beräkning samt beräkning med hjälp av miniräknare 

Skriftlig beräkning är en av de mest använda metoderna i skolan för att räkna ut exakta 

summor, differenser, produkter och kvoter (Coburn, 1989). Skriftliga beräkningar visar 

oftast steg för steg hur en uppgift eller ett problem blivit löst genom olika metoder. 

Beräknaren behöver inte hålla alla strategiska steg i arbetsminnet samtidigt, utan kan göra 

ett steg i taget och gå tillbaka i anteckningar för att se tidigare beräkningar. 

 

En miniräknare hjälper beräknaren att räkna ut större operationer som kan ta lång tid eller 

mer exakta tal som är för svårt att beräkna för hand, t. ex. rationella tal. Användandet av 

miniräknare har en viktig roll i den svenska läroplanen precis som övriga 

beräkningskategorier (Skolverket, 2018). Saker som människan använder ofta blir hen 

mer beroende av (Coburn, 1989). Miniräknare är en av de saker som många tror är 

beroendeframkallande och kan därmed ha en negativ effekt på lärandet och förståelsen 
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för tal (Coburn, 1989; Westwood, 2011). Användandet av miniräknare är däremot inte 

dominerande i lågstadiet eftersom hjälpmedlet i huvudsak används till svårare och större 

uträkningar som blir vanligare på mellan- och högstadiet. Därför har miniräknaren ingen 

stor del i denna studie. 

 

4.1.3 Huvudräkning 

Huvudräkning beskrivs som en färdighet att mentalt kunna göra exakta matematiska 

uträkningar för att lösa problem (Sinnakaudan, Kuldas, Hashim & Ghazali, 2016). Den 

är uppbyggd av flera olika delar som tillsammans är grundläggande för räkneförmågan. 

Heirdsfield (2011) betonar vikten av bland annat huvudräkning och menar att den 

fördjupar hur tal fungerar hos elever och hjälper dem att välja rätt metod för beräkningar. 

Det sägs även att huvudräkning och uppskattning används mer hos vuxna än skriftliga 

beräkningar (Coburn 1989). Till dessa kunskaper är taluppfattningen en del i 

räkneförmågan. 

 

4.1.3.1 Taluppfattning 

Taluppfattning är en färdighet inom huvudräkning och handlar om att förstå värdet av 

siffror och metoder samt att använda denna kunskap för att lösa problem, som innebär tal, 

i vardagen (Jiménez-Fernández, 2016; Chan & Ho, 2010; Sinnakaudan, Kuldas, Hashim 

& Ghazali, 2016). Barn kan bland annat anpassa sig till mer effektiva strategier när deras 

taluppfattning förbättras (Baroody, 2006). Därför är taluppfattning en grundläggande 

förmåga. Den är också nära relaterad till förmågan att göra uppskattningar och mentala 

beräkningar (Chan & Ho, 2010; Sinnakaudan, Kuldas, Hashim & Ghazali, 2016). Med 

denna förmåga kan elever göra jämförelser, räkna, uppskatta, omvandla tal och upptäcka 

talmönster (Chan & Ho, 2010). 

 

Innan taluppfattningsbegreppet blev känt användes ett annat uttryck, delar och helhet, för 

att förstå relationer mellan tal. Delar och helhet handlar om att förstå att kvantiteter är en 

helhet uppbyggda av delar från andra tal. En helhet kan vara uppbyggd av två eller fler 

delar. Exempelvis är fem konstruerat från två och tre (Sinnakaudan, Kuldas, Hashim & 

Ghazali, 2016). Genom att förstå helheten och dess subkategorier, delar, kan elever lättare 

utveckla konceptet del-helhet. Detta kan bli en övergång som tar elever från det konkreta 

till det abstrakta tänkandet. 
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Taluppfattningen är i huvudsak utvecklad från informella erfarenheter i vardagen, utan 

behovet av undervisning (Jiménez-Fernández, 2016). I tidig ålder blir elever uppmuntrade 

av föräldrar och lärare att använda enkla beräkningsstrategier, såsom att till exempel 

räkna på fingrar, för att hitta summor och lösa enkla matematiska problem i addition 

(Sinnakaudan, Kuldas, Hashim & Ghazali, 2016). Med denna strategi kan elever i tidig 

ålder utveckla en förståelse för en-till-en korrespondens och olika koncept av tal och 

därmed utveckla en tidig förståelse för taluppfattning (Ibid): “Ju tidigare utveckling av 

elevers taluppfattning, desto starkare är förutsättningen av deras senare matematiska 

framgångar” (Ibid, s. 1). 

 

4.1.3.2 Grundläggande talkombinationer 

Begreppet talkombination innebär att förstå sammankopplingen mellan ett uttryck, såsom 

”[...] sju plus sex och att svaret är tretton [...]” (Baroody, 2006, s. 24). Har elever kunskap 

om kända talkombinationer är det lättare att göra beräkningar med flera tal genom huvud- 

och skriftlig räkning (Baroody, Priya Bajwa, & Eiland, 2009; Coburn, 1989; Westwood, 

2011). Har elever lärt sig de grundläggande talkombinationerna har de förmågan att kunna 

använda den grundläggande kunskapen både effektivt och snabbt i både bekanta och 

obekanta situationer (Baroody, Priya Bajwa, & Eiland, 2009). 

 

Det finns tre faser som ingår i att kunna behärska de grundläggande talkombinationerna. 

Den första fasen innebär att lära sig olika räknestrategier och att elever kan ta hjälp av att 

räkna muntligt eller med material, t.ex. fingrarna (Baroody, 2006; Baroody, Priya Bajwa 

& Eiland, 2009). Den andra fasen är att kunna föra strategiska resonemang genom att 

använda sig av egen kunskap och förstå relationer mellan tal för att få fram rätt svar från 

obekanta kombinationer (Baroody, Priya Bajwa & Eiland, 2009). Fas tre handlar om 

effektivitet vilket innebär hur exakt och snabbt elever kan producera fram ett svar (Ibid). 

Genom att ha kunskap om dessa faser bidrar det till färdigheter i uträkningar som tillför 

att t.ex. kunna använda lämpliga metoder till en beräkning (Ibid).  

 

4.1.3.3 Minnet 

Minnet förvarar information och kan delas upp i olika delar, arbetsminnet och 

långtidsminnet (Hwang & Nilsson, 2011). Långtidsminnet lagrar information och har en 

stor roll i att lära sig de grundläggande talkombinationerna (Baroody, Priya Bajwa, & 

Eiland, 2009). I uträkningar hämtas denna information från långtidsminnet och kallas för 



  
 

14 

number fact retrieval (Chan & Ho, 2010; Ostad, 1999). Det är i långtidsminnet som bland 

annat kognitiva scheman bildas och där information och matematisk fakta lagras. 

 

Arbetsminnet lagrar och inhämtar information kortvarigt och är viktig för mentala 

uträkningar (Cirino, Fichs, Elias, Powell & Schumancher, 2015; Chan & Ho, 2010). 

Studier har påvisat att relationen mellan arbetsminne och matematiska prestationer 

varierar beroende på ålder och förmåga (Chan & Ho, 2010). Ju äldre människor blir, eller 

ju större förmåga, desto mer kan arbetsminnet lagra och inhämta information som senare 

kan vara till stor hjälp vid beräkningar. Beroende på hur bra arbetsminne elever har kan 

de lättare gå mellan olika steg som de håller i arbetsminnet i t.ex. en matematisk uppgift 

(Westwood, 2011). Denna arbetsprocess är viktig för elever för att uppgiften ska gå fort 

att räkna ut och att de inte ska komma efter i t.ex. arbetsboken. 

 

4.2 Svårigheter i räkneförmågan och dess konsekvenser 

I litteraturstudien har vi granskat begreppet svårigheter för att enklare analysera den 

forskning som ingår i studien. Elevers svårigheter med räkneförmågan kan förstås som 

att de inte kan lösa uppgifter på ett korrekt sätt. Detta kan till exempel vara att välja metod 

för beräkningar som ger fel svar eller som inte fungerar vid större beräkningar. Elever 

kan även sakna kunskaper om strategier, alltså hur de går tillväga i nästa steg i en viss 

metod. Svårigheter avser även baskunskaperna i räkneförmågan som bland annat 

taluppfattning, där elever exempelvis visar bristande uppfattning om tal och dess 

betydelse.  

 

De konsekvenser som förekommer i avsnitten nedan beskrivs på olika sätt. Bland annat 

beskrivs konsekvenser med andra begrepp, t.ex. påverkan. Konsekvenserna kan även 

beskrivas utifrån svårigheter som leder till en negativ påföljd eller associeras som risker.  

 

4.2.1 Identifiera och använda metoder 

När elevers räkneförmåga blir mer begränsade av allt för enkla metoder, till exempel att 

räkna på fingrarna eller räkna objekt, blir det svårare för dem att lösa additionsproblem 

som involverar större tal. I flera studier sammanfattade av Sinnakaudan m.fl. kunde inte 

elever utföra beräkningar på fingrar där svaret skulle bli mer än 10 (Sinnakaudan, Kuldas, 

Hashim & Ghazali, 2016). De hade även svårt när de adderade 19 och 8 (Ibid). Detta visar 

på en svag metakognition eftersom eleverna hade svårt för att bland annat orientera och 
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organisera tal. Därför bör hela tiden nya metoder introduceras så att det passar 

uträkningen. Om elever däremot inte får nya strategier, eller uppmuntras till att använda 

allt för enkla metoder för ofta, kan det bli, som tidigare var skrivet, beroendeframkallande 

på ett sådant sätt att elever fortsätter använda dessa metoder även om de inte passar till 

uträkningen (Lindahl, 2015). Då får dessa elever svårigheter med att identifiera rätt metod 

till en beräkning. Konsekvensen av denna felaktiga uppmuntran kan bli skadligt för 

elevers taluppfattning. Cheng & Chan (2005, refererad i Sinnakaudan, Kuldas, Hashim & 

Ghazali, 2016) har visat att elever som använder sig av räknestrategier, bland annat 

räkning på fingrar, har svårigheter att förstå del- och helhetsrelationer mellan tal till 

skillnad från de elever som använder sig av en strategi där de separerar tal i olika delar, 

t.ex. ”9 + 3 = (9 + 1) + 2 = 12”. Om elever fastnar i felaktiga strategier, och inte förstår 

relationerna mellan olika tal, kan de som konsekvens fortsätta använda dem även i äldre 

skolålder för att lösa enkla beräkningar med enskilda/flersiffriga additionsproblem 

(Sinnakaudan, Kuldas, Hashim & Ghazali, 2016). 

 

Elever med matematiska svårigheter kan även blanda ihop matematiska tecken, blanda 

ihop addition och subtraktion eller göra fel operationer (Jiménez-Fernández, 2016; Geary, 

1996). I olika undersökningar om att se elevers beräkningar gjordes olika fel (Jiménez-

Fernández, 2016; Chan & Ho, 2010). Ett av dem var att elever gjorde ett strategiskt fel 

som påverkade hela processen. Ett exempel på strategiska fel är att elever glömmer göra 

omgrupperingar (Ibid). Omgrupperingar görs där talen blir större än 10, men används 

oftast i ännu större tal. I strategiska uppställningar flyttar elever om enheter när t.ex. ”15 

+ 6 = 21” (se bilaga B). Där omgrupperar elever tiotalet och flyttar det överst till vänster. 

Om de missar eller glömmer att omgruppera blir talet fel (se bilaga C). 

 

4.2.2 Taluppfattning 

Taluppfattningen är en stor grundläggande del i räkneförmågan och en brist i 

taluppfattningen kan resultera i svårigheter (Jiménez-Fernández, 2016). En anledning till 

att elever kan ha svårigheter i taluppfattning kan vara att de inte har fått tillräckligt goda 

erfarenheter eller att det har tagit del av ineffektiva instruktioner om matematik i 

förskolan och grundskolan (Baroody, Priya Bajwa & Eiland, 2009; Sinnakaudan, Kuldas, 

Hashim & Ghazali, 2016; van Kraayenoord & Elkins, 2004). Baroody (2006) skriver om 

bakgrunden till brist på informell kunskap om taluppfattning i tidig ålder och visar ett 

samband till socialklass. De eleverna med störst risk att hamna i svårigheter kommer 
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nämligen oftast från familjer med låg inkomst och har lågutbildade föräldrar (Ibid). 

Baroodys (2006) påstående om att socioekonomisk bakgrund kan vara orsaken till att 

elever inte tar med sig informell kunskap om taluppfattning till skolan stöttas inte i annan 

litteratur som vi analyserat i litteraturstudien. Han ger inte heller referenser till någon 

annan forskning som styrker påståendet.  

 

De svårigheter som uppkommer vid brist av effektiv matematik kan orsaka olika 

konsekvenser. Eleverna kan bland annat få svårigheter i att förstå det olika delarna i en 

beräkning eller att kunna hantera större tal mentalt (Baroody, Priya Bajwa & Eiland, 

2009; van Kraayenoord & Elkins, 2004). Dessutom när elever får svårigheter i 

taluppfattningen kan memoreringen påverkas. Detta kan i sin tur leda till att det blir svårt 

att lära sig de grundläggande talkombinationerna (Ibid). 

 

En bristande taluppfattning kan påverka att elever memorerar bland annat algoritmiska 

regler utan förståelse för innebörden. Bristfälliga läromedel kan spela roll för lärandet av 

både taluppfattning och räkneförmågan. Felaktiga eller ytligt designade matematikböcker 

kan således försvåra elevers utveckling av räkneförmågan. En sådan brist kan leda till ett 

underpresterande i bland annat problemlösningar (Sinnakaudan, Kuldas, Hashim & 

Ghazali, 2016). Därför upplever många elever ändlösa timmar i skolan av att memorera 

och glömma matematiska fakta och metoder som de inte förstår sig på (Ibid). Som en 

konsekvens kan detta slutligen leda till negativa erfarenheter som elever drar med sig 

genom skolåren upp i äldre ålder och får dåliga erfarenheter av matematik (Lindahl, 

2015). Ett väl utarbetat material kan istället vara kärnan till elevers utveckling av 

räkneförmågan där elever t.ex. får lösa uppgifter som kräver kreativa svar eller uppgifter 

som visar olika representationsformer (Sinnakaudan, Kuldas, Hashim & Ghazali, 2016). 

 

4.2.3 Grundläggande talkombinationer 

Hur inlärningen går till av de grundläggande talkombinationerna kan avgöra om det 

utvecklas en inlärningssvårighet (Baroody, 2006). T.ex. om en elev ska kunna göra en 

uträkning behöver eleven i första hand lära sig kopplingen mellan ett uttryck, t.ex. att 5 + 

6 = 11. Har eleven inte förstått innebörden av talkombinationerna vid inlärningen kan det 

leda till svårigheter att behärska dem. Ett problem som detta kan bero på är att eleven har 

kognitiva begränsningar som i sin tur kan leda till att inte kunna lära sig eller bevara 

förståelsen av talkombinationer som innefattar tal som är större än fem (Baroody, 2006). 
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Detta kan leda till att eleverna fastnar i sin progression av förståelsen för 

kombinationerna, vilket sedan kan resultera i att inte kunna utveckla förmågan att 

producera fram ett snabbt och exakt svar. Dessutom kan det även leda till svårigheter i 

utvecklingen av taluppfattningen (Baroody, Priya Bajwa & Eiland, 2009). 

 

Elever som har svårigheter i att lära sig de grundläggande talkombinationerna kommer 

inte längre än till den första fasen i att kunna olika räknestrategier (Baroody, Priya Bajwa 

& Eiland, 2009). Dessa elever tenderar istället att vara beroende av sina långsamma 

strategier (Ibid). Konsekvensen av det blir att elever inte kan vidareutvecklas från fas ett. 

Detta gör att det blir svårt att uppnå nästa fas om att kunna föra strategiska resonemang. 

Då har de oftast också svårare att lära sig grundläggande kombinationer där svaret är 

större än tio (Ibid). Elever som har talkombinationssvårigheter har det oftast även i äldre 

ålder (Ibid). Detta beror på att dessa elever har utsatts för förvirrande sammankopplingar 

med talkombinationerna. T.ex. kan ”1 + 1” bli ”11” eller ”3 + 4” bli ”6”. Om förvirringen 

finns kvar hos eleverna kvarstår dessa brister och de fortsätter att inhämta fel information 

(Ibid). Detta i sin tur leder till att de inte kan uppnå fas tre som handlar om effektiviteten 

i en beräkning. 

 

4.2.4 Minnet 

Eftersom arbetsminnet hela tiden används när elever gör uträkningar har det en stor roll 

om elever har svårigheter eller ej i matematik (Cirino, Fuchs, Elias, Powell & 

Schumacher, 2015; Jiménez-Fernández, 2016; Chan & Ho, 2010). Elever som har svårt 

med arbetsminnet kan t.ex. inte hålla flera variabler i huvudet samtidigt när de utför en 

process (Westwood, 2011). Det blir en överbelastning i arbetsminnet. 

 

Elevers svårigheter i att lagra talkombinationer i långtidsminnet är relaterade till 

begränsningen som finns i att återhämta information till arbetsminnet när de gör 

beräkningar med olika metoder (Chan & Ho, 2010). T.ex. när elever gör en uträkning av 

2 + 4 kan elever med matematiska svårigheter prioritera räkningsstrategin där de räknar 

från 1 eller det första talet istället för att räkna från det största talet. Deras 

beräkningsmetod kan hindra bildningen av långtidsminnets representationer av 

talkombinationer om aktiviteten av numeriska representationer i arbetsminnet går fortare 

än vad långtidsminnet klarar av att lagra (Ibid). 
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Konsekvensen av att en elev har svårigheter i att lagra i långtidsminnet kan visas när en 

elev har gjort en felaktig beräkning, t.ex. 3 + 4 och bilda en association som inte 

överensstämmer med summan. Om eleven gör en felberäkning där svaret blir något annat, 

t.ex. 8, bildas fel association mellan talen, och eleven kommer att komma ihåg fel 

kombination av tal (Ostad, 1999). Att lära om dessa kombinationer kan i sin tur vara svårt. 

Detta gör att varje gång eleven ser uttrycket ”3 + 4 =” kommer det ta längre tid för eleven 

att räkna ut rätt svar eftersom hen associerar delarna till talet ”8”.  

 

5 Avslutning 

I det här avsnittet presenteras sammanfattningen av litteraturstudien. I den första 

underrubriken sammanfattas och diskuteras resultatet utifrån syftet och 

frågeställningarna. Här är sammanfattningen uppdelad utifrån resultatets utformning. I 

slutet av sammanfattningen kopplas även Piagets teori om kognitiv utveckling till studien. 

Vidare diskuteras slutsatser för arbetet. Därefter kritiseras och diskuteras metodens 

styrkor och svagheter samt en bortfallsanalys. Vi nämner även vad som skulle kunnat 

göras bättre om mer tid hade funnits. Avslutningsvis beskrivs förslag till fortsatt forskning 

och betydelsen av räkneförmågan i den svenska skolan. 

 

5.1 Sammanfattning 

Räkneförmågan är ett brett begrepp som kan operationaliseras i mindre kategorier. Dessa 

kategorier består av att kunna identifiera och använda lämpliga metoder vid beräkningar, 

huvudräkning, skriftlig beräkning och beräkning med hjälp av miniräknare. Den 

innehåller även förmågan att kunna göra mätningar, konstruera tabeller och 

koordinatsystem. Dessa kategorier kan sedan delas in i ytterligare subkategorier, t.ex. 

ingår taluppfattning och talkombinationer i huvudräkning. Minnet spelar också en stor 

roll i förmågan att behärska huvudräkning. Dessa subkategorier är nära relaterade till 

varandra och kan delas upp i ytterligare subkategorier, t.ex. minnet som kan delas in i 

arbetsminne och långtidsminne. I vårt syfte var fokus att identifiera och belysa svårigheter 

i lågstadieelevers räkneförmåga. Den första frågeställningen har har gett en bakgrund för 

att gå vidare med undersökningen om vilka svårigheter som finns. Genom att analysera 

begreppet och dess subkategorier kan man nämligen leta efter svårigheter i 



  
 

19 

subkategorierna mer noggrant istället för huvudbegreppet generellt. Den första 

frågeställningen om hur räkneförmågan beskrivs i tidigare forskning besvaras således. 

 

En del svårigheter beror på de metoder elever lär sig i tidig ålder och blir beroende av 

(Sinnakaudan, Kuldas, Hashim & Ghazali, 2016). De fortsätter använda samma metod 

till varje beräkning. När beräkningarna gradvis blir svårare kan inte metoden, t.ex. 

fingerräkning, anpassas till de större talen. Detta kan delvis bero på den undervisning som 

ges till elever i lågstadiet. Lärare som inte introducerar nya metoder ger inte eleverna 

möjlighet att utöka deras kapacitet att räkna. Det kan också bero på brist på uppmuntran 

till att använda nya metoder som elever lär sig i skolan eller felaktig uppmuntran att 

använda t.ex. fingerräkning när elever egentligen behöver träna på att använda en mer 

avancerad metod (Cheng & Chang, 2015, refererad i Sinnakaudan, Kuldas, Hashim & 

Ghazali, 2016). Elever kan även blanda ihop olika metoder. Oftast händer detta mellan 

de olika räknesätten, t.ex. addition och subtraktion (Jiménez-Fernández, 2016; Chan & 

Ho, 2010). En metod i subtraktion om att låna kanske blandas ihop med en 

uppställningsstrategi i addition (Jiménez-Fernández, 2016; Geary, 1996). I äldre åldrar 

finns det risk att elever fortsätter med samma mönster med att räkna på fingrar och kan 

därför inte behärska beräkningar som består av större tal. Detta är inte bara en risk i 

addition, utan kan föras över på andra räknesätt. 

 

Taluppfattningen är central i räkneförmågan då det handlar om att förstå värdet av olika 

tal. Anledningen till att det kan finnas en bristande kunskap inom taluppfattning är bland 

annat avsaknad av erfarenhet. Eftersom elever oftast kommer från olika förskolor eller 

annan verksamhet får de förmodligen olika upplevelser och erfarenheter av matematik. 

Många kan komma väl förberedda till grundskolan och redan ha en grundläggande 

taluppfattning. Andra, tror vi, har inga kunskaper alls. Detta kan resultera i att elever utan 

kunskaper hamnar efter i att försöka lära sig förmågor som andra elever redan har. Därför 

har lärare en avgörande roll för en jämställd undervisning i matematik. Elever med 

bristande taluppfattning i lågstadiet kan få svårigheter i att förstå enheterna och för att 

hantera mentala beräkningar. När de får svårigheter med detta kan det påverka elevernas 

memorering av att kunna lära sig bland annat talkombinationer (Baroody, Priya Bajwa & 

Eiland, 2009; van Kraayenoord & Elkins, 2004). Om det finns en brist på förståelse kan 

det bli svårare att memorera viktiga egenskaper, såsom bland annat regler. Eleverna 
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tappar syftet med en uträkning eftersom de gör en beräkning utan att förstå vad det 

innebär. 

 

Lärares val av läromedel kan ha en avgörande roll för elevers utveckling av 

taluppfattning. Felkonstruerade uppgifter kan ha en negativ effekt på elever. Exempelvis 

kan för lite variation i uppgifter påverka elever till att underprestera (Sinnakaudan, 

Kuldas, Hashim & Ghazali, 2016). Om detta händer i för tidig ålder kan det leda till att 

underpresterande elever fortsätter att underprestera även när de arbetar med läromedel 

som har bättre konstruerat innehåll.  

 

Inlärning av talkombinationer har en stor inverkan på vidare utveckling i räkneförmågan. 

När elever lär sig fel kombinationer tar det längre tid för dem att lära om (Baroody, Priya 

Bajwa & Eiland, 2009; Ostad, 1999). Som en konsekvens kan de komma efter i arbetet i 

skolan eftersom det tar längre tid för dem att räkna ut rätt tal när de inte är säkra på olika 

talkombinationer. Bland annat beror det på att de inte förstår kopplingarna i ett uttryck 

(Baroody, 2006). Det kan även bero på kognitiva begränsningar. Elever har svårt för att 

lära sig och bevara information. Om de har svårigheter med talkombinationer i addition 

kan dessa elever även senare ha problem med att lära sig andra talkombinationer i andra 

räknesätt. 

 

Minnet har olika indelningar som används på olika sätt vid uträkningar. Långtidsminnet 

bevarar talkombinationer, strategier och annan allmän matematisk kunskap som behöver 

hämtas när elever gör uträkningar. Arbetsminnet används under tiden elever gör 

beräkningar och hjälper dem hålla olika steg i huvudet under processen när de använder 

en metod. När elever har svårigheter med kognitionen behöver det inte vara helheten som 

är faktorn utan kan vara en liten del. T.ex. om de har problem med arbetsminnet tar det 

längre tid att utföra en större beräkning eftersom flera moment måste hållas i huvudet 

samtidigt (Westwood, 2011). Då kan t.ex. ett av momenten gå fel eller glömmas bort. 

Som konsekvens kan det ta längre tid att göra beräkningar och att få dem korrekta. 

 

Om elever har problem med långtidsminnet har de svårt för att lagra och hämta 

information (Chan & Ho, 2010). När elever hämtar och lagrar fel information om t.ex. en 

metod, tenderar de att överanvända metoden i små beräkningar. Då lagrar elever inte 

talkombinationer utan använder istället en simpel metod som tar längre tid att använda än 
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att hämta information i minnet av en talkombination. Elever kan även riskera att lagra fel 

information genom att t.ex. associera fel tal med varandra.  

 

Kopplat till Piagets teori om elevers kognitiva utveckling kan elever med olika 

svårigheter som beskrivits ovan visa på avsaknad av ett konkret operationellt stadie. 

Dessa svårigheter bygger på huvudräkning eftersom det tillhör ett kognitivt tänkande. Det 

kan t.ex. handla om att inte förstå del- och helhetsrelationer eller att ha bristande förståelse 

för talkombinationer. Detta grundar sig i att elever ännu inte utvecklat en förståelse för 

reversibilitet vilket de måste ha för att utveckla en taluppfattning. Elever kan inte heller 

använda sig av ett logiskt tänkande, metakognition, vilket de behöver för att kunna 

reflektera över sitt eget tänkande. All denna brist på utveckling grundar sig i att elever 

inte mognat in i ett konkret operationellt stadie. Stadiet utvecklas mellan 6 och 12 års 

åldern. Om vissa elever kommer in i stadiet medan andra inte gör det kan det som 

konsekvens innebära att elever i sen utveckling hindras att ta del av det som ingår i ett 

konkret operationellt stadie, exempelvis logiskt tänkande. Risken finns att elever börjar 

assimilera felaktigt, t.ex. lär sig strategier som de sedan använder i fel situationer. 

 

5.2 Slutsats 

Av det vi analyserat i tidigare forskning kan vi konstatera att det finns många olika 

anledningar till att elever kan ha svårigheter i räkneförmågan. Som följd finns även många 

konsekvenser som har nära relation till varandra. När vi tittat på svårigheter, har det inte 

alltid varit fokus på addition, men på alla räknesätt generellt eller där forskare undersökt 

lågstadieelever har vi tolkat hur svårigheterna kan se ut i addition. Av det analyserade 

resultatet kan vi konstatera att räkneförmågan är en bas elever behöver i tidig ålder för att 

vidareutveckla andra delar i matematik. Vi tror bland annat att om elever har en bristande 

räkneförmåga kommer de även att ha en bristande problemlösningsförmåga eftersom 

denna förmåga handlar om att ha en räkneförmåga kombinerat med att förstå det skrivna 

språket. Sammanfattningsvis har både syftet och de resterande frågeställningarna belysts 

och identifierats väl i litteraturstudien.  

 

5.3 Metoddiskussion 

I det här avsnittet diskuteras hur metodprocessen för litteraturstudien har gått där för- och 

nackdelar nämns. Bland annat beskrivs hur sökprocessen har gått och innehållet och 
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kvalitén i de framsökta artiklarna kritiseras. Vidare diskuteras varför viss forskning har 

exkluderats. 

 

De publikationer som analyserats har varit relevanta eftersom forskare utgått från egna 

empiriska insamlade material. Forskningen har även varit aktuell därför att de flesta 

publikationerna är mellan 2–15 år gamla. Vidare har analyseringsprocessen varit 

underlättande eftersom att vi kunnat följa våra analyseringsfrågor som grund till 

granskningen i litteraturstudien. Frågorna har även lagt grunden för resultatets struktur.  

 

Även om sökningarna genererade fram texter för analysering har majoriteten av 

sökträffarna fått exkluderas av olika anledningar. Många publikationer var inte 

tillgängliga för oss. Från början fick vi stora antal sökträffar. När vi sedan filtrerade ner 

sökningarna genom att t.ex. kombinera olika ord fick vi ett mer rimligt antal som kunde 

granskas. Däremot valdes inte många texter ut. Detta kan bero på valet av sökord som vi 

eventuellt kombinerat på ett felaktigt sätt. När texterna analyserats övergripligt har det 

kunnat konstateras att forskare inte skrivit om räkneförmågan på ett övergripande sätt 

utan gått mer in på dess subkategorier. Eftersom vi prioriterat sökningen kring 

räkneförmågan och inte subkategorierna har det resulterat i få relevanta träffar. 

 

Granskningen av titlar och abstrakt inför att välja ut relevant litteratur kunde vara 

vilseledande. När hela texter lästs kunde vi flera gånger konstatera att vissa texter inte 

alls var relevanta för att de t.ex. inte innehöll forskning som gällde elever i årskurs 1–3. 

Detta kunde undvikits genom en noggrannare sökning i databaserna och förebyggt en så 

stor exkludering. 

 

En annan anledning till att databassökningarna genererade få relevanta publikationer var 

bristen på kunskap om sökningar. Assistans fanns att få, men bortprioriterades på grund 

av att vi trodde att sökresultatet som då inte hade granskats skulle vara tillräckligt för 

senare analyser. När det senare framgick att ytterligare sökningar behövdes och att dessa 

sökningar inte heller gav många relevanta texter insåg vi att tiden inte räckte till för 

assistans och att fokus snarare behövde läggas på analyser av de texter som var relevanta. 

 

Innehållet och kvalitén i texterna har varierat. En del publikationer har delvis besvarat 

alla våra forskningsfrågor där de beskrivit delar av räkneförmågan och dess svårigheter 
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och konsekvenser. Andra texter har endast nämnt räkneförmågan och inte beskrivit 

svårigheter. Bakgrunden till olika svårigheter har heller inte alltid beskrivits i texterna 

som analyserats. Vi har varit tveksamma till om vi tolkat svårigheterna och dess 

konsekvenser rätt. Av det manuella urvalet var analysen av forskningen intressant, men 

publikationerna var äldre, 1989 och 1999, vilket gjorde att vi var osäkra på kvalitén i 

innehållet. De kunde ändå användas för att beskriva räkneförmågan.  

 

Överlag har vi ändå känt att vi kunnat besvara vårt syfte även om vi avgränsat vår studie 

och inte tagit med forskning om svårigheter inom alla delar i räkneförmågan, t.ex. skriftlig 

beräkning och beräkning med hjälp av miniräknare. 

  

5.4 Fortsatt forskning om räkneförmågan 

Räkneförmågan är en viktig grundfärdighet för att lära sig och förstå matematik. Det är 

inte bara viktigt för skolor i det svenska samhället utan även i hela världen. Därför är detta 

ett viktigt ämne att forska om och förstå sig på för att finna lösningar till svårigheterna 

och hindra konsekvenser som ger negativa effekter i längden. Mycket forskning finns om 

huvudräkningens olika delar. Däremot bör ytterligare forskning göras för att förstå sig på 

bakgrunden till vissa svårigheter. Bland annat kan vidare forskning om matematiska 

svårigheter i räkneförmågan göras i relation till olika elevers socioekonomiska 

bakgrunder. Genom att studera olika delar inom räkneförmågan mer ingående kan 

forskare eventuellt hitta ytterligare förklaringar till olika svårigheter och orsaker till dem. 

 

Vidare behövs mer forskning på skriftlig beräkning och beräkning med hjälp av 

miniräknare. T.ex nämner Westwood (2011) att en ökande användning av miniräknare 

kan hämma utveckling av konceptuell förståelse. 
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