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Det här analysmaterialet är tänkt för årskurs F-6 och bygger på
omfattande forskning, också inom Sverige. Det fokuserar på de mest
frekventa misstagen och dess orsaker. Författarna ger även förslag på

vilka konkreta åtgärder du, som lärare, kan göra för att hjälpa
eleverna framåt.

Läs mer
Det här analysmaterialet är tänkt för årskurs F-6 och bygger på

omfattande forskning, också inom Sverige. Det fokuserar på de mest
frekventa misstagen och dess orsaker. Författarna ger även förslag på

vilka konkreta åtgärder du, som lärare, kan göra för att hjälpa
eleverna framåt.

Momenten i kursplanens centrala innehåll har vi valt att benämna
milstolpar. Dessa milstolpar måste eleverna förstå för att kunna

fortsätta sin utveckling i matematik. Matematiskt innehåll som inte
förstås av eleven kan utgöra en fallgrop som blockerar den fortsatta

utveckling och gör det svårt att ta sig vidare på egen hand.
Forskning visar att det finns generella misstag som ligger till grund



för sådana fallgropar. Vid de olika milstolparna finns det oftast en
eller flera sådana misstag som kan blockera elevens fortsatta
inlärning. Dessa blockerande misstag benämner vi feltyper.

För att en elevs matematiska utveckling ska kunna fortgå måste de
blockerande misstagen undanröjas. För det krävs att orsaken till
misstaget hittas och kan förklaras för eleven. Att leta efter orsaken
kan vara svårt om man inte vet vad den kan tänkas vara. Känner man
inte till tänkbara orsaker till ett misstag blir letandet planlöst. Det här
analysmaterialet har tillkommit för att underlätta lärarens arbete med
att hitta och identifiera feltyper. Vi vill samtidigt visa läraren varför
eleven gör dessa fel. Flera orsaker tycks etableras tidigt i elevens
matematikundervisning och kan ligga kvar under flera år om

orsakerna inte avhjälps.
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