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När texten räknas. 

 
 
English title 
When text is countable. 
 

 
Abstrakt 

 
Den här studien undersöker vilka problem elever med läs- och skrivsvårigheter möter med lästal i 
matematik och hur de gör när de försöker att lösa dem. Lästal kan uppfattas som svåra då det 
finns flera olika delar som eleven förväntas hålla kvar i minnet samtidigt som de löser uppgifter-
na. Lästalen finns för att fördjupa och bredda elevens abstraktionsförmåga och för att eleven ska 
kunna mogna och ta sig an ännu svårare uppgifter. Studien är kvalitativ med fyra elever på tre 
högstadieskolor i Stockholmsområdet under tiden hösten 2014 till våren 2015. Eleverna har 
mångkulturell bakgrund och har läs- och skrivsvårigheter av varierande grad. De har blivit inter-
vjuade om hur de upplever matematikämnet i skolan. De har också fått lösa sju textuppgifter av 
varierande svårighet och resultatet visar på att det vid svårare text som kräver flera steg att lösa 
uppstår problem, som att inte kunna få ett korrekt svar eller att kunna hålla ut och slutföra upp-
gifterna. Det visar sig att det är de uppgifterna med för dem svåra uttryck som vållar eleverna 
problem, medan de uppgifterna som är förhållandevis enkla och innehöll få räkneoperationer 
gick lättare. Dock utelämnar eleverna enheterna på en större del av uppgifterna. Det som kan 
fastslås är de facto att eleverna inte kan hålla den mängd information i huvudet som behövs för 
att kunna lösa dessa lästal. Svaren på intervjuerna visar på att eleverna inte upplever ämnet ma-
tematik som enkelt och att de ibland kan känna sig utelämnade och missförstådda i klassrummet. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Nyckelord: Arbetsminne, lästal, läs- och skrivsvårigheter och matematiklektioner. 
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1.	Inledning	och	problembeskrivning	
 
Många elever lämnar grundskolan utan tillräckliga kunskaper i matematik och svenska och ham-
nar därför på efterkälken när det gäller vidare utbildning. Sverige har därigenom också hamnat 
längre ned i de internationella mätningarna som gjorts med bl.a. PISA (skolverket, 2003). I da-
gens samhälle ställs det högre krav på den enskilde individen att kunna läsa och skriva (Myrberg, 
2001). Med en sämre läsförmåga följer ofta en sämre förmåga att klara av matematiken, som kan 
bli en stötesten för många elever (Sterner & Lundberg, 2002). I takt med nya läroplaner och olika 
satsningar på skolan kräver eller bör dessa extra satsningar visa resultat. Sverige är ett litet land 
och behöver ha en befolkning som klarar sig bra i den internationella konkurrensen. Läs och 
skrivkunnigheten är den viktigaste kunskapen för att kunna möta detta samhälle. Malmer (2004) 
betonar att det inte bara handlar om svårigheter i matematik och/eller svenska utan att denna för-
måga även påverkar den enskilde individens livskvalité. Matematik i vardagen handlar inte endast 
om algebra, statistik och bråk, utan mycket om planering, att kunna hantera pengar och att kunna 
orientera sig i tid och rum, ”det har också i högsta grad avgörande inflytande på självkänslan och 
på det framtida yrkesvalet” (a.a. s. 7). En av orsakerna kan vara läs- och skrivsvårigheter som 
redan i tidiga år orsakar att elever hamnar i svårigheter. I mitt möte med eleverna har jag sett att 
en nedsatt skriv- och framförallt läsförmåga påverkar förståelsen för många andra ämnen i skolan. 
De elever som ingår i studien är elever med läs- och skrivsvårigheter och elever  med  misstanke  
om  dyslexi. Den specifika frågan om svårigheterna med att läsa och skriva och dess inverkan på 
matematikinlärningen är det problemområde vilket är av intresse.
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2.	Syfte	och	frågeställningar	
 
Syftet med arbetet är att undersöka vilka svårigheter elever med läs- och skrivsvårigheter  
får med textuppgifter i matematik när de ska ta ut det väsentliga för att kunna lösa det på 
bästa sätt. Vidare hur svårigheter i ordförståelse påverkar genomförandet av matematiktest 
med lästal. Följande två frågeställningar utgår studien ifrån: 
 
1.   Vilka svårigheter visar sig när elever med läs och skrivsvårigheter ska lösa texttal i 
matematiken? 
2.   Vilka slags lästal är lättare att lösa och hur löser elever med läs och skrivsvårigheter 
dessa? 
 

2.1	Avgränsning	
 
Studien   kommer   att   begränsas   till   undersökningsgruppen,   elever   med   läs- 
och skrivsvårigheter och elever med dyslexi. 



 4 

3.	Begreppsförklaring	
 

3.1	Läs-	och	skrivsvårigheter	
 

Läs- och skrivsvårigheter innefattar även dyslexi som även kallas specifika läs- och skrivsvårig- 
-heter. Läs- och skrivsvårigheter har sin grund i många fler orsaker än dyslexi. Ungefär 20-25 % 
av populationen kan ha någon form av läs- och skrivsvårighet. Däremot är det ca 4-7 % perso-
ner av populationen som har dyslexi vilket är betydligt färre än de med läs- och skrivsvårigheter 
(Myrberg, 2007). Läs- och skrivsvårigheter kan handla om arv och miljö, det handlar om en svå-
righet att förstå och bearbeta språk vilket i sin tur kan leda till svårigheter att förstå en text. 
Andra orsaker kan också vara syn- och hörselnedsättningar, begåvningsfaktorer men även neu-
ropsykiatriska faktorer, personlig mognad, eller för lite lästräning (Svensson & Jacobsson, 
2006).  En del av ovan nämnda problem går att avhjälpa medan andra är mer av kronisk art. Ett 
barn kan ha flera olika typer av dessa faktorer samtidigt eller ha dem i olika grader. Sammanta-
get gör detta att läs- och skrivsvårigheter inte kan räknas till ett ensidigt begrepp utan kan skilja 
sig väldigt i karaktär (a.a). 
 

3.2	Dyslexi	
 
Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är av betydelse för att kunna utnyttja 
skriftens principer vid avkodning av språket (Høien & Lundberg, 1999). Inom  läsforskningen 
används  en  formel  ofta  ”the  simple  view  of  reading”  som  enklast  kan  förklaras  som: 
Avkodning x Förståelse = Läsning. Om man gör en förenklad förklaring betyder det att om 
någon av de två faktorerna ”avkodning” eller ”förståelse” är lika med noll medför detta 
att också läsningen blir noll (Wolf, 2006). Problemet med detta ger sig i första hand tillkänna 
som svårigheter att uppnå automatisk avkodning vid läsning. Störningen kommer också tydligt 
fram i bristfällig stavning. Dyslexi delas oftast i två grupper, utvecklingsdyslexi och förvärvad 
dyslexi genom hjärnskada under uppväxten eller i vuxen ålder. 1968 kom en definition genom 
World Federation of Neurology som innebar att dyslexi beror på grundläggande kognitiva 
störningar ofta med en ärftlig bakgrund (Dyslexiföreningen, 2011). 
 
Dyslexi handlar om svårigheter att avkoda1 enskilda ord och/eller automatisk ordigenkänning 
beroende på fonologiska brister (Cohen, et.al., 2011). Dyslexi innebär fonologiska svårigheter 
som i sin tur gör att en person med dyslexi får problem i matematik gällande matematiska 
begrepp och termer (Sterner & Lundberg, 2008) samt med längre uppgifter med mycket text. 
Att inte uppnå full automatisering när det gäller ordavkodning är utmärkande för elever med 
dyslexi. Läsningen blir full av fel och mycket tröttsam i motsats till en duktig läsare som 
avkodar automatiskt utan ansträngning och läser helt rätt. Personer med dyslexi har ofta sämre 
arbetsminne vilket kan leda till svårigheter med att automatisera kunskaper i matematik 
samt att komma ihåg instruktioner och lära sig nya begrepp och ord (Malmer, 2002). 
 

 
 
 
 
 
 
 
	
1	Avkodning är den lästekniska delen av läsningen, att snabbt och automatiserat kunna koppla ihop ljud och bokstäver till    
   ord.http://www.spraklek.se/
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3.3	Språkstörning	
 

Med en språkstörning menas att elevens språkförmåga är påtagligt nedsatt jämfört med andra-
jämnåriga elever. Språkstörningen kan kvarstå under skolåren och fortsätta ända upp i vuxen ål-
der. Den här funktionsnedsättningen skiljer sig för olika barn. Elever med språkstörning kan även 
om de har bra hörsel behöva stöd för att förstå och tolka språklig information (www.spsm.se). Här 
kan både språkförståelse och språkproduktion vara påverkade. Det finns olika grader av språk-
störning, från lätt till mycket grav. Några vanliga konsekvenser som uppträder vid språkstörning 
är svårighet att lära sig nya ord, långsam språkutveckling, begränsad språkanvändning och nedsatt 
språkförståelse. Om personen vidare är flerspråkig uppträder språkstörning i båda språken. Det 
kan också finnas problem att kunna förstå det underförstådda i situationen (a.a). 
 

3.4	Dyskalkyli	
 
Dyskalkyli kan förklaras som den enskilde personens speciella räknesvårigheter vilka inte kan 
grunda sig på varken en svagare begåvning eller brister i skolgången. Av den stora gruppen i Sve-
rige på ca 20-25 % av eleverna är det en ringa del som har dyskalkyli (Adler, 2001). Av denna 
grupp beräknas var femte person även ha dyslexi, läs- och skrivsvårigheter. För den enskilde per-
sonen kan dyskalkyli ofta vara till besvär som kan visa sig i situationer i livet där den enskilde 
inte klara av att räkna ut vad man ska betala när denne handlar i affären. Ytterligare problemom-
råden är att läsa tågtidtabeller eller memorera telefonnummer. Tidiga tecken på detta problem är 
att uppfatta antal och mängd, svårigheter med att lära sig siffror och att räkna enkla tal med de 
fyra räknesätten. De här eleverna räknar långsamt, vänder på siffror så att 69 blir 96. De har även 
problem att uppfatta tid och har svårighet med att planera och organisera (a.a).
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4.	Teoretisk	bakgrund	
 
Några kända svenska namn som har gjort ett flertal studier inom området läs-och matematik-
svårigheter är Görel Sterner och Ingvar Lundberg. En av de viktigare delarna som de har stu- 
-derat är hur läs- och matematiksvårigheter korrelerar med varandra (2002, 2006). Gudrun 
Svensson  (2003) har forskat om andraspråkselevers genrekunskaper samt förhållandet mel- 
-lan matematik och språk. Även Gudrun Malmer har forskat inom läs och skrivsvårigheter 
och matematiksvårigheter. I studier (2002) har Malmer funnit att de här eleverna som har en 
sämre språkutveckling ofta medför stora svårigheter med den grundläggande begreppsbild-
ningen och försvårar möjligheten att söka kunskap på egen hand. I en senare forsknings-
studie har hjärnforskaren Torkel Klingberg (2011) givit några viktiga bidrag till hur skolan 
behöver förändra sin undervisning. Hur skolan hanterar elever vilka har problem med arbets-  
-minnet som i sin tur orsakar lässvårigheter vilket orsakar matematiksvårigheter. 
 

Rickard Östergren har i sin avhandling 2013 i psykologi prövat olika hypoteser inom området 
matematiksvårigheter. Östergren har i sina egna studier gett ett visst stöd för att flera svagheter/ 
Störningar medverkar till  att  ge  inlärningssvårigheter  i  matematik.  Slutligen  har Maria   
Levlins   avhandling   (2014)   visat   att   lässvårigheter   och   olika   variationer   av språkför-
ståelse  kan  ha  väl  synliga  samband  med  resultaten  på  de  nationella  proven,  här gällande 
läsförståelsedelen och matematikdelen. Många elever med svårigheter i matematik har sina 
största problem med längre textuppgifter som innehåller moment där eleven ska kombinera flera 
olika förmågor i matematik. Det innebär att eleven även måste kunna sortera och plocka ut de 
delar av texten som är relevanta för uppgiften. Elever som har en bristande läsförståelse får ofta 
felaktiga lösningar på sina uppgifter (Sterner & Lundberg, 2002).
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4.1	Språket	och	matematiken	
 
När eleven påbörjar sin matematiska utbildning kommer denne att stöta på en helt ny terminologi 
innehållande nya begrepp och symboler som är typiska i den matematiska diskursen. Utan ett 
välutvecklat ordförråd kommer inlärningen att försvåras då eleven har färre ord att aktivera i 
sitt långtidsminne. De ord som är typiska i matematiken kan man kalla matematikord, t.ex. ad-
dera, subtrahera, mindre än, större än. Många av dessa typiska matematikord går det inte att 
samtala utan  och  därför är det viktigt för eleverna att ha kännedom och kunskap om dessa 
likväl en förståelse. Eleverna behöver tidigt höra och få de nya begreppen förklarade för sig för 
att den matematiskt språkliga medvetenheten och ordförrådet skall öka (Malmer, 1996). Den 
mest kritiska punkten för elever med läs- och skrivsvårigheter är när de ska introduceras i det 
matematiska symbolspråket, de matematiska symbolerna har en egen innebörd och betydelse 
(Sterner &Lundberg, 2002). 
 
Det finns heller ingen direkt koppling mellan symbolens innebörd och hur dessa ser ut. För att 
kunna förstå vad symbolen betyder behöver eleven veta och förstå vad symbolen specifikt står 
för. Med andra ord behöver eleven kunna översätta symbolen till ett ord eller en fras när symbo-
len återfinns i en text (Österholm, 2004). 
 

4.2	Samband	mellan	läs-	och	matematiksvårigheter	
 
Den fonologiska förmågan har forskarna tyckt sig kunna bevisa genom hjärnforskning, där olika 
områden för språkbearbetning inte reagerar på samma sätt hos dyslektiker som hos icke- dyslek-
tiker (Klingberg, 2011). Lundberg och Sterner (2009) påvisar i sin undersökning att det finns ett 
högt samband mellan läs- och räknesvårigheter och uppgiftsorientering. Många gånger kopplas 
läs- och skrivsvårigheter och dyslexi ihop på ett felaktigt sätt som att gälla samma sak, vilket det 
inte är. Läs- och skrivsvårigheter kan ha uppkommit på grund av att det har funnits avbrott i in-
lärningen och en bristande kontinuitet (Svensson, 2013). 
 
Vad som kan frambringa problem är om den matematiska texten innehåller symboler. Österholm 
(2004) påstår att det finns risk att eleven letar symboler istället för att fokusera på text och kon-
text och då missar väsentlig information och förståelse för det matematiska problemet. En del 
elever har större svårigheter med ordförståelse, medan andra har större svårigheter gällande för-
ståelsen för och att tolka symboler. Malmer tar upp exemplet ”Johan  har  12  karameller.  Ola  
har  hälften  så  många.  Hur  många  karameller  har  Ola?”(Malmer & Adler, 1996 s. 142).



 8 

Det som händer i denna uppgift är att eleven lägger fokus på ordet ”många” och tolkar det som att 
Ola har fler karameller än Johan. Hälften, som är nyckelordet i uppgiften, ska föra tanken till lös-
ningen, division med två. Att förstå uppgiften och dess innehåll blir då till ett problem för en elev 
med dyslexi då förmågan att förstå vad man läser är viktig för det korrekta svaret (Sterner Lund-
berg, 2002). En matematisk text ofta är uppbyggd av flera olika typer av språk, vilken kräver olika 
sätt att läsa den av eleven (a.a). Instruktioner innehåller ofta bilder och kort förklarande text om 
vad eleven ska göra t.ex. rita en figur. En dyslektiker som anammat strategin att leta ledtrådar i 
texten riskerar att reproducera tillvägagångssättet som presenteras och arbetar väldigt mekaniskt, 
utan att få den förståelse som det kan ge när man arbetar mer eller mindre laborativt (Malmer, 
1996). 
 

4.3	Minnesförmåga	
 
Minnet är en kognitiv funktion och kan delas upp i arbetsminne och långtidsminne. I arbetsmin-
net bearbetas informationen medan man ”gör andra saker”. Denna Information hålls fast i ar-
betsminnet en begränsad tid, därefter släpps den eller överförs till långtidsminnet. I långtidsmin-
net som motsvaras av datorns hårddisk lagras kunskaper om världen (semantiskt minne), person-
liga minnen (episodiskt minne), och minnen för hur bokstäver och ord ser ut (perceptuellt-
representativt minne) (Høien & Lundberg, 1999). 
 
När vi tar in ny information som bearbetas till kunskap innebär detta att reflektera över sin egen 
lärprocess, d.v.s. hur vi lär oss. Lundberg har förklarat det i Nationalencoklypedin (2016) som att: 
”Metakognition handlar om att vara medveten om sitt eget tänkande, hur man går till väga när 
man löser problem, fattar beslut, tolkar en text eller söker i sitt minne. Metakognition innebär 
förutom avsiktliga val av strategier när man ställs inför problem också att man fortlöpande över-
vakar sitt tillvägagångssätt och kontrollerar att man är på rätt väg”(a.a.) För att lära sig matematik 
är det viktigt att kunna hantera sitt arbetsminne. Vid ”huvudräkning” är minnet extra viktigt, om 
ett barn med minnessvårigheter får för mycket uppgifter i huvudräkning och andra mentala räk-
neuppgifter kan matteglädjen förstöras och leda till   att barnet i framtiden inte vågar utsätta sig 
för fler uppgifter som kan leda till ett nytt misslyckande och vill därför inte våga utforska om det 
finns andra möjligheter att på andra vägar lära sig matematik (Høien & Lundberg, 1999). 
 
Arbetsminnet kan förklaras som koncentrationsförmågan, den används när man ska läsa, räkna 
eller  komma  ihåg  vad  som  ska  göras  framöver  (Miles,  2004).  Arbetsminnet  är  en grund-   
-läggande kognitiv förmåga och krävs för många mentala aktiviteter. Om inte eleven hittar 
referenser till det matematiska begreppet eller symbolen i sitt långtidsminne kan denne istället dra 
paralleller till ord som han/hon faktiskt känner igen i andra sammanhang, dessa  ord behöver inte 
alls höra hemma i matematiken. Ett exempel på detta skulle kunna vara termen division som blir 
feltolkad när eleven tänker på att Hammarby spelar i division ett. Är då korttidsminnet av en 
lägre kapacitet kan svårigheter förekomma i att komma ihåg ordet och sammanhanget i uppgiften 
tappas bort (a.a). Problemen leder till svårigheter med koncentration och planering. I det dagliga 
livet brukar vi använda arbetsminnet för att komma ihåg instruktioner, om vad vi ska t.ex. göra 
nästa steg, men också för att lösa problem och för att kontrollera vår uppmärksamhet, alltså det vi 
ska komma ihåg vad vi ska koncentrera oss på. Adler och Adler (2006) beskriver arbetsminnets 
betydelse för inlärningen i matematik.
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4.4	Automatisering	
 
Har ett barn svårigheter med automatisering kan det också ses som ett samband mellan läs- 
och räknesvårigheter (Sterner &Lundberg, 2006). Om man besitter en automatiserad avkodnings-  
-förmåga innebär detta att läsaren snabbt läser orden automatiskt. Läsningen blir däremot lång-
sam och ansträngande för en elev med lässvårigheter. Vid svårigheter med automatisering kan 
det handla om att plocka fram ord ur ett s.k. inre lexikon, vilket dessa elever inte klarar var-
ken fonologiskt eller ortografiskt. Det tar längre tid att få fram orden och felaktigheter kan uppstå 
vilket också kan påverka matematiken (a.a). 
 

4.5	Snabb	benämning	Rapid	Automatic	Naming	RAN	
 
Förmågan till en s.k. snabb benämning verkar kunna förutsäga förmågan till läsutveckling 
(Scarborough, 1998). Ett antal studier (Scarborough, 1998; Catts & Hogan, 2003) bekräftar att 
snabb benämning framförallt verkar ha en effekt på läsflyt och läshastighet. Wolff (2014) 
undersökte vilken inverkan RAN predicerar för läshastighet och läsförståelse hos svenska barn 
med läs- och skrivsvårigheter. Resultaten visade att RAN predicerar läshastighet. I en annan 
studie (Clarke & Shinn, 2004). där fick barn benämna siffror som kom i en slumpvis ordning 
visade ett högt samband med ett annat normerat matematiktest, Pikulski och Chard (2005) fann 
att man kunde förutspå hur enskilda barn skulle klara av den första undervisningen i matematik. 
Detta avhängigt på hur raskt barnen i förskoleåldern kunde benämna namnet på en bokstav. 
 
Den fonologiska loopen2 finns lagrad i arbetsminnet. Den fonologiska loopen används både vid 
snabb framplockning av talfakta och vid den ortografiska avkodningen (Sterner &Lundberg, 
2006 ). Reikerås & Heiberg-Solem (2007) menar att de enklaste räknefakta ska vara som bygg-  
-stenar  vilka  skall  vara  automatiserade  vid  räkning.  En  del  elever  fastnar  i  krångliga 
räknestrategier, exempelvis fingerräkning. Ljudningsstrategin är en mycket krävande process 
som elever med läs- och skrivsvårigheter ofta måste använda sig av (a.a). Ibland har man 
försökt att ge dessa elever mer träning med exempelvis multiplikationstabellerna men elever 
med dessa svårigheter gynnas inte alltid av detta utan det kan istället få motsatt effekt genom 
överbelastning av arbetsminnet, vilket i sig kan skapa nya blockeringar hos eleven (Adler & 
Adler, 2006). 

	

4.6	Komorbiditet	och	läs-och	skrivsvårigheter	
 
Barn kan ha flera svårigheter, s.k. komorbiditet, de har en inlärningssvårighet vilken är språk-  
-baserad vilken delas av dem som bara har läs och skrivsvårigheter. Detta istället för att 
den dubbla problematiken som skulle bero på matematiksvårigheter (Fletcher, 2005). Det 
verkar  vara  så  att  barn  med  enbart  matematiksvårigheter  har  någon annan  underliggande 
svårighet. Detta har visats i en studie (a.a) med olika typer av svårigheter vilka har jämförts 
med varandra, dessa var läs- och matematiksvårigheter, ADHD med olika kombinationer av 
dessa svårigheter. 
 
	
	
	
	
2	Den fonologiska loopen  har att göra med språklig  process.  Den är viktig t.ex. för utvecklingen av ordförråd, 
   talutvecklingen, läsutvecklingen och läsförståelsen. http://www.arbetsminne.nu/ 
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Enligt Klingberg (2011) hör koncentration och arbetsminne ihop. Dessa kan därigenom vara 
del av underliggande orsaker till samband mellan läsning, räkning och andra neuropsykiatriska 
funktionshinder, men dessa samband är inte alltid helt samstämmiga. En  del elever med stora 
lässvårigheter har å ena sidan inte några särskilda problem med räkning. En del kan t.o.m. vara 
riktigt duktiga på att räkna. Det finns elever å andra sidan som är bra läsare och skriver bra, 
vilka har stora problem med räkning. Detta kan tyda på att det finns vitt skilda kognitiva 
funktioner som är unika för räkning respektive för läsning (Lundberg & Sterner, 2006). Här 
måste man även ta i beaktande att det även kan finnas elever vilka har båda dessa neurologiska 3   
nedsättningar (Lundberg & Sterner, 2006). Om dyslexi och matematiksvårigheter betraktas som 
två skilda specifika inlärningssvårigheter kan det bli relevant att tala om komorbiditet. För fors-
karna blir det viktigt att försöka ta reda på om orsakerna till komorbiditeten är skilda eller om de 
kommer från samma neurologiska grund (a.a).  
 
En longitudinell studie som utfördes av arbetsgruppen i Salzburg (Landerl & Wimmer, 2008); 
visade att tidiga svårigheter med  fonologisk medvetenhet associerades med senare rättstavnings 
-problem, medan tidiga svårigheter med snabb automatisk benämning senare åtföljdes av läspro-
blem. Resultaten visar att båda grupperna med brister i läsning, de med isolerad lässvaghet och de 
med kombinerade läs- och rättstavningssvårigheter uppvisar en signifikant brist i snabb automati-
serad siffer- och bokstavsbenämning. Barn som hade båda svårigheterna svarar sämre på inter- 
ventioner och åtgärder än barn med bara en av dessa (Powell, et. al., 2009). 
 
I de ovan nämnda studierna visade att barn vilka hade båda svårigheterna att de skiljde sig från 
barn med bara den ena svårigheten. De ovan beskrivna resultaten tangerar dessutom tolkningen 
att barn med isolerad rättstavningssvaghet använder en annan lässtrategi än goda läsare. Eleverna 
har svårigheter att hitta den relevanta informationen i en textuppgift. Eleverna förväntas ofta för- 
-stå underförstådda betydelser i texten. Om eleven inte besitter den kunskapen kan de lätt missa 
viktig information eller börja tänka på ett felaktigt sätt eller på fel saker (Kjellström  m.fl., 2008). 
 

4.7	Självkänsla	
 
Låg självkänsla kan vara en annan orsak till räknesvårigheter. Elever som misslyckas i matematik 
ger ofta sina lärare skulden. Ofta är det skolan som inte gjort det möjligt för dem att lyckas i ma-
tematik. Alla människor har en medfödd matematisk förmåga (Butterworth, 2000) som även pe-
kar på att vi har en förmåga att avgöra med en enda blick hur många föremål, prickar och streck 
eller andra saker som en mängd innehåller. Denna förmåga kallas för substitueringsförmåga (a.a). 
 
Elever som har svårigheter i matematik visar på en svagare subitiseringsförmåga än elever 
som är normalpresterande i matematik. När denna svaghet visar sig hanterar elever större tal 
som summan av ett plus ett tills de når det önskade talet (McIntosh, 2008). Det är de eleverna 
som ofta räknar på fingrarna i addition och subtraktion. Enligt Butterworth (2000) kan denna 
medfödda förmåga att substituera antingen utvecklas eller stympas. Det enda  som skiljer den 
ordinäre eleven från geniet är egentligen enveten träning. Det finns exempel på  hur en kas-
sörska kunde multiplicera ett komplicerat tal på en kortare tid, än ett matematiskt geni. Det är 
dock viktigt att förstå att matematik är mer komplext än så (a.a

                                                
3 Utvecklingsrelaterade neurologiska funktionsnedsättningar  är en blandad grupp kroniska sjukdomar som kan börja under 
   utvecklingsprocessen  (inklusive befruktning, födelse och tillväxtperioder). De varar livet ut och kan innefatta tillstånd som 
   autism, cerebral pares, Downs syndrom, epilepsi, multipel skleros, Retts syndrom etc. Patel, et. Neurodevelopmental 
   disabilities. Clinical care for children and young adults. Springer, New York, 201. 
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5.	Metod	
 

Eftersom denna studie är en fallstudie kommer bakgrunden och förklaringen till denna och 
varför jag valde denna att göras först. Efter det följer på vilket sätt studien är upplagd, hur stu-
dien genomfördes och vilka urval och verktyg som användes i studien, som intervjuer och text-
uppgifter i matematik. Slutligen i detta kapitel redovisas de etiska riktlinjerna. 
 

5.1	Fallstudier	
 
Valet att genomföra studien som en fallstudie har att göra med syftet för undersökningen. I 
syftet ställs frågor om hur läs och skrivsvårigheter kan påverka matematikförståelsen och då 
behövs empiri från verkliga händelser. Enligt Merriam (1994) är fallstudier särskilt lämpliga att 
tillämpa för att studera pedagogiska processer. I en kvalitativ undersökning kan man även an-
vända observationer och fokusgrupper.4 Det hade gått att använda deltagande observationer, 
men detta skulle kunnat ha bidragit till en förhöjd stressnivå hos eleverna. Jag hade även kun-
nat använda fokusintervjuer om eleverna kunnat diskutera uppgifterna och deras upplevelse av 
matematikämnet genom skoltiden. Här ansåg forskaren att de respondenterna inte hade nog 
med erfarenhet och bredd till att föra en längre diskussion. En fallstudie är en undersökning av 
en specifik företeelse, till exempel ett program, en händelse, en person, ett skeende, en institut-
ion eller en social grupp (a.a). I den föreliggande studien kombineras de skriftliga uppgifterna 
med intervjuer. Att använda sig av flera metoder är vanligt i fallstudier (Cohen et. al., 2011). 
Kombinationen av flera metoder kan stärka studiens trovärdighet om att olika metoder kan 
bekräfta resultatet och belysa en aspekt på ett mer nyanserat sätt (Merriam, 1994). 
 

5.2	Urval	
 
Intervjuerna är utförda på tre skolor i mellan-Sverige och antalet intervjuer är begränsat till 
sammantaget fyra stycken. Orsaken till detta är att det i pilotomgången visade sig vara fler elever 
som inte uppfyllde kriterierna för läs- och språksvårigheter och att jag fick söka ytterligare efter 
en elev för att få en grupp på fyra stycken Kontakt togs med rektorerna på de tre skolorna via 
mail för att inhämta tillstånd att få genomföra undersökningen. Varje rektor på de utvalda sko-
lorna tillstyrkte detta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4	Fokusintervjuer är en av de vanligast förekommande kvalitativa metoderna. Den som intervjuas och intervjuaren sitter    
   tillsammans en längre stund och diskuterar ett särskilt ämne. Deltagande observation är en av de två grundmetoderna för  
   observationsstudier.  Deltagande observation innebär att observatören deltar i ett skeende och kan styra enskilda händelser  
   eller ett händelseförlopp för att uppnå önskade effekter. http://www.skop.se/metoder/kvalitativa-metoder/
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Eleverna valdes ut med hjälp av matematiklärarna  på de olika skolorna och det skedde genom ett 
s.k. bekvämlighetsurval.5 Namnen på de intervjuade eleverna är fingerade för att de inte ska 
kunna identifieras. Samtliga elever har hel eller delvis utländsk bakgrund, dessa elever kan ha 
problem med uttryck och ordförståelse. Detta har påvisats i framtagen statistik av Skolverket 
(2008) som visar att antalet elever med utländsk bakgrund som ej uppnått målen i matematik läså-
ret 2007/08 var högre än de eleverna med svensk bakgrund som inte klarade detta. 
 

Ett missivbrev (se bil.1) skickades ut till vårdnadshavarna som gav sitt tillstånd via brev eller per 
telefon. Matematiklärarna som skulle välja ut eleverna och tillfrågades var redan kända av 
mig sedan tidigare. Detta bidrog till att göra det enklare att få tag på en undersökningsgrupp, den 
typen av elever och därigenom underlättade det att få tag i de eleverna som kunde passa in i 
undersökningen. Inklusionskriterierna var läs- och skrivsvårigheter och svårigheter i matematik. 

	

5.3	Läsuppgifter	
 
De textuppgifter som har använts för studien var lästal vilka kräver att eleven ska kunna hålla 
isär och hålla kvar flera olika delar samtidigt. Efter att ha gjort dels en pilotomgång med 
andra uppgifter hittade jag lämpliga uppgifter i en C-uppsats (Eriksson & Eriksson, 2011) 
som hade använts i en liknande studie och som var tillämpbar för denna studie. Uppgifterna 
skulle pröva elevernas förmåga att dels läsa av korrekt, tolka och använda rätt metod för att få ett 
korrekt svar. Eleverna fick textuppgifter som var sju till antalet och eleverna fick ta hjälp av 
penna och papper och fick använda den tid som behövdes, vilket var ca 5-10 minuter per uppgift. 
När de var klara med en uppgift ställdes frågan vilka svar de kommit fram till. 
 

Eleverna utförde testet i ett avskilt rum. Den enda procedur som jag gjorde var att fråga om de 
började bli klara med uppgiften samt hur de hade kommit fram till sitt svar. Anteckningar fördes 
för att kunna uppfatta de delar av uppgiften, där eleverna använde kladdpapper. Någon av upp-
gifterna innehåller någon del av information som skulle testa elevernas förmåga att kunna ta ut 
det väsentliga i uppgifterna. 
 

 

5.4	Intervjuer	
 
Den metod som används är semistrukturerade intervjuer med möjlighet att kunna ställa andra 
slags följdfrågor till det som respondenterna svarat (Ahrne & Svensson 2011). Intervjuerna med 
de utvalda eleverna genomfördes på lugna och avskilda platser. Alla de intervjuade gav sitt god-
kännande till att bli intervjuade. Intervjuerna handlade om hur eleverna upplevt matematikämnet 
(se bilaga 2.2). Frågorna kunde ge en bredare bild av hur eleverna svarat på textuppgifterna. När 
en intervju sker är det enklare att ställa följdfrågor. Det som är viktigt tänka på är att intervjun 
kan bidra till en subjektiv bild (Bell, 2000). 
 
 
			
	
	
	
	
	
	

                                                
5 Ett urval där personer används som finns att tillgå, det kan innebära svårigheter att generalisera resultaten. Men i detta fall  
   vägde kriterierna starkare att de alla kunde inkluderas i gruppen med läs-och skrivsvårigheter med 
   matematiksvårigheter. 
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Utöver intervju och matematikuppgifter som gjordes med eleverna kom de observationer som 
jag som forskare gjorde under testsituationen att komplettera bakgrundsinformationen. Intervju-
frågorna är delvis fasta och formulerade i förväg men saknar ett fast svarsalternativ, vilket bru-
kar kallas för halvstrukturerade frågor (Lantz, 1993). Det var viktigt att ställa samma frågor till 
samtliga informanter och att hålla intervjuerna så levande som möjligt genom att inte fastlägga 
svaren. Svaren presenteras i löpande text för att kunna göra analysen enklare. 
 

5.5	Genomförande	och	bearbetning	
 

 
Undersökningarna och intervjuerna ägde rum på varje enskild skola under tidsrymden september 
2014 till maj 2015, detta beroende på att en intervju fick göras senare än beräknat. Eleverna fick 
använda penna och papper som räkne- och minnesstöd. Tid för intervjuerna bokades med ele-
verna och det poängterades, att även om det var svåra uppgifter skulle de göra sitt bästa. 
Eleverna var positivt inställda till att göra uppgifterna men tyckte att det var jobbigt med de lite 
svårare uppgifterna. 
 

 
Bakgrunden och kunskapen om eleverna kom genom kompletterande information från matema-
tiklärarna. Eleverna fick den tid de behövde men fick ingen hjälp med uppläsningen. Efter det 
de hade gjort den sista uppgiften ställdes frågan om de behövde mer tid då den stressfaktorn 
inte skulle inverka på deras resultat vilket skulle kunnat ha varit fallet gällande deras insats. En 
pilotomgång genomfördes för att testa om uppgifterna var utformade på rätt sätt gällande nivå 
och svårighetsgrad. De inspelade intervjusvaren skrevs ned i löpande text för att sedan kunna 
jämföras med resultaten på textuppgifterna. Sammanställningen gjordes som följer, svaren från 
textuppgifterna kategoriserades. Det gick att finna ut de steg som Hjerm & Lindgren, (2014) 
använder: Tematisering –presentation av data och en summering -till slutsats och verifiering. 
Med hjälp av bakgrunden och den teoretiska ramen kan jag analysera de orsaker som skulle 
kunna vara bidragande till de resultat som eleverna uppnådde.
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		6.	Etiska	överväganden	
 

 
Vetenskapsrådet  (2007)  tagit  fram  en  rad  forskningsetiska  principer  innehållande  fyra 
allmänna huvudkrav vilka är grundläggande för skyddet av individen. De fyra är; informat-
ionskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  och  nyttjandekravet  (a.a).  En kort in-
formation om vad dessa innebär följer: 

 
1.Informationskravet ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet 2007:7). Kontakt togs med de pedagoger som 
ansvarade för de elever som skulle ingå i undersökningsgruppen och de informerades om 
mina frågeställningar och mitt syfte med undersökningen. Eftersom   barn   skulle   intervjuas   
sändes  även information   om   undersökningen   till barnens vårdnadshavare. 

 
2.Samtyckeskravet ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medver-
kan” (Vetenskapsrådet 2007:9). Alla deltagare fick informationen om att det är en  helt anonym 
undersökning och att det är frivilligt att delta. Samtliga deltagare fick möjligheten att kunna 
avbryta sin medverkan när de ansåg att detta var fallet eller inte delta alls. 

 

 
3.Konfidentialitetskravet ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 
största möjliga konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehö-
riga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet 2007:12). Svaren på de matematikuppgifter som 
utfördes förvaras hos forskaren samt inspelningarna för att   sedan   förstöras   efter   slutförd   
undersökning.   Intervjuerna   med   eleverna  spelades in enbart som minnesstöd. Dessa 
kommer också att förstöras när studien är slutförd. Fingerade namn användes i studien för att 
garantera att varje elev förblev anonym. 

 
4.Nyttjandekravet ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forsk-
ningsändamål” (Vetenskapsrådet 2007:14). Respondenterna informerades om vad insamlade 
data skulle användas till och att de endast skulle användas till undersökningens syfte.
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	7.	Resultat	
 
 Bakgrund till eleverna och svar på Intervjufrågorna 

  7.1	Anida	14	år	
 
Eleven kom hit från Marocko när hon var 10 år gammal, och har arabiska som modersmål och 
har nu bott i Sverige i 6 år. Hon började direkt i en vanlig klass fick gå i en stödgrupp i åk. 4 
och kunde lära sig svenska relativt snabbt. Efter misstanke om dyslexi gjordes en utredning 
som visade på språkstörning och dyslexi. Anida trivs i skolan, och har kamrater och tycker 
att det är roligt med svenska, bild och no. Hon tycker att det arbetsamt med no, so och ma-
tematik. Hon tycker att det är bäst att arbeta på egen hand. Anida klarar vissa av de grundläg-
gande momenten i mekanisk räkning, eleven klarar uppställningar och kan räkna ganska obe-
hindrat.  
 
Det som är svårt är lästalen och det är lättare att förstå när någon sitter bredvid och förklarar 
och läser talen med/för henne. Hon brukar försöka lyssna och hänga med på genomgångarna 
men tycker att de många gånger går för fort. Hon tycker att svårt att läsa och förstå lästalen i 
matematiken. Det är enklare med de vanliga s.k. vanliga räknetalen. Hon brukar fråga lära-
ren om det som hon inte förstår men tycker att läraren har för bråttom. Hon brukar ofta 
stanna kvar på läxhjälpen som erbjuds efter skoltiden. Hemma har hon inte möjlighet att få 
hjälp med matematiken. 

 

		7.2	Khaled	14	år	
 
Khaled kommer från Eritrea och har bott i Sverige i fem års tid. Han var 11 år när han kom till   
Sverige och gavs möjlighet att gå i en liten grupp några lektioner i veckan. Han har befarade  
läs och skrivsvårigheter men han har inte genomgått någon utredning. Khaled har svårt att    
använda penna och linjal och har svårt med matematiska begrepp och uttryck. Han behöver  
ofta extra tid för att klara av sina matematikuppgifter. Khaled trivs i sin klass har många vänner  
och tycker att det kan vara roligt med so och idrott men inte svenska och matematik.  
 
I matematiken försöker han att hänga med och försöka att förstå det som läraren går igenom.  
Han upplever att lästalen ofta är krångliga och svåra att förstå med nya ord och uttryck. Han  
frågar gärna, men tycker att han får lite tid på proven. Han arbetar hårt och försöker att göra    
alla uppgifter som han fått att göra under lektionen. Han brukar ofta stanna kvar på läxhjälp-  
-en som erbjuds efter skoltiden. Han har ingen möjlighet att få hjälp hemma med matematiken    
men brukar gå på läxhjälp.
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		7.3	Christian	13	år	
 

 Christian har gått i samma skola sedan årskurs tre och är tvåspråkig. Hans mamma är från Balk  
 an och hans pappa är svensk. Eleven har svårigheter med läsning och har befarad läs- och skriv  
 störning, men har inte fått någon diagnos. Han tar längre tid på sig för att lösa och lämna in   
 framförallt  skriftliga  uppgifter. Hans svårigheter i matematik är att han inte kan automa- 
 -tisera, han räknar på fingrarna och har svårt att tänka abstrakt och tycker att det är svårt att ’    
 använda pennan och linjalen. 
 
  Christian trivs egentligen i skolan, har vänner men är inte överens med alla lärare. Han tycker 

framförallt om no för det är mycket experiment med många fria uppgifter. Det är inte roligt 
  med språk men det som är absolut mest arbetsamt är matematiken. Han tycker att han inte får 
  tillräckligt med hjälp av läraren även om det på senare tid blivit bättre. Det är svårt att räkna 
  matematikuppgifter med mycket text, den enkla ”vanliga” går lättare att räkna med. Han 
  lyssnar inte så mycket på genomgångarna och arbetar inte så mycket på egen hand. Han har 
  inte så mycket hjälp hemma och stannar inte på läxhjälp. 
 
 

  7.4	Jason	13	år	
 

Hans pappa kommer från ett land i norra Afrika och hans mamma är svensk och har gått i 
samma skola sedan åk1. Han har svårt att förstå innehållet i det han läser och har svårt att hålla 
samma tempo som sina kamrater. Han har ingen diagnos, men även han har en befarad läs- och 
skrivproblematik. I klassrummet har han ofta startsvårigheter, men när han väl kommit igång 
kan han hålla på med en uppgift en längre tid istället för att ge upp. Eleven varken syns eller 
hörs i klassrummet. 

 
  Jason trivs i skolan i sin klass, han tyckte om idrott men inte mera, numera är det svenska och 
  engelska och lite so som är de bästa ämnena. Han upplevde att matematiken gick mycket 
  bättre tidigare, och att han hade bra koll på den tills årskurs fem. Efter det har det blivit allt 
  svårare den var enkel medan efter årkurs sex började den bli svår och tråkig. Han försöker att 
  lyssna på genomgångarna, det är svårt att fokusera på matematiken på lektionerna. Han har 
  inga svårigheter att läsa talen men har vissa svårigheter att förstå vad han läser. Han upplever 
  att han inte riktig får hjälp med matematiken och ofta fastnar med sina uppgifter. Han stannar 
  inte efter skolan för att få hjälp för det har han hemma där han kan få hjälp av sina äldre 
  bröder.
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		7.5	Resultat	av	lästalen	
 

 
Elevernas svar redovisas sammantaget uppgift för uppgift. Initialerna från de fingerade för-
namnen används. 

 
1. På eftermiddagen visar termometern att det är tio grader ute. Under natten sjunker 
     temperaturen med åtta grader. Nästa dag har temperaturen stigit med tolv grader. Hur 
     varmt är det nu? (Eriksson & Eriksson, 2011). 

 
A läser den första uppgiften flera gånger, tänker, räknar på fingrarna och subtraherar eller som 
tar minus som de kallar det, 10-8 är lika med 2. Eleven lägger till 12 till det första svaret och 
får svaret 13 men skriver inte grader. 

 
K läser uppgiften noggrant, minskar med 8, gör subtraktionen 10-8 och får delsvaret 2 sedan 
adderar den 2 med 12 och får svaret 12 och angav ingen enhet. 
 

C räknade mycket långsamt använde fingrarna men gjorde rätt subtraherade 10-8 för att sedan 
addera med 12 och få svaret 14 grader. 

 
J hanterar uppgiften relativt snabbt subtraherar 10-8 adderar med 12 och fick svaret 14 men 
utelämnade enheten. 

 
  2. Barnen jämför sina pennor. Ludvigs penna är 10 cm. Lukas penna är 1 cm kortare. Liams 
      penna är längst. Den är 14 cm. Hur mycket längre är Liams penna än Lukas penna? 
     (Eriksson & Eriksson, 2011). 
 
A tyckte att det var svårt att hålla isär de olika personerna, hon subtraherade 10 med 1 och fick  
delsvaret 9. Men hon använde differensen 1 en gång till och adderade den till 14 och fick 
svaret till 15, även den här gången utelämnade eleven enheten. 

 
K hade även den svårt att hålla isär namnen, de var så lika tyckte eleven, denne subtraherade 
10 -1 och fick delsvaret 9 och räknade ut differensen mellan 9 och 14 fick svaret 13. Han 
angav ingen enhet. 

 
  C räknade långsamt med hjälp av fingrarna, och efter att ha minskat 10 med 1 fick han delsvaret 
  9. Efter det räknade han sedan ut differensen till fem med hjälp av fingrarna, den här gången 
  utelämnades enheten. 
 
  J gjorde efter lite betänketid en riktig lösning där denne tog 10-1 = 9 och räknade sedan ut 
  skillnaden mellan 14-9=5 men utelämnade enheten ånyo. 
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  3.  En kalv väger 41 kg och en hund väger 29 kg mindre. Apan väger 3 kg mer än 
       hunden. Hur mycket väger de tillsammans? (Eriksson & Eriksson, 2011). 
 
A tog det som skulle vara skillnaden och adderade 29 med den differensen som det blev och 
slutligen adderade med tre det blev 29+12+3 summan blev 44 utan enhet denna gång. 

 
K fann även denna uppgift svår att läsa men subtraherade 41-29 och fick differensen 12 och 
adderade 29 med 12 ånyo till 41 för att slutligen addera med 3 för att få summan 44, även här 
lämnades enheten. 

 
C läste den här uppgiften flera gånger och gav ett svar sade vänta, och bytte penna flera gånger 
och fortsatte vidare. C räknade ut att hunden väger 7 kilo och att apan vägde 3 kilo och. C räk-
nade ut den sammanlagda vikten till 48 kilo. 

 
J tyckte att det var svårt med läsningen och subtraherade 41 med 29 fick delsvaret 12 för att se-
dan fastna i uppgiften. Och avsluta med ett svar på 53, även detta utan enhet. 

 
  4. När Emil var 7 år var han 124 cm lång. Vid 11 års ålder var han 23 cm längre. Idag är 
      han 15 år och 32 cm längre än när han var 11 år hur lång är han idag? (Eriksson & 
      Eriksson, 2011). 
 
Den  här  uppgiften  klarade  alla  eleverna,  de  summerade  med  hjälp  av  anteckningar.  De 
räknande på fingrarna och räknade högt om vartannat. De fick svaret 179 efter att ha 
adderat 124+23+32 till 179 och två, här varade endast eleverna  C och J med enheten cm. 

 
5.David har fyra stolpar. Stolpe A är 16 meter hög. Stolpe B är hälften så hög som stolpe A. 

     Stolpe C är 4 meter högre än stolpe B. Stolpe C är dubbelt så hög som stolpe D. Hur hög 
     är stolpe D? (Eriksson & Eriksson, 2011). 
 
A läste uppgiften flera gånger men läste enheten som cm för att sedan börja korrekt med att få 
stolpe B till 8 men fortsatte inte längre med uppgiften då hon fann den vara alltför krånglig. 

 
K hade problem med läsningen och det var svårt för honom att komma någon vart. K fick dels-
varet med siffran 8 någonstans, Han fortsatte sedan, men fick ytterligare problem med de in-
bördes längderna. Slutligen avslutade eleven uppgiften innan han gav ett slutgiltigt svar. 

 
C tog lång tid på sig använde fingrarna och fick ett korrekt 6 meter, men läste det sedan som de 
andra eleverna , till cm. Men han ändrade sig när eleven skulle ge det slutgiltiga svaret. Sista 
räkneoperationen blev hälften av 12 och denne landade även den på 6 med enheten meter. 

 
J började riktigt fick stolpe C till 12 tog hälften fortsatte med att “dubbla” höjden för stolpe D 
till 24 meter istället för att ta hälften av denna. Eleven utlämnade även enheten. 

 
6. Pontus tänker på ett tal. Talet har 7 hundratal och 3 färre tiotal. Entalen är 2 fler än 

     hundratalen. Vilket är talet som Pontus tänker på? (Eriksson & Eriksson, 2011).
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A startade med en 7a och trean därtill som trea till 3 på andra positionen för att sedan avsluta 
med en två talet blev 732. 

 
K omvandlade 7 hundratal till hundradelar istället för hundratal och fick det första talet till 
0.07 och adderade sedan 3 med 2 och fick slutsumman 5.07. 

 
C använde 7 hundratal som den första 7an sedan tog han 7-3 till 4 för tiotalen och adderade 
7+2 till entalen och fick då det riktiga svaret 749. 

 
J menade på att det inte kan bli ett svar färre kan ju vara flera tal 0, 1, eller 2 detta gjorde att 
han inte fick rätt tal på slutet. Denne använde därefter inte heller det sista talet på ett riktigt 
sätt. Exempelvis 772, 762, etc. 

 
  7. Äpplen och päron kostar 18 kr tillsammans äpplen kostar dubbelt så mycket som päron 
      vad kostar de olika fruktsorterna var för sig? (Malmer, 1996). 
 
Alla fyra eleverna delar 18 med två (hälften) för att sedan dela den första kvoten 9 med två 
(hälften) och adderar 9 plus 4,5 till slutsumman 13.5, de svarar ej med ett svar med enhet utan 
stannar på 13,5. 

 

		7.6	Sammanfattning	av	resultaten	
 
De orden som markerar det specifika i det matematiska språket är fetmarkerade för att det ska 
gå lättare att se de signalord som eleverna mötte. 
 

		7.6.1			 Kategori	ett:	Uppgifter	med	 en	högre	lösningsfrekvens	
 

  1. På eftermiddagen visar termometern att det är tio grader ute. Under natten sjunker 
      temperaturen med åtta grader. Nästa dag har temperaturen stigit med tolv grader. Hur 
      varmt är det nu? (Eriksson & Eriksson, 2011). 
 

2. Ludvigs penna är 10 cm och Lukas penna är 1 cm kortare. Liams penna är längst den är 
    14 cm. Hur mycket längre är Liams penna än Lukas penna? (Eriksson & Eriksson, 2011). 

 
  4. När Emil var 7 år var han 124 cm lång. Vid 11 års ålder var han 23 cm längre. Idag är 
    han 15 år och 32 cm längre än när han var 11 år, hur lång är han idag? (Eriksson &   
    Eriksson, 2011). 

 
Eleverna löser uppgift 1, 2 och 4 med mindre problem där begreppen ”sjunker”, 
”stiger”, ”längre”, ”kortare” och ”dubbelt” står i ett sammanhang. I dessa tal verkar det vara 
enklare att plocka  ut  de  tal  som  eleverna  ska  räkna  med  även  om  två  av  eleverna  A 
och K gör flyktighetsfel på ett av talen. Däremot glömde alla eleverna enheten på dessa 
uppgifter. 
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		7.6.2			 Kategori	två:	 Uppgifter	med	 en	 lägre	lösningsfrekvens	

	
  3. En kalv väger 41 kg och en hund väger 29 kg mindre. Apan väger 3 kg mer än hunden. 
    Hur mycket väger de tillsammans? (Eriksson & Eriksson, 2011). 
 

  På uppgift tre hade alla eleverna problem, de gjorde den första subtraktionen till att få 
  differensen 12 men använde inte denna information för att göra den sista additionen för att 
  få en korrekt slutsumma. Det kan ha sin grund i att det var olika djur som inte ”passar” 
  ihop  och att frågan mindre än var i ett sammanhang med siffran 29 som är ett primtal 6 
  vilket kan vara svårt att hantera. Eleverna fick ändå rätt första differens 12 men efter det blev 
  det olika fel. En kalv väger 41 kg och en hund väger 29 kg mindre. Apan väger 3 kg mer än 

hunden. 
 
Eleverna hade svarat riktigt om de fått texten i uppgiften 41+12+15, men p.g.a. av en mix av 
olika uttryck och det mest utslagsgivande var 3 kg mer än hunden. I denna uppgift visar det 
tydligt att alla eleverna inte svarade korrekt och visade på  svårigheter att ta sig igenom texten 
obehindrat och att hålla kvar den intagna informationen (Malmer, 2002). 

 
5. David har fyra stolpar stolpe A är 16 meter hög. Stolpe B är hälften så hög som stolpe 
    A. Stolpe C är 4 meter högre än stolpe B. Stolpe C är dubbelt så hög som stolpe D. Hur 
    hög är stolpe D? (Eriksson & Eriksson, 2011). 

 
  På uppgift fem läste alla eleverna cm i stället för meter, en bytte detta sedan i slutänden av 
  uppgiften till meter. Två av eleverna A och K gav upp innan de kunde ge ett slutsvar. 
  Den tredje eleven C räknade riktigt ända fram till den sista räkneoperationen då han dubblade 
  den siffran istället för att ta hälften. Den fjärde eleven J räknade rätt och fick slutsumman 6 m.   
  Men under räkneoperationen läste eleven cm för att byta det till meter vid slutet av uppgiften. 
 
6. Pontus tänker på ett tal. Talet har 7 hundratal och 3 färre tiotal. Entalen är 2 fler 
    än hundratalen. Vilket är talet som Pontus tänker på? (Eriksson & Eriksson, 2011). 

 
Den första eleven A fick 732, hon tog fasta på de siffervärden som talen hade, ej det inbördes 
positionsvärdet. Den andre eleven K adderade 2 och 3 och fick slutsumman 5.05.. Den tredje 
eleven C hade svårt att hålla isär begreppen och siffrorna och presenterade fel svar, 700 
någonting som slutsumma Den fjärde eleven J förstod inte ordet färre och menade att talet 
kunde ha flera olika svar, då 3 färre kunde vara 1,2 och 3 vilket gjorde att svaret 
blev varierande 730 720 och 710 

 

 
  7. Äpplen och päron kostar 18 kr kg tillsammans, äpplen kostade dubbelt så mycket 

    som päron, vad kostade fruktsorterna var för sig? (Malmer, 1999). Alla fyra eleverna 
    delar 18 med två (hälften) för att sedan dela den första kvoten 9 med två (hälften) och 
    adderar 9 plus 4,5 till slutsumman 13.5, de svarar ej med ett svar med enhet utan stannar 
    på 13,5. 
 
 
	
	

6Primtal, dessa tal är oftare  uppfattade som ”svårare” av eleverna, än de vanliga  talen som ingår i 
multiplikationstabellerna. Detta baserat  på min egen erfarenhet som matematikstöd under  en följd av år.
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			8.	Analys	
 
 Anida har en språkstörning vilket försvårar läsning av textuppgifter i matematik och 
 språkstörningen har även en inverkan på muntliga genomgångar då hon har svårt att 
 komma ihåg det som sagts. Hon klarar de vanliga enklare uppställningarna och tycker att 

   det är enklare med de vanliga räknetalen utan längre text. Hon får problem med de längre 
 talen vilket hon även uttryckte i intervjun. De längre lästalen gör henne trött vilket kan 
 bidra till att hon ger upp för lätt. Hon ger endast slutgiltigt svar på några av de enklare 
 uppgifterna. Det brukar underlätta för henne att förstå när någon sitter bredvid och läser 
 talen med/för henne, vilket inte var fallet under denna testsituation. 

 
Utifrån de bakgrundsfakta som fanns om Khaled får vi veta att han hade läs- och skrivsvå- 
righeter och att han utöver detta har svårt att använda penna och linjal. En provsituation är 
stressande även om eleven får extra tid att gå igenom uppgifterna. Khaled klarar de enklare 
uppgifterna men slutför inte några av de längre uppgifterna. Som det framkom i intervjun 
upplever han att de längre lästalen ofta är krångliga och svåra att förstå. I några av uppgif-
terna förekom nya matematiska ord och uttryck som han brukar ha svårt med även i van-
liga fall. Khaled försöker att förstå, men orkar inte igenom de längre uppgifterna då dessa 
innehåller för långt och krångligt språk. Både Anida och Khaled gör några fler flyktighets 
fel än de andra på de enklare talen och utlämnade enheterna. Det kan bero på att provsitu-
ationen belastar deras arbetsminne så att det inte finns mer utrymme för att på att komma 
ihåg detta. 

 
   Bakgrundsinformationen om Christian är att han har svårigheter med läsning och har en 
   befarad läs- och skrivstörning, men har inte fått någon diagnos. Han tar längre tid på sig för 
   att lösa och lämna in framförallt skriftliga uppgifter. Han kan inte automatisera, han räknar 
   på fingrarna och har svårt att tänka abstrakt och tycker att det är svårt att använda penna och 
 linjal. Han uppger att det är svårt att räkna matematikuppgifter med mycket text, det gör att 
 han tycker att matematik är det mest krävande ämnet. De enkla ”vanliga” talen går lättare 
 att räkna. Han kommer längre och slutför fler av de längre uppgifterna än Anida och 
 Khaled. Christian behöver mer tid för att lösa matematikuppgifterna och fastnar på en av 
 de längre läsuppgifterna. Han använder metoden att räkna på fingrarna oftare än övriga 
 eleverna. 

 
    Utifrån bakgrundinformationen har Jason en befarad läs och skrivproblematik. Han har 
    ingen diagnos men har svårt att hålla samma tempo som sina kamrater. Ibland har han 
    startsvårigheter, men när han väl kommit igång kan han hålla på med en uppgift en längre 
    tid istället för att ge upp. Jason klarar de enklare uppgifterna, men på en av uppgifterna 
    förstår han inte formuleringen. Hans problem är inte att läsa igenom talen, utan han hade 
    svårigheter att förstå vad han läser. Han brukar ändå inte ha svårt att fokusera enligt honom 
    själv, på lektionerna. Det visar sig att hans förståelse av ordet ”dubbelt” inte kan kopplas 
    till att ta hälften, samt att förstå vad uttrycket ”färre” har för betydelse. Att matematiken nu 
    fungerar sämre för honom än tidigare kan också betyda att han inte arbetade igenom alla 
    uppgifterna
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			8.1	Analys	 av	läsuppgifterna	
 
 Eleverna har större problem med uppgifter som de ska hålla i arbetsminnet. Ett svagt 
arbetsminne försvårar möjligheten att kunna lösa dessa tal inom området (Adler& Adler, 
2006). Uppgift 1, 2 och 4 innehöll inte så många begrepp och moment att hålla i arbets-
minnet vilket gjorde att de var lättare att lösa med en högre riktig svarsfrekvens. De lik-
nar ”avskalade” uppgifter i matematik med mindre krav på läsförståelse och eleverna 
kan använda sin koncentration på att lösa algoritmen. 

 
 Matematikinlärningen gällande algoritmer för elever med läs och skrivsvårigheter, de 
 behöver längre tid att automatiseras (Lundberg & Sterner, 2006). Detta problem följer ofta 
 elever upp i högre årskurser och leder till att de inte får tillräckliga färdigheter att felfritt följa 
 algoritmer. Dock bör det noteras att algoritmer påverkas i mindre grad än problemlösning, av 
 hur pass läs- och skrivsvag en elev är. Men algoritmlösningen inom matematiken kan hamna i 
 skymundan när läs- och skrivsvaga elever lägger största fokus på ordavkodning i läsuppgifter 
 (a.a.) I uppgift tre kan det ha varit förvirrande med att det fanns flera djur som normalt inte 
 passar ihop som apa, hund etc. 

 
   I matematiken finns det ord som definieras annorlunda i vardagen. I studien används ordet 

 ” tillsammans” och detta går att tolka i en vardaglig bemärkelse som mer än. Begreppet ”fler 
 än” i uppgift fem för tanken till addition och meningen var att få eleverna därtill att försöka 
 kunna ta ut det innehåll som var av betydelse, och utöver detta kunna finna de ord i uppgiften  
 vilka skulle kunna leda rätt svar genom rätt tankegång. I den här uppgiften kan textomfånget  
 anses vara för stort och omfattande följden då försökte eleverna att använda det de ansåg  
 vara relevant för uppgiften. Sterner och Lundberg (2006) menar på att lässvaga eleverna har  
 svårigheter med att behålla viktig information till slutskedet av en text vilket kunde vara  
 fallet i denna text. 
 

   Begreppet som förekom i uppgift sex exempelvis ”hög” kan bli ett förvirrande begrepp och 
 när stolpen hade höjden 16 meter, läste eleverna cm det är den enheten som de är mest vana 
 vid när de har tvåsiffriga tal. I uppgift sex svarade eleverna utifrån sina egna perspektiv och 
 erfarenheter ”med rätt siffra” först, förutom i ett fall. Hälften av eleverna adderade siffra två 
 och tre i uppgiften och detta tyder på att begreppet ”fler än” ter sig vardagligt i sammanhanget 
 och en addition sker automatiskt (Malmer, 2002). 

 
   Malmer (2002) delar in elever med matematiksvårigheter i två grupper, grupp ett handlar 
 om elever med svårigheter att skriva av siffrorna, brister i uträkningsmetoder, en svag 
 taluppfattning samt brister i positionssystemet. De kan däremot ha mycket kreativa 
 lösningar och förslag gällande problemlösning. Till denna grupp räknar jag in eleverna i 
 studien då de har problem med positionssystemet men har kreativa lösningar.
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  Matematiska begrepp och begrepp som ”dubbla”, ”dubbelt”, ”hälften”, ”mindre än”, ”färre”, 
  ”längre än”, fler än”, ”tillsammans” och ”skillnad” kan i vardagen uppfattas relativt enkelt 
medan det för elever med lässvårigheter blir svårare att tyda när de hamnar i matematikens 
kontext. Uttrycket ”fem mer än något” kan ofta blandas ihop med ”fem gånger mer” och 
leda till felaktigheter (Möllehed, 2001). Sammantaget visar de fyra ”svårare” uppgifterna på 
att eleverna inte reflekterar över helheten utan försöker att lösa olika delar av uppgiften i 
mindre delar utan att se att de tillsammans blir en helhet. 

 
  I studien förekom inte ord som har en vardagsbetydelse och en annan betydelse inom 
matematiken, ord som: rymmer, skillnad, udda, och värde, för att nämna några exempel. Det 
fanns inte heller vardagliga uttryck som skulle kunnat ha bidragit till felaktigheter som att 
kalla en rektangel för en fyrkant etc. Det som vållade eleverna svårigheter var uttrycken: 
Hälften så hög än 4 meter, högre än stolpe B, stolpe C är dubbelt så hög som stolpe D. 
Andra relationsord som kan vara svåra att förstå, exempelvis: nästsista, näststörst den andra 
från höger förekom inte heller. Eleverna har ofta inte tid att läsa texten riktigt noga, om ens 
läsa den alls, ofta görs det heller inte någon djupare analys av texten utan eleven letar 
istället efter ett s.k. signalord för att kolla upp vad texten går ut på. Exempel på signalord 
kan vara ord som ”längre” eller ”vinner” och dessa gör att eleven tänker på addition medan 
ord som ”mindre” eller ”billigare” för tankarna till subtraktion (Myndigheten för 
skolutveckling, 2008). 

 
  I uppgift sju går det att tolka det som att begreppsförståelsen finns, men den slutgiltiga 
talförståelsen saknas. I matematiken finns det ord som definieras annorlunda i vardagen. I 
undersökningen används ordet ”tillsammans”, tolkat i betydelsen av ordet i vardaglig 
bemärkelse. I denna uppgift har eleverna inte jämfört sina svar med den siffra som deras 

  två tal skulle ge som summa. I uppgiftens sammanhang är det troligtvis på det sättet att 
  eleverna har tänkt att det var logiskt, begreppet dubbelt skulle användas på 18. Och för att 
  få rätt tal delar elever det på hälften. De har inte reflekterat över att slutsumman blev 13,5 
  som inte är lika med 18 men verkar logiskt för eleverna därför att 9 är dubbelt så mycket 
  som 4,5. Ordet signalerar att man behöver dela talet på hälften (Möllehed, 2001). 
 

		8.2	Samband	 mellan	 läs-	och	matematiksvårigheter	
 
Sambandet som Lundberg och Sterner (2009) visar på återspeglar sig hos två av eleverna där 
korrelationen var hög i år 3 och 4 mellan läs- och räknesvårigheter. Hos de andra eleverna 
var det inte dyslexi utan en lässvårighet som kunde vara orsaken till svårigheten att kunna 
lösa uppgifterna. Läs- och skrivsvårigheter kan ha uppkommit för att det har funnits avbrott i 
inlärningen och bristande kontinuitet (Svensson, 2013). När elever har lässvårigheter i mate-
matik och detta gäller även andra elever med svagheter i matematik, ligger deras säkerhet att 
räkna i boken. Där behöver de oftast bara reproducera tal men när de sedan möts av uppgifter 
där de ska använda olika delar av sin kunskap då går de bet på uppgiften. Att reproducera blir 
tillvägagångssättet som presenteras och medför att eleven arbetar väldigt mekaniskt. De be-
höver få den förståelse som det kan ge när man arbetar mer eller mindre laborativt (Sterner & 
Lundberg, 2002). Eleverna uttryckte att matematiken blivit eller var tråkig och det kan bero 
på de misslyckanden som de upplevt under sin skolgång. 
 

  Det gör att de inte vågar ta risken igen och vågar inte utsätta sig för fler uppgifter som kan leda    
  till nya misslyckanden, de vågar därför inte utforska om det finns andra möjligheter att på andra   
  vägar lära sig matematik (Høien & Lundberg, 1999). Eleverna hade problem med att samla  
  informationen och avsaknaden av att kunna automatisera ställer till det rejält för dem. 
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  Det tar längre tid att få fram orden och felaktigheter uppstår vilket påverkar matematiken.  
  Reikerås och Heiberg-Solem (2007) menar att de enklaste räknefakta ska vara som byggstenar  
  vilka automatiseras vid räkning. En del elever fastnar i krångliga   räknestrategier, exempelvis  
  fingerräkning. Ljudningsstrategin är en mycket krävande process som elever med läs- och  
  skrivsvårigheter ofta måste använda sig av (a.a.). 

  

8.3	Komorbiditet 
 
  En av eleverna visade på drag av komorbiditet med autismspektrumstörningar vilket gör hans 
  tolkning mer bokstavlig. Här gäller det för läraren att vara mycket tydlig och automatiseringen  
  sker långsamt vilket gör dennes problem till en kombination av att räkna på fingrarna, långsam   
  läsning och uppfattade av muntliga instruktioner. läs- och matematiksvårigheter. Klingberg   
  (2011) anser att arbetsminne och koncentration hänger ihop och kan vara underliggande   
  orsaker till samband mellan läsning, räkning och andra  neuropsykiatriska funktionshinder. 

			

		8.4	Självkänsla	
 
 Alla människor är födda med en medfödd matematisk förmåga och enligt Butterworth (2000) 
  kan denna medfödda förmåga antingen utvecklas eller stympas. Utifrån egna erfarenheter som 
  att ha arbetat som speciallärare i matematik o.d. har det visat sig att självkänslan är oftast låg 
  hos dessa elever. Det finns dock elever som kan vara obekymrade med sin svaghet i matematik   
  men de är färre än de som lider under detta. När dessa elever ska hantera större tal, använder  
  de ofta summan av ”ett plus ett” tills de når det önskade talet. (McIntosh, 2008). Det är även  
  svårare för skolan att skapa en miljö som ska stödja eleverna i dessa brister, det har visat sig att  
  barn som har båda svårigheterna svarar sämre på interventioner och åtgärder än barn med bara   
  ett av dessa problem. (Powell, et. al., 2009)



 25 

		9.	Metoddiskussion	
 

   Frågan som behöver ställas är vilken metod som jag som forskare behöver använda för att 
 kunna besvara mina olika frågeställningar. Det finns kritik mot den kvalitativa metoden från 
 forskare med kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden skulle vara för subjektiv då den har 
 svårigheter  gällande  tillförlitlighet,  överförbarhet,  pålitlighet.  Vidare  att  den  kvalitativa 
 metoden uppvisar svagheter att kunna styrka och konfirmera de fakta som visar en 
 liktydigt med objektivitet (Bryman, 2002) . Svagheten med en kvalitativ intervjumetod är bl.a. 
 att jag som intervjuare kan hamna i en alltför subjektiv relation till respondenterna och att 
 generaliserbarheten är svag. Trots de här ovan beskrivna svagheterna beslöt mig att 
 använda den metoden. Jag anser att de resultat som framkommit visar på en del svårigheter 
 som elever med problem med läsning får när de ska lösa längre läsuppgifter i flera steg. 
 Vidare att respondenterna inte blev beroende av mig som intervjuare, och att det går att 
 generalisera undersökningen utifrån de svar som framkom. 

 

 
   Om det hade funnits mer tid för studien skulle den kunnat förstärkas med lektionsobservation, 
   för att nämna ett exempel. Denna observation och etnografi skulle kunnat ha använts, där 
   forskaren skulle kunna få ta del av elevernas matematiksvårigheter genom att aktivt observera 
   och ta del av det som eleverna gör. Närheten till fältet skulle dessutom ha kunnat bidra till en 
   induktiv teorianvändning, olika företeelser som hållits för sant skulle kunnat ha behövt blivit 
   omprövade (Ahrne & Svensson., 2011). Slutligen skulle det kunnat ha funnits intervju-  
   -frågor till de pedagoger som eleverna hade haft i matematik. 
 

    9.1	Reliabilitet	 och	validitet	
 
    Om en undersökning ska få så hög kvalitet som möjligt finns det två centrala begrepp: 
    Reliabilitet och validitet. Reliabilitet handlar det om forskningsresultatets konsistens och 
    tillförlitlighet och innebär att undersökningen ska kunna utföras av annan forskare vid ett    
    senare tillfälle (Kvale & Brinkmann, 2009). 
 
    Reliabilitet visar på kvaliteten av mätinstrumenteten. Ett exempel är att uppskatta en volym   
    av ett kärl, ett sätt är att göra det är att göra det med egna ögon, vilket ger en låg reliabilitet 
    medan om en kalibrerad våg används blir reliabiliteten högre, det ger undersökningen  
    en mycket högre kvalité (Stukát, 2011). När det talas om validitet handlar det om val av   
    metod, om det man undersöker är vad som påstås bli undersökt. Frågan som bör ställas är     
    ”Mäter du vad du tror att du mäter?” (Kvale & Brinkmann, 2009:64). Validiteten bygger på en   
    klar reliabilitet, om mätinstrumentet inte stämmer så behöver det inte betyda att forskaren    
    mäter det som ska mätas. Har man å andra sidan ett utmärkt mätinstrument så kan forskarn  
    mäta fel sak, som att mäta vikt med ett måttband (Stukát, 2011). De intervjuer som används  
    ska också bygga på reliabilitet. ”Det handlar om huruvida intervjupersonerna kommer att  
    förändra sina svar under en intervju och huruvida de kommer att ge olika svar till olika  
    intervjuare” (Kvale & Brinkmann, 2009:263). Intervjuaren får inte ställa ledande frågor och  
    genom pilotintervjuerna utkristalliserades vilka frågor som var lämpliga att använda.
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    Eleverna som ingick i studien valdes ut av deras lärare i matematik som kände till deras 
    svårigheter med lästal i matematiken, detta bidrog till att ”rätt” slags elever kom att ingå i 
    undersökningsgruppen. Det som skulle kunna vålla eleverna i undersökningsgruppen 
    svårigheter var inte matematiken i första hand, utan de längre texterna i läsuppgifterna. Detta 
    gjorde att reabiliteten stärktes att det var rätt typ av elever som skulle medverka i studien. En 
    pilotomgång genomfördes med elever som haft en bristande skolgång med mycket frånvaro 
    dessa klarade trots detta av dessa uppgifter på ett övertygande sätt. Detta innebar att   
    uppgifterna inte relaterade till bristande kontinuitet i skolgång utan kopplat till läs- och 
    skrivsvårigheter. Eftersom eleverna i min undersökning hade svårigheter med intervjufrågorna 
    läste jag dessa flera gånger och upprepade dem så att de inte skulle gå att tolka fel. Frågorna 
    behandlade deras egen upplevelse av matematiken vilket bidrog till att risken för eventuella 
    misstolkningar av frågorna minimerades. När eleverna skulle lösa läsuppgifterna gavs det 
    ingen som helst hjälp som kunde påverka deras resultat och tiden var väl tilltagen så art varje 
    enskild elev skulle hinna med alla textuppgifterna.  
 
    Sammantaget bidrar detta till att studien generaliserbar. Det andra begreppet som är viktigt är  
    validitet. ”I vanligt språkbruk hänför sig validitet, giltighet, till sanningen, riktigheten och  
    styrkan i ett yttrande” (Kvale & Brinkmann, 2009:264). Det går att mäta elevers förståelse av  
    textuppgifterna, utifrån  elevernas sätt att svara på textuppgifterna, vilket uppfyller kraven för  
    validitet. Även svaren på intervjuerna speglade den upplevelse som varje enskild elev hade av   
    matematikämnet och hur de upplevde deras lärandesituation i skolan. Jag har därför under den  
    tid som studien pågått ställt mig frågan om jag fått svar på de frågor jag har ställt vid  
    intervjuerna och på det viset fått reda på det som studien avser.  
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  10.Resultatdiskussion 
 
  Jag gjorde den här studien för att kunna visa på de svårigheter som jag mött hos elever med 
  lässvårigheter.  De visade sig när de skulle lösa lästal och i  förlängningen påverkar det deras 
  möjligheter till att kunna nå målen i matematik. De resultat som jag fick förvånade mig inte utan 
  stärkte mig i min övertygelse att vi i skolan måste skapa möjligheter för de här eleverna, med 
  dessa svårigheter att kunna nå målen i matematik. Frågeställningarna var: Vilka svårigheter visar 
  sig när elever med läs och skrivsvårigheter ska lösa lästal i matematiken och vilka slags lästal är 
  lättare att lösa och hur löser elever med läs och skrivsvårigheter dessa? De svårigheter som  
  eleverna fick med läsuppgifterna var de som innehöll flera olika led av matematiska operationer. 
  Vidare var det när matematiska ord användes på ett annat sätt än det som är brukligt,  som att 
  räkna ut hälften av något med hjälp av att sträckan är dubbel. Eleverna lämnade många uppgifter 
  utan enhet och hade många gånger inte översikten för att kombinera de olika enheterna i ett tal. 
  Det syntes tydligast i exemplet En kalv väger 41 kg och en hund väger 29 kg mindre. Apan 
  väger 3 kg mer än hunden. Hur mycket väger de tillsammans? (Eriksson & Eriksson, 2011). I 
  denna uppgift relaterar de olika djurens vikt till varandra vilket ger eleverna svårigheter att följa 
  dessa. I den föregående uppgiften återkommer svårigheten att kunna hålla isär olika begrepp från 
  ”rena tal” och det förvånade mig inte att de inte fick med enheterna. 
 
  Vidare var det uppgiften: David har fyra stolpar, stolpe A är 16 meter hög. Stolpe B är 
  hälften så hög som stolpe A. Stolpe C är 4 meter högre än stolpe B. Stolpe C är dubbelt så   
  hög som stolpe D. Hur hög är stolpe D? (Eriksson m.fl. 2011). Här ska hälften av ett tal som   
  ska adderas med fyra för att sedan delas med hälften, som angavs som något som var dubbelt  
  vilket skulle  signalera  att  dela  detta  i  hälften.  Här ser vi hur viktigt det är med att kunna  
  vara säker på vad olika slags storleksbegrepp betyder. Ett annat  tal  som  vållade  svårigheter   
  var uppgiften: Pontus tänker på ett tal, talet har 7 hundratal och 3 färre tiotal, entalen är 2 fler   
  än hundratalen vilket är talet som Pontus tänker på? Denna uppgift kräver att eleven har koll på  
  sin taluppfattning och därigenom positionssystemet. Problem med taluppfattning är ett av de 
  grundläggande svårigheterna som jag har mött under min tid som vikarierande speciallärare i 
  matematik. 
 
  Ingen av eleverna lyckades med att räkna den sista uppgiften rätt, som löd: Äpplen och 
  päron kostar 18 kr kg tillsammans, äpplen kostade dubbelt så mycket som päron, vad kostade 
  fruktsorterna var för sig? (Malmer, 1996). Eleverna letade snabbt upp uttrycket dubbelt och tog 
  hälften två gånger och menade då att denna deloperation var klar utan tanke på att jämföra 
  med det tal som svaret skulle bli. 
 
  Den andra frågeställningen var vilka slags lästal som är lättare att lösa och hur  elever med 
  läs- och skrivsvårigheter löser dem? Eleverna i studien löste uppgifterna ganska enkelt där    
  texten innehöll färre inslag av räkneoperationer. Det var enklare direkta additioner och   
  subtraktioner. Alla fyra löste dem och använde metoder som fingerräkning, ljudning, men en del  
  av dem utelämnade enheterna och gjorde ändå flyktighetsfel på uppgifterna. När uppgifterna  
  blev mer komplicerade, dvs med mer text och olika räkneoperationer, räknade en elev en del  av  
  uppgiften innan denne gav upp, någon försökte att ta sig igenom hela uppgiften men kunde inte  

kombinera informationen så att det blev ett tal att räkna ut rent numerärt. Sammantaget  
  utelämnade eleverna enheter på många av uppgifter såväl de enklare och de mer komplicerade.  
  Det kan ha haft sin grund i att provsituationen tog så mycket arbetsminne i anspråk att de inte  
  ”kom ihåg” att det skulle vara enhet på uppgifterna när de var slutförda (Reikerås & Heiberg- 
  Solem, 2007). 
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  Jag ser en stor utmaning för mig i mitt arbete som specialpedagog och ibland som speciallärare 
  i matematik, att kunna träna eleverna  abstrakt tänkande, och ge dem olika strategier i hur man 
  kan göra för att lösa dessa tal. Om jag fick drömma så skulle jag önska att eleverna mer blev 
  varse om, att de skulle utveckla förmågan att kunna värdera och bedöma och se sina framsteg. 
  Det handlar om att kunna ”se” vad de egentligen har lärt sig inom matematiken. Det som ofta 
  visar sig är att kunskap inte är kunskap, utan det som eleverna mäter som kunskap är de antal 
  poäng som de fått på provet. När dessa poäng var högre än det som var de var vana att få gick 
  den glädje de visade över den “framgången” gick inte att ta miste på. 

 
 Det är tragiskt att vi inte oftare i skolan hjälpt eleverna att se poängen i att erövra matematiken 
 istället för att bara ”lära sig” på ett mekaniskt sätt. Eleverna får ofta inte uppleva effekten av att 
 höra, ta till sig, att öva på och utföra matematiken tills de har erövrat det nya stoffet. Till den 
 nivån kommer vi i skolan mycket sällan, och för elever med extra svårigheter ter sig ämnet 
 matematik många gånger som något oöverstigligt. Det kanske inte bara handlar om frustration 
 utan för eleven har det blivit en vana att svara ogenomtänkt eller  att lämna in blankt. I min roll 
 som speciallärare tanker jag använda det ge eleverna mer  tid och möjlighet att få öva och erövra 
 det matematiska “tänket”  på alternativa vägar. Det skulle det kunna vara en del i deras mate- 
 -matik utveckling, men I dagens skola saknas det många gånger  resurser till detta, det kan vara 
 felprioriteringar eller att det saknas kunskap om hur man skulle kunna göra detta. En lärare idag 
 är ofta ensam med upp till trettio elever med olika behov, i klassrummet. Det finns förvisso 
 goda exempel på att man lyckas att vända en sådan trend. I Eds kommun under den kända 
 docenten Bentley lyckades man få antalet godkända på det nationella provet att stiga markant.9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

                                                
  9 www.lararnasnyheter.se/origo/2009/04/03/ratt-stategi-fel-svar 
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11.Vidare	forskning	
 
 Något som skulle vara intressant att följa skulle vara hur och då på vilka sätt den nya tekniken 
 med I- Pads, med olika appar verkligen hjälpt eleverna. Eller om det bara ger ett sken av att 
 kunna hjälpa barn med läs-och  skrivsvårigheter   att   komma   vidare   mot   målet   att   lyckas 
 mer   med   / i   matematiken.
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  Bilaga	1.	
 

Linneuniversitet	
Kalmar		Växjö	
	
	
		Hej, 
 

Jag heter Stefan Storrank  och läser sista terminen  på specialpedagogprogrammet vid Linnéuni-
versitet. Jag är nu i färd att skriva mitt examensarbete. Syftet med detta arbete är att undersöka 
sambandet mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter. Det avslutande momentet 
som jag står inför nu är skrivandet av mitt examensarbete. Jag kommer  att använda  mig intervjuer 
samt sju läs-uppgifter i matematik. Undersökningen kommer  att innehålla  två delar intervju  som 
tar 20-30 minuter samt matematikuppgifter som kan ta upp till 70 minuter. 

 
Intervjuerna och matematikuppgifterna kommer  att ske under hösten 2014 med start i september. 
Jag skulle uppskatta  om du som vårdnadshavare ger ditt barn tillåtelse  att delta i min undersök-
ning. Jag garanterar att ditt barn får vara helt anonym  och kommer  inte att kunna spåras i exa-
mensarbetet. 

 
Har du några frågor är du välkommen att kontakta  mig: 
Stefan Storrank  - mobil: 0707-596236, mejl: tetze@hotmail.com 

 
Du är även välkommen att kontakta  min vetenskapliga handledare Christer  Jacobsson på 
christer.jacobsson@lnu.se. 

 
Med vänliga Hälsningar 
Stefan	 	Storrank
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  Bilaga	2.	
 
Intervjufrågor elever. 
 
1. Hur trivs du i skolan, vilka ämnen tycker du bäst om/ minst om? 
 
2. Vilka ämnen tycker du är svåra? Varför? 
 
3. Vad arbetar du mest gärna med under matematiklektionerna? 
 
4. Vilka slags tal tycker du är svårast? 
 
5. Vilka tal tycker du är svårast? 
 
6. Hur lär du dig nya moment enklast i matematik? 
 
7. Hur mycket lär du dig genom du lärarens genomgångar framför hela klassen? 
 
8. Lär du dig mycket mest när du får fråga en kompis eller din lärare? 
 
9. Hur gör du för att lösa ett lästal? Vad har du för taktik för att göra det? 
 
 10. Har du möjlighet att få hjälp med matematik hemma? 

	


