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Abstrakt 

Denna litteraturstudie undersöker om barnlitteratur, sånger, rim och ramsor kan 

integreras i matematikundervisningen för att främja lärandet för elever i 

matematiksvårigheter. Studien undersöker vidare om barnlitteratur, sånger, rim och 

ramsor kan ses som medierande redskap och i så fall hur. Blir undervisningen konkret 

om eleverna till exempel lär sig multiplikation genom en sång eller om de lär sig 

geometriska former med hjälp av en berättelse? Studien undersöker också om 

barnlitteratur, sånger, rim och ramsor kan hjälpa elever att förstå matematiken enklare 

om de får den i ett sammanhang och då får något konkret att koppla matematiken till. 

Slutligen undersöker studien hur lärare kan använda sig av barnlitteratur, sånger, rim 

och ramsor konkret i matematikundervisningen samt vilka för- och nackdelar det kan 

ha. 
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1 Inledning 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, reviderad 2018 

(Skolverket, 2018) betonas vikten av att alla elever ska förstå och tillgodogöra sig 

matematik för att kunna ingå i ett demokratiskt samhälle. Matematiken finns som grund 

i såväl vardagsliv som i en mer övergripande samhällelig nivå. Matematik kan höra ihop 

med bland annat logiskt tänkande, beslutsfattande, kreativitet, reflektion och social 

utveckling vilket människor stöter på varje dag. Dessutom är matematik ett av de tre 

kärnämnena i svensk skola, vilket bland annat innebär att eleverna behöver minst 

godkänt i matematik för att klara grundskolan och sedan ta sig vidare till gymnasiet. För 

att eleverna ska klara dessa kunskapskrav behöver skolan och således lärarna låta 

eleverna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och de behöver därför använda sig 

av en individanpassad undervisning som är lustfylld (Skolverket, 2018). 

 

Hur genomförs då undervisning så att den når alla elever och samtidigt underlättar för 

elever i matematiksvårigheter? Arne Engström (2003) beskriver att elever i 

matematiksvårigheter kan ha problem med att lära sig matematik på grund av brister i 

arbetsminnet. Han menar vidare att det är omgivningen och undervisningen som 

behöver anpassas för att underlätta inlärningen. Petri Partanen (2016) är av samma åsikt 

och anser att genom att minska komplexiteten i instruktionerna, så får elever i 

svårigheter bättre förutsättning att lyckas då de kan ha svårt att hålla mycket 

information i huvudet samtidigt men att läraren efter hand bör öka komplexiteten och 

svårighetsgraden i instruktionerna. Esin Acar (2012) framhåller utöver detta vikten av 

att konkretisera undervisningen till exempel genom att sätta den i ett sammanhang som 

är välkänt för eleverna för att underlätta inlärningen för elever i matematiksvårigheter. 

 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning i förskoleklass och årskurs 1-3, period II 

[VFU] hade vi fokus på matematik. Izabelle berättar: Jag var i en årskurs 3 där de 

under den perioden arbetade mycket med multiplikation vilket många elever tyckte var 

lite svårt, särskilt när det gällde att memorera tabellerna. Jag testade då att visa dem 

multiplikationssånger som Gåspennan (2016) skapat på YouTube. I dessa sånger 

sjunger de även om relevanta begrepp som faktor och produkt. Jag märkte under mina 

5 veckor i klassen att eleverna tyckte det var roligt att lära sig tabellerna på detta sätt 

och de tyckte att det var lättare att komma ihåg dem. Vissa elever gick och sjöng 

sångerna på rasterna och ofta i början eller slutet på matematiklektionen ville de höra 
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en av dessa sånger.  Anna berättar: Under min VFU klädde jag en dag ut mig till katten 

Findus, karaktären från Pettson och Findus-böckerna. Jag berättade att Findus 

behövde elevernas hjälp att göra olika uppdrag vilket fångade elevernas intresse. De 

hjälpte Findus med klockan, att förstå hur lång tid en kvart är, hur dags han måste kliva 

upp på morgonen för att hinna till skolan i tid osv. Eleverna räknade också ut hur 

mycket pengar Findus behövde för att kunna betala en smörgås som kostade 15 kr och 

en dricka som kostade 10 kr. Matematiken fick en annan mening då den kopplades till 

Findus och hans liv då eleverna var bekanta med karaktären. Jag märkte under dessa 

tillfällen att jag fick med mig alla elever även de som ibland tyckte att matematikämnet 

var jobbigt. 

 

Kan ett sätt att främja lärandet för elever i matematiksvårigheter således vara att 

använda barnlitteratur och sånger i matematikundervisningen för att få ett sammanhang 

som är naturligt och välkänt för eleverna? Blir undervisningen konkret om eleverna till 

exempel får lära sig multiplikation genom en sång eller om de får lära sig geometriska 

former genom en skönlitterär berättelse? Litteraturstudien kommer fokusera på huruvida 

matematikundervisningen kan bli lättare att förstå och ta till sig för elever i 

matematiksvårigheter, med hjälp av barnlitteratur, sånger, rim och ramsor. Studien 

kommer också undersöka hur lärare kan använda sig av detta i 

matematikundervisningen samt vilka för- och nackdelar det kan ha. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Här nedan presenteras först litteraturstudiens syfte och sedan två frågeställningar som 

litteraturstudien ska undersöka och besvara. 

 

2.1 Syfte 

Syftet med litteraturstudien är att undersöka om och i så fall hur användningen av 

barnlitteratur, sånger, rim och ramsor i undervisningen kan främja lärandet i matematik 

för elever i matematiksvårigheter. Vidare undersöks också på vilka sätt läraren kan 

använda detta i matematikundervisningen och vilka för- och nackdelar som kan finnas. 

 

2.2 Frågeställningar 

1. Kan användningen av barnlitteratur, sånger, rim och ramsor i 

matematikundervisningen främja lärandet i matematik för elever i 

matematiksvårigheter och i så fall hur? 

2. Hur kan läraren konkret använda barnlitteratur, sånger, rim och ramsor i 

matematikundervisningen, vilka för- och nackdelar kan finnas? 
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3 Begrepp 

I litteraturstudien kommer följande begrepp att användas, elever i matematiksvårigheter, 

barnlitteratur, sånger, rim och ramsor. Nedan ges en förklaring på hur begreppen 

kommer definieras i litteraturstudien. Under rubriken “Elever i matematiksvårigheter” 

beskrivs också varför just den definitionen valts och hur den kommer att användas för 

att tydliggöra innehållet i litteraturstudien. Under rubriken “Barnlitteratur och sånger” 

beskrivs även hur skillnad görs på barnlitteratur och barnlitteratur med matematiskt 

innehåll. 

 

3.1 Elever i matematiksvårigheter 

Helena Roos (2015) menar att när det gäller matematiksvårigheter görs ibland skillnad 

på elever i matematiksvårigheter och elever med matematiksvårigheter. När man talar 

om elever i matematiksvårigheter menar man att det finns en viss inlärningssvårighet 

hos eleven, men även undervisningssituationen och omgivningen spelar roll för hur 

eleven lär sig eller inte lär sig. När det gäller elever med matematiksvårigheter ligger 

fokus enbart på inlärningssvårigheten. Likheten mellan dessa är att såväl för elever i 

svårigheter som med svårigheter finns någon form av svårighet med inlärningen 

(Skolverket, 2015). Roos (2015) menar vidare att elever som är i matematiksvårigheter 

kan ha problem med ett eller flera moment, medan de kan klara andra moment utan 

svårigheter. Det är inget fast tillstånd utan det varierar och kan påverkas av 

undervisningssituationen, alltså pedagogiken och det sociala runt omkring eleven. När 

man talar om elever med matematiksvårigheter är det mer ett fast tillstånd och dessa 

elever har svårigheter med i stort sett allt i matematiken. Svårigheten ligger hos eleven 

och kan inte på samma sätt påverkas av pedagogik eller omgivning, det kan exempelvis 

vara om eleverna har någon funktionsvariation eller skada som påverkar dem. 

Skillnaden på elever i svårigheter och elever med svårigheter kan således kort beskrivas 

som att vid elever i svårigheter fokuseras på att ändra och anpassa undervisningen, 

metoderna och omgivningen. Medan det vid elever med svårigheter fokuseras på att 

anpassa enbart eleven (Roos, 2015). 

 

Engström (2003) delar upp matematiksvårigheter i fyra olika kategorier, 

medicinska/neurologiska, psykologiska, sociologiska och didaktiska. De två 

förstnämnda medicinska/neurologiska och psykologiska har mer fokus på eleverna och 
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att svårigheten ligger hos dem. De två sistnämnda, sociologiska och didaktiska 

fokuserar mer på omgivning och undervisningssituation. Därför behandlas framförallt 

de två sistnämnda kategorierna i denna litteraturstudie. Engström (2003) menar vidare 

att matematiksvårigheter brukar delas in i allmänna inlärningssvårigheter eller specifika 

inlärningssvårigheter. Vid allmänna inlärningssvårigheter har eleverna en svag 

prestation och kan tycka att matematik är svårt och tråkigt. Vid specifika svårigheter 

talar man enligt Engström (2003) ibland om att de är kopplade till dyskalkyli. I denna 

litteraturstudie fokuseras på allmänna inlärningssvårigheter som kan hjälpas genom att 

anpassa undervisningen, omgivningen och metoderna (Engström, 2003). 

 

Med definitionen elever i matematiksvårigheter kan eleverna ha svårt med olika 

innehåll, vissa kan ha svårt för taluppfattning överlag medan andra kan ha svårt för ett 

särskilt räknesätt. Vissa kan också ha svårt att hålla mycket information i huvudet på en 

gång och andra kan ha svårigheter att förstå begrepp (Malmer, 2002). Engström (2003) 

menar att elever i matematiksvårigheter inte behöver ses som speciella, som behöver 

speciell undervisning och speciellt material utan de kan generellt lära sig på samma sätt 

som elever utan matematiksvårigheter. Han menar vidare att det viktiga är att anpassa 

undervisningen för alla eleverna, då de alla är individer. Det är också viktigt att ha i 

åtanke att det för vissa elever, ofta de i svårigheter, tar längre tid att lära sig nya saker 

och det måste det få göra.  

 

Dagens skola ska vara en skola för alla, vilket kan ses som en inkluderande skola. Alla 

elever ska ha samma rätt att lära sig och förstå innehållet i till exempel matematik, i vad 

som ofta kallas ett inkluderande klassrum (Skolverket, 2015). Engström (2003) 

beskriver inkluderande undervisning bland annat genom att elever i svårigheter inte ska 

ses som om de har ett medicinskt eller psykologiskt problem med inlärningen. 

Svårigheterna kan istället ses som något som kan lösas genom rätt pedagogik, 

undervisning och omgivning. I denna litteraturstudie fokuseras på elever i 

matematiksvårigheter då vi vill undersöka om och i så fall hur barnlitteratur och sånger 

kan främja lärandet för dessa elever. Fokus ligger således på hur 

undervisningssituationen och omgivningen kan anpassas för att underlätta inlärningen. 
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3.2 Barnlitteratur, sånger, rim och ramsor 

Med barnlitteratur menas i studien skönlitteratur skriven för barn. Det kan vara litteratur 

med matematiskt innehåll som till exempel Tyra och Storgrubblaren av Ulf Stark 

(2010) där eleverna får med sig matematik direkt när de läser. Annan litteratur kan vara 

boken Sifferdjävulen av Hans-Magnus Enzensberger (2013) samt Landet Matematica av 

Marie Andersson (2005) vilka är böcker med matematiskt innehåll. I dessa fall kan 

läraren arbeta med innehållet i böckerna direkt efteråt tillsammans med eleverna. 

Barnlitteratur kan också vara skönlitterära böcker utan matematiskt innehåll där det 

viktiga är att eleverna är bekanta med karaktärerna för att få ett sammanhang de känner 

igen. I Alice i underlandet av Lewis Carroll (1964) finns visst matematiskt innehåll men 

skulle också kunna ses som en vanlig skönlitterär bok att arbeta med kopplat till 

matematik. Exempel på andra karaktärer kan vara Pettson och Findus av Sven 

Nordqvist (1984) eller Pelle Svanslös av Gösta Knutsson (1939).  

 

När det gäller barnlitteratur utan matematiskt innehåll är tanken att läraren skapar egna 

matematiska uppgifter och problem utifrån de välkända karaktärerna. Det kan till 

exempel vara diskussionsfrågor utifrån boken kopplade till matematik, stenciler med 

uppgifter kopplade till karaktärerna osv. (Green, Gallagher och Hart, 2017). Julie Clark 

(2007) beskriver vikten av att matematiken är i ett elevnära sammanhang för att öka 

förståelsen. Syftet med sådana här uppgifter är således att eleverna lättare ska förstå 

sammanhanget då de redan känner till exempelvis Pettson och Findus och det är enbart 

det matematiska innehållet som blir nytt för dem. Ett exempel kan vara att Pettson och 

Findus ska mata hönorna och då behöver räkna in dem och mäta upp en viss mängd mat 

som räcker till alla. Matematikuppgifterna skapas då utifrån händelser som har med 

berättelsen att göra. Det går således att få in mycket matematiskt innehåll i en berättelse 

men det kräver också arbete av läraren. Se exempeluppgift Bilaga I.  

 

Med sånger menas sånger med matematiskt innehåll såsom multiplikationssånger och 

andra låtar som syftar till att komma ihåg ett matematiskt innehåll utantill. Robyn 

Trinick (2016) lyfter fram detta som ett sätt att memorera matematik och samtidigt 

bidrar till att det blir roligare att lära sig. Tanken är att det kan väcka nyfikenhet hos 

eleverna och bli ett mer lustfyllt lärande där eleverna kan vara aktiva och bli mer 

motiverade än vid uppgifter som enbart innehåller räknande i matematikboken. 

Exempel på sånger är de som är skapade av Gåspennan (2016) på YouTube.  
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När det gäller rim och ramsor menas i litteraturstudien olika rim och ramsor som 

handlar om allt som går att koppla till matematik. Rim och ramsor lyfts såsom sånger 

fram som ett sätt att lättare lära sig memorera saker och kunna hitta mönster (Clarkson, 

2006). De kan handla om siffror, om att räkna och andra kom ihåg- ramsor. Det kan 

exempelvis vara:  

“ett, två och stå på tå, 

tre, fyra, vi ser en myra, 

fem, sex, vill du ha ett kex? 

sju, åtta vi såg en råtta, 

nio, tio, vi går på bio”. 
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4 Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel beskrivs kortfattat vilket teoretiskt ramverk litteraturstudien utgår från 

och varför. Vidare beskrivs begreppen mediering och medierande redskap då dessa 

finns med i litteraturstudien. Dessa begrepp beskrivs generellt dels för att ge en 

förståelse för vad de innebär och dels för att belysa varför de är väsentliga för 

litteraturstudien.  

 

4.1 Lev Vygotskij och det sociokulturella perspektivet 

Det teoretiska perspektiv som studien utgår från är det sociokulturella perspektivet och 

Lev Vygotskijs tankar om utveckling och lärande. Säljö (2014) beskriver Vygotskijs 

teori om lärande och menar att lärande framförallt sker i sociala situationer. När 

människan kommunicerar med andra människor utvecklas hon i såväl lärande som i 

språk. En syn som genomsyrar det sociokulturella perspektivet är att människan alltid är 

under utveckling. Människan kan således appropriera, alltså skaffa sig, nya kunskaper i 

många olika situationer, såväl i undervisningen som i vardagslivet. Eleverna lär sig 

enligt denna teori såväl i samspel med varandra men också i samspel med lärare och 

andra vuxna (Säljö, 2014).  

 

I litteraturstudien skrivs om mediering och medierande redskap vilka Säljö (2014) 

menar är begrepp inom sociokulturell teori. Då frågeställningarna i litteraturstudien 

handlar om hur lärare kan undervisa elever med svårigheter i matematik med hjälp av 

barnlitteratur, sånger, rim och ramsor blir denna teori aktuell. Detta för att barnlitteratur, 

sånger, rim och ramsor kan ses som kulturella redskap, alltså medierande redskap. 

Utifrån Vygotskijs tankar som Säljö (2014) tar upp om mediering blir medierande 

redskap viktiga ord att ha med sig i undervisningen av elever i matematiksvårigheter. 

Dessutom menar Säljö (2014) att läroplansreformerna i Sverige är influerade av det 

sociokulturella perspektivet. Då läroplanerna ligger till grund för undervisningen blir 

det sociokulturella perspektivet och dess tankar kring lärande en naturlig del i denna 

litteraturstudie (Säljö, 2014). 

 

4.2 Mediering och medierande redskap 

Säljö (2014) beskriver Vygotskijs teori om mediering och sammanfattar det som att 

människan använder sig av kulturella redskap i social samverkan för att förstå sin 
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omgivning. Han förklarar vidare att mediering kan ses som en samverkan mellan 

människor och artefakter, kunskap kan inte ses som enbart teoretisk eller praktisk utan 

det sker alltid i ett samspel (Säljö, 2014). Leif Strandberg (2017) beskriver 

att  “[...]människans relation till världen inte är direkt utan indirekt.” (Strandberg, 

2017:80). Det är således med hjälp av verktygen som finns i vår kultur som vi förstår 

vår omvärld och det är genom dessa vi tar till oss ny kunskap (Strandberg, 2017). 

Användningen av barnlitteratur, sånger och ramsor i undervisningen blir i detta fall en 

form av mediering där barnböckerna, sångerna och ramsorna är de medierande redskap 

som används för att eleverna ska förstå matematiken. 

 

 

 

Bild 1: (Säljö, 2014:299). Triangeln visar medieringens princip och är känd som 

Vygotskijs triangel. Den visar att människor inte reagerar direkt på olika stimuli utan 

tänker också med hjälp av medierande redskap, såsom till exempel litteratur, för att få 

en respons (Säljö, 2014). 
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5 Metod 

I detta kapitel beskrivs vilken metod som har använts för att samla in avhandlingar, 

vetenskapliga artiklar och övrig litteratur. Vidare beskrivs hur själva insamlandet gick 

till under rubriken “Insamlingsmetod”. Under denna rubrik beskrivs också mer ingående 

hur sökningen gick till och vilka sökmotorer som användes samt hur urvalet gick till. 

Under nästa rubrik, “Övrig litteratur”, beskrivs annan litteratur som använts i 

litteraturstudien. Avslutningsvis beskrivs under rubriken “Analysmetod” vilken metod 

som har använts för att analysera vetenskapliga artiklar, avhandlingar och övrig 

litteratur. Under rubriken “Etiska riktlinjer” beskrivs hur vi har tänkt om etiska principer 

utifrån Vetenskapsrådets (2017) ståndpunkter.  

 

5.1 Val av metod 

Metoden som använts i denna litteraturstudie är systematisk forskningsöversikt och dess 

sex steg vilket Denscombe (2016) beskriver utifrån sökning, strukturering och 

analysering av forskning. De sex stegen han beskriver är: studiens omfattning, 

sökprocessen, kvalitetsbedömning, lista över de källor som ingår i översikten, deskriptiv 

sammanfattning och analys. Till en början var studiens omfattning för stor då den även 

innefattade bakgrundsmusik. Slutligen blev litteraturstudien  mer snävt fokuserad på 

enbart barnlitteratur, sånger, rim och ramsor i matematikundervisningen. När valet av 

metod var gjord och omfattningen bestämd påbörjades insamlingen av relevant tidigare 

forskning, litteratur och andra källor.  

 

5.2 Insamlingsmetod 

Insamlingsmetoden för denna litteraturanalys har främst inneburit att söka avhandlingar 

och vetenskapliga artiklar via olika relevanta sökmotorer. Sökningen av forskning 

skedde både enskilt och tillsammans, därefter diskuterades och analyserades underlaget 

gemensamt. Sökningar har gjorts framförallt i Libris, EBSCO och ERIC. Några 

vetenskapliga artiklar har sökts via Google då vi fått till oss för- och efternamn på 

författare som har skrivit om vårt valda område. De artiklar som söktes på detta vis är 

extra granskade och vi såg till att de kom från trovärdiga källor så som olika universitet 

i Sverige och Skolverket. Vi har också besökt biblioteket och sökt avhandlingar och 

litteratur som passar in i vår litteraturstudie. De vetenskapliga artiklar som senare valts 

ut som väsentliga för litteraturstudien kommer alla från sökmotorn ERIC, därför är det 
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endast den sökprocessen som beskrivs noggrant. Endast avhandlingen av Petri Partanen 

(2016) och avhandlingen av Helena Roos (2015) kommer från Libris. När vi sökte på 

Partanens (2016) avhandling användes sökordet arbetsminne och när vi sökte på Roos 

(2015) användes hennes för och efternamn som sökord, vilket det står kort beskrivet om 

under kommande rubrik “Sökningen i ERIC och Libris”.   

 

 

5.2.1 Sökningen i ERIC och Libris 

Denscombe (2016) och Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013) menar att det i 

en litteraturstudie är viktigt att ta del av mycket forskning då inget empiriskt material 

samlas in. Fokus i en litteraturstudie ligger på att ta del av tidigare forskning och 

analysera denna för att kunna beskriva området man undersöker. Sökningarna i ERIC 

har därför utgått från flera olika sökord, först söktes på ett ord och sen söktes olika ord 

tillsammans, alltså en kombinerad sökning. Sökningen har skett kontinuerligt under 

arbetet med litteraturstudien men den största delen gjordes innan vi började skriva.  

 

Sökorden som initialt användes var children’s literature, mathematics*, teaching, 

music* difficulties in mathematic*, arbetsminne, rhymes och songs. Därefter 

kombinerades sökorden med hjälp av “AND” för att hitta resultat som skulle passa 

litteraturstudien. Sökningarna gjordes då i ERIC utifrån följande sammanslagningar:  

 

• children’s literature AND mathematics  

• mathematics* AND children’s literature 

• teaching AND difficulties in mathematic* 

• rhymes AND mathematics 

• mathematics AND children’s literature AND teach* 

• mathematics* AND children’s literature AND teach* 

• mathematics* AND music* AND teaching*  

• mathematics AND songs AND teaching 

• mathematics* AND rhymes* 

 

I alla sökningar användes funktionen peer reviewed och sökningarna avgränsades sedan 

efter olika nivåer. Vi använde oss av nivåerna; early childhood, elementary education, 

primary school, primary education, grade 1, grade 2 och grade 3. För att ta reda på om 
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artiklarna var intressanta och adekvata för litteraturstudien lästes först alla rubriker och 

på de artiklar som verkade adekvata lästes även abstrakten. Detta ledde till att vissa 

artiklar sorterades bort redan i detta skede.  

 

I ett flertal av artiklarna som söktes i ERIC såg vi att ordet arbetsminne kopplades 

samman med elever i matematiksvårigheter och vi önskade därmed få en djupare bredd 

om detta. Sökningen i ERIC gav inget tillfredsställande resultat och vi valde därför att 

göra en sökning på ordet arbetsminne kopplat till avhandling i Libris. Anledningen till 

att vi kopplade sökningen till avhandling var att vi ville ha ett bredare 

forskningsunderlag om just arbetsminne och elever i svårigheter och en avhandling 

innehåller mer än en vetenskaplig artikel. Sökningen gav 26 svar. Vi valde därefter att 

avgränsa sökningen och utgick under rubriken, ämne, efter underkategorierna 

uppfostran och undervisning och fick då tre träffar. Utifrån att ha läst rubrikerna ansåg 

vi att två av avhandlingarna kunde avfärdas och hade då ett alternativ kvar Assessment 

and remediation for children with special education needs: The role of working 

memory, complex executive function metacognitive strategy training av Petri Partanen 

(2016). Vi började läsa avhandlingen och insåg tämligen omedelbart att den var adekvat 

för litteraturstudien. Vi sökte också på Helena Roos i Libris för att hitta hennes 

avhandling om inkludering i matematik. Vi fick två träffar och den ena var INCLUSION 

IN MATHEMATICS IN PRIMARY SCHOOL - what can it be? (Roos, 2015). För att se 

exakt sökning och sökresultat, se Bilaga II.  

 

5.2.2 Urval av artiklar 

Inledningsvis lästes abstrakten på varje artikel och beslut fattades efter detta om artikeln 

i fråga verkade intressant och relevant för litteraturstudien. Därefter lästes de utvalda 

artiklarna igenom och valdes ut genom tematisk analys, vilket innebär att hitta olika 

teman i artiklarna för att se om dessa passade vår studie (Denscombe, 2016). Därför 

kategoriserades artiklarna, och avhandlingarna utifrån sex kategorier kopplade till våra 

frågeställningar; “elever i matematiksvårigheter”, “arbetsminne och matematik”, 

“barnlitteratur och matematik”, “sånger och matematik”, “rim och matematik” samt 

“språk och matematik”. Varje artikel sammanfattades kort i ett separat dokument för att 

underlätta urvalet. De flesta artiklar och avhandlingar som valdes behandlade mer än en 

av dessa kategorier, men hade en huvudkategori. Sammanfattning och urval av artiklar 

går att se mer detaljerat i Bilaga III. 
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5.2.3 Sammanfattning av sökprocessen 

Under sökprocessen hittades 22 artiklar i sökmotorn ERIC, de flesta av dessa 

behandlade inte svensk skola men berörde skolor i andra länder samt frågeställningarna 

i denna studie så de blev väsentliga likväl. Vi tog också del av en avhandling av 

Partanen (2016) som söktes fram i Libris. Den beskriver i stort arbetsminne kopplat till 

inlärningssvårigheter och utgår i stor omfattning från svensk skola. Vi använde oss 

också av en avhandling om matematiksvårigheter av Helena Roos (2015) vilken också 

söktes fram i Libris. För att få mer information om forskning gjord i svensk skola 

användes Skolverket som källa samt Arne Engström (2003) och andra svenska författare 

som beskrivs mer i rubriken “Övrig litteratur”.  

 

Sökandet av vetenskapliga artiklar, avhandlingar och övrig litteratur gjordes enskilt för 

att utnyttja tiden och för att få möjlighet att hitta ett bredare underlag. Struktureringen 

och analysen av underlaget gjordes däremot gemensamt då det dels kändes mer givande 

att kunna ha en diskussion om underlaget som då kunde leda till ökad förståelse. Vi 

ville dessutom få en enhetlig bild av underlaget då vi läst in oss olika mycket på diverse 

olika underlag. Därtill skrevs studien gemensamt i par och då ville vi vara överens om 

vad för forskning, avhandlingar, vetenskapliga artiklar och litteratur som skulle 

användas i litteraturstudien. 

 

5.3 Övrig litteratur 

Övrig litteratur som har använts är bland annat litteratur som vi tidigare använt under 

utbildningen Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och 

grundskolans årskurs 1-3. Denna litteratur är framtagen genom nominerat urval vilket 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2016) beskriver. Nominerat urval innebär 

att tidigare källor som besitter kunskap inom det valda området används. Litteratur från 

då vi själva läste matematik och matematikdidaktik så som Malmer (2002) har använts. 

Dessutom har litteratur som handlat om exempelvis skolans historia och olika 

vetenskapliga teorier, av bland annat Lundgren, Säljö och Liberg (2014) använts. Vidare 

har litteratur kopplad till forskning och systematiska litteraturstudier så som Denscombe 

(2016) och Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2016) använts. Som stöd för att 

skriva en vetenskaplig text använde vi Strömquist (2014) och Johansson och Svedner 

(2010). Även viss lånad litteratur från bibliotek som passar in i litteraturstudien har 
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nyttjats så som Lunde (2011), Strandberg (2017), och Ahlberg (2015) . Ytterligare 

källor är Engström (2003), Skolverket och diverse styrdokument. 

 

5.4 Analysmetod 

Valet av analysmetod utgår ifrån Descombes (2016) tematiska analys där olika teman i 

forskningen har identifierats och sammanställts. Johansson & Svedner (2010) beskriver 

just vikten av att hitta tydliga teman i forskningsunderlaget och att kategorisera 

materialet med hänsyn till detta. Utifrån ovanstående metod lästes artiklarna igenom och 

sammanställdes i en tabell där rubrikerna; titel, författare, sammanfattning, kategori och 

typ av litteratur användes. De teman eller kategorier som upptäcktes i artiklarna var: 

 

• arbetsminne och matematik  

• barnlitteratur och matematik  

• sånger och matematik 

• rim och matematik 

• språk och matematik 

• elever i matematiksvårigheter 

• grafer och matematik 

• explicit instruction och elever i matematiksvårigheter 

 

 

Då vissa av artiklarna inte ansågs beröra forskningsfrågorna i den här litteraturstudien 

valdes dessa bort och kategorierna; grafer och matematik samt explicit instruction och 

elever i matematiksvårigheter ströks därmed från att ingå. Således har de sex 

återstående kategorierna använts som teman i litteraturstudien. Denscombe (2016) 

skriver att “En tematisk analys fokuserar på innehållet i forskningsfynden och 

rekommendationerna från de studier som ingår i forskningsöversikten” (Denscombe, 

2016:205). Med detta i åtanke fokuserades än djupare på innehållet och de resultat som 

framkom. För- och nackdelar som presenterades i forskningen beskrivs längre fram i 

litteraturstudien.  

 

5.5 Etiska riktlinjer 

Då vi gjorde en litteraturanalys genomfördes inte exempelvis observationer och 

intervjuer och därför kom vi inte i kontakt med personuppgifter och dylikt, hade detta 
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skett hade uppgifterna behandlats utifrån konfidentialitetskravet. Det är dock viktigt att 

forskningen som använts i litteraturstudien är etiskt korrekt och utförd på ett sätt som 

stämmer överens med de forskningsetiska principerna, vilka är konfidentialitetskravet, 

informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. Forskningen behöver även 

vara relevant för studien så att svaren på forskningsfrågorna är tillförlitliga och korrekta. 

Det är också viktigt att följa individskyddskravet vilket innebär att forskningen som 

används återges korrekt.  Forskningen, teorin och andra källor har redovisats öppet 

löpande i litteraturstudien. Det framgår tydligt vem som står för de olika underlagen så 

inga missförstånd ska uppstå angående vem som är ansvarig för forskningen, artiklarna 

och avhandlingen samt dess resultat (Vetenskapsrådet, 2017). 
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6 Elever i matematiksvårigheter 

För att kunna möta frågeställningarna i denna litteraturstudie behöver vi reda ut vilka 

svårigheter elever kan ha i matematik samt vad dessa kan bero på. Vidare behöver vi 

undersöka hur lärare kan undervisa elever i matematiksvårigheter för att främja deras 

lärande. I litteraturstudien fokuserar vi på det som Arne Engström (2003) benämner som 

"allmänna inlärningssvårigheter" och som kan behandlas med sociologiska och 

didaktiska metoder. Vi utgår också från begreppet elever i matematiksvårigheter vilket 

Roos (2015) beskriver som ett tillstånd som kan ändras efter hand och som kan 

påverkas av pedagogik och omgivning. Utöver detta undersöker vi det Malmer (2002) 

tar upp att matematiksvårigheter kan vara kopplat till arbetsminnet men även att elever 

kan ha svårt med språk, begrepp och uttryck.  

 

Under rubriken “Elever i matematiksvårigheter och arbetsminne” beskrivs hur 

arbetsminnet kan kopplas till svårigheter i matematik. Under rubriken “Elever i 

matematiksvårigheter och språk” beskrivs vilken betydelse språk, begrepp och uttryck 

kan ha för elever i matematiksvårigheter. Under denna rubrik lyfts också vad 

lässvårigheter kan ha för betydelse. Fortsättningsvis beskrivs hur lärare kan undervisa 

elever i matematiksvårigheter och vad som är viktigt att tänka på under rubriken 

“Undervisa elever i matematiksvårigheter”. Avslutningsvis sammanfattas kapitlet under 

rubriken “Sammanfattning”. 

 

6.1 Elever i matematiksvårigheter och arbetsminne 

Lunde (2011) menar att elever går genom tre olika faser när de ska börja lära sig att 

räkna matematik. Även vid enklare talkombinationer med addition och subtraktion går 

eleverna genom dessa tre faser. Den första fasen är att kunna räknestrategierna, alltså att 

veta hur man räknar ut ett additionstal genom till exempel att räkna högt. Eleverna kan 

räkna exempelvis 3+5 var för sig först 1 2 3, 1,2,3,4,5 för att sedan räkna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8. Ett annat sätt eleverna kan göra är att räkna 1,2,3 först och sedan hoppa direkt till 

4, 5, 6, 7, 8 och slutligen är att eleverna börjar direkt på det största talet, alltså 5, och 

fortsätter 6, 7, 8. Den andra fasen eleverna enligt Lunde (2011) går genom är 

tankestrategier som handlar om att kunna resonera sig fram till svaret med hjälp av det 

eleverna redan vet, alltså redan känd fakta. Den tredje, slutgiltiga fasen, är att producera 

svaret, alltså att kunna berätta svaret högt, eller skriva ner det utifrån sitt minne.  Lunde 
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(2011) beskriver vidare att arbetsminnet omfattas av tre komponenter. Den första är den 

centrala styrningsenheten [CE] vilken kan ses som en kontrollenhet där aktivitet och 

uppmärksamhet justeras. I CE hanteras också motivation, känslor och självförtroende 

och det är här samverkan med långtidsminnet [LTM] regleras.  Den andra komponenten 

är den fonologiska loopen [FL] där fonologisk fakta och information lagras tillfälligt 

samt kodas. Den tredje är det visuospatiala skissblocket [VSP] där visuell, verbal,  

spatial och  kinestetisk information behandlas. Den spatiala informationen kan vara till 

exempel rumsuppfattning och avståndsbedömning och den kinestetiska informationen 

är kopplad till muskelsinnet. När denna information behandlas i VSP så omvandlas den 

till mentala bilder som kan sparas i LTM och sedan tas fram igen vid behov (Lunde, 

2011). 

 

Bild 2: (Lunde, 2011:149). Bilden visar en modell av arbetsminnet och dess tre 

huvudsakliga komponenter. CE som är den första komponenten, den centrala 

styrningsenheten. Språklig loop alltså den fonologiska loopen, FL, samt det visuella 

eller visuospatiala skissblocket VSP. En förenklad förklaring av denna modell är att när 

elever arbetar med matematik kommer exempelvis informationen om matematiktalet 

först in i arbetsminnet och behandlas av FL och VSP. För att eleverna ska kunna tolka 

ett matematiktal behöver talsymbolerna avläsas och förstås och det görs med hjälp av 

FL. När eleven sedan ska fortsätta processa den nya informationen genom att ta fram 

och koppla samman den med äldre information från LTM, måste den nya informationen 

ligga kvar i arbetsminnet under tiden. För elever som har problem med arbetsminnet 
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kan det bli en distraktion i de tre faserna eleverna går genom som tidigare nämnts. Det 

kan bli svårt att resonera i tankestrategierna när eleverna ska använda redan känd fakta 

och det kan också bli svårt med lärstrategierna eller räknestrategierna som i sin tur 

medför att matematiken upplevs som svår (Lunde, 2011). 

 

Enligt Acar (2012) har mer än 30 % av eleverna i skolan svårigheter att lära sig 

matematik. Acar (2012) och Partanen (2016) beskriver oberoende av varandra att en 

stor del av elevernas svårigheter och förståelse kan kopplas till arbetsminnet och att 

elever i matematiksvårigheter kan ha problem med detta. Partanen (2016) förklarar att 

arbetsminnet spelar en väsentlig roll i allt från att kunna lyssna på instruktioner till att 

lösa matematikuppgifter. Vidare påtalar såväl Acar (2012) som Partanen (2016) att 

arbetsminnet påverkar förmågan att hålla kvar informationen och koncentrationen 

tillräckligt länge för att lösa uppgifter. Elever kan på så vis ha problem med den centrala 

styrningsenheten som Lunde (2011) beskriver och förmågan att behålla sin 

uppmärksamhet. Malmer (2002) förklarar att det för elever i matematiksvårigheter kan 

bli för komplicerat att hålla reda på vilket delmoment de arbetar med. Utifrån Lundes 

(2011) förklaring om den fonologiska loopen, FL, och det visuospatiala skissblocket, 

VSP samt lagring av information går det då se att elevernas arbetsminne kan påverka 

inlärningen av matematik. Det kan exempelvis yttra sig i att elever inte kommer ihåg 

vilket räknesätt de arbetar med och mitt i en uppgift kan de byta från addition till 

subtraktion (Malmer, 2002). Lunde (2011) menar att det kan bli en distraktion i lärandet 

om elever har problem med arbetsminnet då de inte kan hålla den nya informationen 

tillräckligt länge för att koppla ihop den med redan befintlig information. Därför skulle 

till exempel en multiplikationssång kunna hjälpa dessa elever att lättare komma ihåg 

multiplikationstabellen. Välkända karaktärer, historier och sånger skulle baserat på 

Lundes (2011) beskrivning av hur arbetsminnet fungerar också kunna bli ett auditivt 

och visuellt hjälpmedel för att komma ihåg. 

 

6.2 Elever i matematiksvårigheter och språk 

Svårigheter i matematik kan enligt Ulf Andersson (2008) vara kopplade till att elever 

har problem med att förstå det de läser eller har läs- och skrivsvårigheter. Författaren 

menar att det är viktigt att göra skillnad på om elever har svårigheter i matematik på 

grund av lässvårigheter eller om de har svårigheter i matematik av någon annan 

anledning. N. J. Davidse, M. T. De Jong & A. G. Bus (2013) menar också att 
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svårigheter i matematik kan vara kopplade till läsning. De skriver om korrelationen 

mellan läskunnighet och matematiska färdigheter och att det är viktigt att lärare är 

medvetna om det faktum att förseningar i t.ex. läskunnighet kan hänga samman med 

matematiksvårigheter (Davidse, Jong & Bus, 2013). Även Clark (2007) beskriver den 

starka kopplingen mellan matematik och språkbruk. Hon menar att språkkunskaper är 

nödvändiga för att barn ska kunna tänka och kommunicera matematiskt effektivt. 

Malmer (2002) är av samma åsikt och förklarar betydelsen av att elever får arbeta med 

att utöka sitt ordförråd, sin begreppsförståelse och att lära sig fler matematikord som 

exempelvis faktor och produkt samt lägesord. Författaren menar att matematiken ofta 

uppfattas som ett främmande språk av elever och att ämnet inte anses ha någon 

verklighetsanknytning. Undersökningar visar just att många elever har brister i språket 

och att de har för litet ordförråd då de till exempel saknar vissa begrepp. För elever som 

dessutom har läs- och skrivsvårigheter kan det innebära ett större misslyckande i 

matematikämnet (Malmer, 2002). 

 

Lunde (2011) beskriver sambandet mellan tre olika talfärdigheter som barn kan behöva 

för att inte senare hamna i matematiksvårigheter. Den första av dessa är 

språkfärdigheter, den andra är verbalt baserad objekträkning och den sista är SFON 

(spontaneous focusing on numerosity). Han beskriver vidare att kopplingen mellan den 

matematiska utvecklingen och språkets roll är en komplicerad process. Det finns enligt 

författaren undersökningar som visar på samband mellan läs- och skrivsvårigheter och 

matematiksvårigheter då elever i matematiksvårigheter visar på svårigheter med 

fonologisk bearbetning. Samtidigt stämmer inte detta för alla elever då vissa elever kan 

klara sig bra när det gäller läsning och samtidigt vara lågpresterande i matematik. Här 

kan det istället bero på att eleverna har problem med taluppfattning. I yngre åldrar visas 

dock att de elever som har problem i matematik men är goda läsare snabbare utvecklas 

inom matematiken än de elever som även har lässvårigheter (Lunde, 2011).  

 

Malmer (2002) menar att lärarens språk och sätt att uttrycka sig är av största vikt för 

elevernas utveckling och att det måste varieras beroende på vem läraren pratar med. 

Författaren skriver dessutom att det är viktigt att eleverna själva får öva på att prata om 

matematiken i klassrummet och använda matematiska begrepp så att deras matematiska 

ordförråd utökas. Hon skriver: “Att tala är i själva verket ett sätt att lära” (Malmer, 

2002:50). Läraren behöver således skapa lärandesituationer där matematiskt samtal är i 
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fokus vilket bland annat kan ske i undersökande och laborativa situationer. Då får 

eleverna chansen att beskriva och berätta om sina iakttagelser och på så vis komma i 

kontakt med sitt tänkande vilket är viktigt både för det muntliga och skriftliga språket 

samt för bildandet av tankestrukturer (Malmer, 2002). 

 

6.3 Undervisa elever i matematiksvårigheter 

Tidigare forskning om hur lärare ska undervisa elever i matematiksvårigheter beskriver 

vikten av att förklara det abstrakta på ett konkret sätt så att eleverna förstår dess innehåll 

(Acar, 2012). Studier visar dessutom att repetition och konkret material har en positiv 

effekt på arbetsminnets prestanda (Partanen, 2016). Marci A. Malinsky & Mark 

McJunkin, (2008) menar att matematik blir lättare att förstå om den sätts i ett 

sammanhang eleverna redan känner till då de känner sig trygga i situationen. Författarna 

får medhåll av Clark (2007) som dessutom framhåller vikten av att undervisningen har 

ett syfte. Om syftet och sammanhanget kan kopplas till verkliga händelser får 

undervisningen en betydelse och eleverna lär sig då lättare (Clark, 2007).  

 

Ett sätt att få in matematiken i ett sammanhang eleverna redan känner till skulle kunna 

vara att använda sig av barnlitteratur, sånger, rim och ramsor vilket Rachelle Meyer 

Rogers (2015) tar upp. Det kan leda till nyfikenhet och ett mer lustfyllt lärande vilket 

även Malmer (2002) framhåller som ett bra sätt att lära sig “Det är ingen hemlighet att 

man lär sig saker och ting mycket lättare om man samtidigt tycker att det är lustbetonat” 

(Malmer 2002:13). Vidare beskriver författaren sex olika nivåer som bör användas i 

undervisningen för att alla elever ska förstå dess innehåll. Dessa omfattar tänka och tala, 

göra och pröva, synliggöra, förstå och formulera, tillämpning och sist kommunikation 

vilka alla behövs för att få en varierad undervisning som utvecklar elevernas lärande 

(Malmer, 2002).  

 

Malinsky & McJunkin (2008) nämner vikten av tydlighet och att det är extra viktigt för 

elever i svårigheter. Clark (2007) framhåller också detta och kopplar även ihop tydlighet 

tillsammans med språkkunskaper. Författaren förklarar att goda språkkunskaper kan 

behövas för att kunna tillgodogöra sig matematikundervisningen på ett bra sätt och att 

elever i matematiksvårigheter ofta varken har tillräcklig språkkunskap eller tillräcklig 

begreppsförståelse. Det Clark (2007) beskriver är viktigt för alla elever i klassrummet, 

men särskilt viktigt för elever i matematiksvårigheter. Lunde (2011) är av samma åsikt 
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och förklarar vikten av språkfärdighet, begrepp och meningsfullhet, han menar att 

elever behöver lära sig innebörden av begreppen och koppla det till något meningsfullt 

för att förstå dem. Malmer (2002) instämmer och skriver att det är viktigt att låta barnen 

bearbeta matematiskt innehåll exempelvis genom spontant berättande vilket ger dem 

möjlighet att öva på ord och begrepp. Ett annat sätt för att få eleverna att bli 

språkmedvetna kan enligt författaren vara att ha matematikordlistor. Timothy S. 

McKeny & Gregory D. Foley (2013) diskuterar också begreppsförståelse och att låta 

eleverna samarbeta, prata och göra saker aktivt för att utöka sin förståelse. I samband 

med aktiviteterna vilket kan vara att mäta vem som är längst eller kortast genom att stå 

rygg mot rygg föreslår de också att eleverna får skriva upp de matematiska orden på en 

plats i klassrummet. 

 

Ytterligare en aspekt är det sociala sammanhanget som Acar (2012) nämner vilket 

innebär att eleverna lär sig av och med varandra. Författaren menar att undervisningen 

därmed kan ske genom samarbete mellan elever i till exempel nivåanpassade 

grupperingar. Partanen (2016) menar dessutom att det är viktigt att lärare till en början 

minskar komplexiteten i instruktionerna för elever i matematiksvårigheter och steg för 

steg instruerar och organiserar information så att den blir enkel att följa för att efterhand 

öka svårigheterna och komplexiteten i instruktionerna. Lärare behöver dessutom enligt 

Acar (2012) inse att elever befinner sig på olika nivåer och att de tar till sig information 

på olika sätt vilket innebär att lärare bör tänka på hur de ställer frågor samt hur de ger 

instruktioner och förklarar. Ahlberg (2015) menar dessutom att om lärare ser 

möjligheter istället för hinder, individanpassar undervisningen och skapar balans mellan 

förmågor och krav så skapas bästa lärsituationen för elever i matematiksvårigheter.  

 

6.4 Sammanfattning 

Det finns således flera aspekter att utgå från vad gäller elever i matematiksvårigheter. 

Elever kan ha problem med arbetsminnet, med begreppsförståelse, med läs - och 

skrivsvårigheter med mera vilket kräver olika sätt att anpassa undervisningen (Lunde, 

2011).  

 

En återkommande del i forskning och litteratur visar på vikten av att förklara det 

abstrakta på ett konkret sätt för att nå elever i matematiksvårigheter (Malmer, 2002). 

Andra viktiga delar som nämns och som är viktiga både för elever i 
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matematiksvårigheter men också för övriga elever är sammanhang och sociala 

lärandesituationer. Genom att eleverna får samarbeta, diskutera och arbeta på ett aktivt 

sätt lär de sig i ett socialt sammanhang inom den proximala utvecklingzonen (Säljö, 

2014). Utöver detta visar sig lärares inställning till att se möjligheter istället för hinder 

vara en stark bidragande orsak till elevers lyckande eller misslyckande (Ahlberg, 2015).  

 

Lärare behöver således vid undervisning av elever i matematiksvårigheter kunna 

förklara det abstrakta på ett konkret sätt, ha tydliga icke komplexa instruktioner där 

svårighetsgraden stegvis ökas, till dessa elever samt låta dem kommunicera i sociala 

situationer så att deras matematiska språk och förståelse utvecklas. Lärare behöver 

dessutom ge eleverna tid att klara uppgifterna, låta dem öva och pröva enligt Malmers 

(2002) sex steg och vara lyhörda för elevers olikheter så att alla elever utvecklas och 

förstår. Partanen (2016) menar att till exempel självbedömning är viktigt då eleverna 

utvecklas av detta och kan se det positiva i sitt lärande. Arbetsminne och svårigheter i 

matematik kan hänga ihop med rim, ramsor och barnlitteratur då dessa verktyg kan göra 

det lättare för elever att memorera matematik och då lära sig den, utifrån modellen om 

arbetsminne som Lunde (2011) beskriver.  
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7 Barnlitteratur, sånger, rim och ramsor i 

matematikundervisningen 

Kan barnlitteratur, sånger, rim och ramsor vara matematik och kan det främja lärandet 

för elever i matematiksvårigheter? Acar (2012) menar att undervisningen behöver vara 

konkret och sättas i ett sammanhang för att nå elever i matematiksvårigheter. Om och 

hur detta kan göras med hjälp av barnlitteratur, sånger, rim och ramsor som medierande 

redskap beskrivs i detta kapitel.   

 

Under rubriken “Främja lärandet i matematik för elever i matematiksvårigheter med 

barnlitteratur, sånger, rim och ramsor” beskrivs om och hur man kan främja lärandet i 

matematik för elever i matematiksvårigheter med barnlitteratur, sånger, rim och ramsor 

som medierande redskap. Det beskrivs vidare under rubriken “Barnlitteratur, sånger, 

rim och ramsor som medierande redskap i matematikundervisningen” hur lärare rent 

konkret kan använda sig av detta. Avslutningsvis diskuteras under rubriken “För- och 

nackdelar med barnlitteratur, sånger, rim och ramsor som medierande redskap” vilka 

för- och nackdelar detta kan ha och under rubriken “Sammanfattning” följer en 

sammanfattning av kapitlet. 

 

7.1 Främja lärandet i matematik för elever i 

matematiksvårigheter med barnlitteratur, sånger, rim och ramsor 

För elever i matematiksvårigheter är det viktigt med tydliga instruktioner då svårigheter 

kan vara kopplade till elevernas arbetsminne (Partanen, 2016). Då vissa elever i 

matematiksvårigheter har svårt att läsa, eller att förstå det som de läser är det också 

viktigt med ett välkänt sammanhang för att lättare ta till sig det matematiska innehållet 

(Clark, 2007).  Malinsky och McJunkin (2008) menar att lärare kan använda sig av 

barnlitteratur, sånger och rim i undervisningen bland annat för att eleverna ska känna sig 

trygga i situationen då det blir en vardagsnära situation eleverna är bekanta med. Även 

McKeny och Foley (2012) menar att vid användningen av barnlitteratur får eleverna ett 

större, mer förståeligt sammanhang. Således skulle användningen av barnlitteratur 

kunna främja lärandet hos elever i matematiksvårigheter då det ger eleverna 

sammanhang och trygghet i situationen. 
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Genom att använda barnlitteratur i matematikundervisningen får eleverna en historia 

bestående av karaktärer och bilder som gör det lättare för dem att förstå, (McKeny & 

Foley, 2012).  Författarna menar vidare att det också är viktigt att eleverna får läsa och 

höra historier med ett matematiskt innehåll och sedan samtala om det för att utveckla 

såväl sitt matematiska språk som sin förståelse. Malinsky och McJunkin (2008) hävdar 

också att när eleverna får matematiken tillsammans med en historia de känner igen så 

kan de bli nyfikna och vilja lära sig mer. Kopplingen till historien är viktigt för elever i 

matematiksvårigheter, för att de ska tycka att det är roligt och tydligt, och kan då vilja 

lära sig mer. Matematiken kan för dessa elever bli mer konkret när de kan koppla den 

till, för dem, välkända sammanhang, så som barnlitteratur, sånger eller rim (Malinsky 

och Mc Junkin, 2008). Malmer (2002) beskriver vikten av att konkretisera lärandet för 

dessa elever, och det går således att göra med barnlitteratur och sånger som medierande 

redskap utifrån medieringens princip (se Bild 1). När eleverna får något nytt de ska lära 

sig, alltså ett nytt stimulus och kopplar det till barnlitteratur, alltså de medierande 

redskapen, så kan de lättare få en respons och förstå den nya kunskapen (Säljö, 2014).  

 

Green, Gallagher och Hart (2017) beskriver också vikten av att integrera barnlitteratur i 

matematikundervisningen för att eleverna ska få ett naturligt samband till matematiken. 

Vid användandet av barnlitteratur menar författarna att det blir lättare för eleverna att få 

en djupare förståelse för ämnet. Det kan dels ske genom att eleverna får samtala om 

matematiken i litteraturen och dels genom att eleverna via barnlitteraturen kan göra 

naturliga och personliga kopplingar till matematikämnet. Överlag kan det göra att elever 

får en djupare förståelse men det blir enligt författarna extra viktigt för elever i 

matematiksvårigheter (Green, Gallagher och Hart, 2017).  

 

Joyce Shatzer (2008) menar att det är bra att väva in matematik i annan undervisning, 

exempelvis samlingar då de kan räkna in varandra och inte enbart integrera olika saker i 

matematiken, detta för att eleverna ska få använda matematiken i vardagliga 

sammanhang. Matematiken integreras då naturligt och får ett syfte. Shatzer (2008) 

beskriver vidare hur en lärare arbetat med en barnbok och att eleverna först fått gissa 

vad den skulle handla om efter att ha sett framsidan. Läraren skrev upp elevernas 

förslag på tavlan och de röstade sedan om vilket alternativ de trodde på. Efter en sådan 

omröstning kan man tillsammans i klassrummet göra ett diagram. Boken som användes 

i den här lektionen handlade om en varg som var sugen på kycklinggryta så han bjöd 
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hem en kyckling för att kunna äta upp den, men de blev vänner istället. I berättelsen 

nämndes flera andra maträtter och eleverna fick rösta på vilken av dessa som var deras 

favorit, även här skulle man tillsammans i klassrummet kunna göra ett diagram. Utifrån 

klassens röstresultat blev chokladkakor vinnare och läraren tog fram ett recept för 

chokladkakor. Klassen fick då ändra om receptet så det skulle bli till 100 kakor. När 

undervisningen läggs upp på detta sätt integreras matematiken på ett naturligt sätt 

(Shatzer, 2008).   

 

Green, Gallagher och Hart (2017) beskriver en undersökning som gjorts på lågstadiet 

där läraren integrerade barnlitteratur i matematikundervisningen vilket ledde till att 

eleverna ökade sin provpoäng. I undersökningen lästes skönlitterära böcker som till 

exempel Guldlock och de tre björnarna av Robert Southey (1837) och eleverna fick i 

samband med boken samtala om frågor kopplade till berättelsen och ämnet matematik. 

Exempel på frågor kunde vara “Hur många skålar gröt gjorde mamma björn?”, eleverna 

fick sedan duka ett bord med samma antal skålar, skedar och servetter. Läraren och 

eleverna utgick från en välkänd berättelse, de samtalade om den utifrån ett matematiskt 

perspektiv och slutligen fick eleverna göra praktiska övningar utifrån samma berättelse. 

I detta fall gick det att främja kunskapen hos elever i matematiksvårigheter och hos 

elever utan kända svårigheter med hjälp av barnlitteratur (Green, Gallagher och Hart, 

2017).  

 

Trinick (2016) skildrar hur användandet av musik och sånger kan göra det lättare att 

memorera saker och information. Han menar vidare att många elever tycker att 

matematiken är för abstrakt och på grund av det svår att förstå och att det därför är 

viktigt att integrera något konkret. Något konkret skulle i vissa fall kunna vara en sång 

som kan göra det lättare för elever att lära sig till exempel multiplikationstabellen samt 

memorera den (Trinick, 2016). För elever i matematiksvårigheter, där det är extra 

viktigt att konkretisera lärandet, kan sånger bli ett hjälpmedel, således ett medierande 

redskap till att lära sig något nytt utifrån medieringens princip på samma sätt som när 

barnlitteratur används (Säljö, 2014). För elever som har svårt med arbetsminnet kan det 

också underlätta att koppla ihop lärandet med en sång som är lätt att memorera då det 

blir konkret som Acar (2012) beskriver som betydande. Clarkson (2006) menar att 

eleverna lättare kan memorera matematik och kunna hitta naturliga mönster för 

matematiken om rim används. Han menar vidare att rim, såväl som sånger kan göra 
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lärandet roligare och mer kreativt. Cindy Young och Wendy Moulding (1994) hävdar 

vidare att elever med hjälp av rim i matematikundervisningen kan få fördjupad 

sifferförståelse och utökat förråd av matematiska begrepp. De menar precis som 

Clarkson (2006) att eleverna lär sig bland annat mönster, ordning, klassificering och att 

hitta attribut med hjälp av rim (Young och Moulding, 1994).  

 

Trinick (2016) beskriver vidare att sånger också kan ge eleverna ett sammanhang och 

betydelsefulla kopplingar i matematikundervisningen vilket kan leda till ökad samt 

djupare förståelse. Mark Lesser Lawrence (2000) hävdar också att sånger kan göra det 

lättare för elever i matematiksvårigheter att lära sig. Han menar även att sånger kan göra 

matematikundervisningen roligare och öka elevernas motivation. Clarkson (2006) 

beskriver att sånger och rim dessutom kan ge elever i matematiksvårigheter strategier 

för att förstå och lära sig. Sånger såväl som barnlitteratur kan enligt dessa tankar således 

ses som ett roligare sätt att lära sig matematik samt utöka sitt ordförråd och sin 

begreppsförståelse. 

 

Vid användningen av barnlitteratur och sånger får eleverna också möjlighet att fantisera, 

vara kreativa och göra egna kopplingar vilket kan öka såväl nyfikenheten som lärandet 

(Trinick, 2016).  Barnlitteratur, sånger och rim i matematikundervisningen kan således 

användas för att främja lärandet hos elever i matematiksvårigheter då undervisningen 

konkretiseras, får ett sammanhang och låter eleverna göra naturliga och för dem, 

relevanta kopplingar, vilket Malmer (2002) beskriver som viktiga komponenter 

framförallt för elever i matematiksvårigheter. 

 

7.2 Barnlitteratur, sånger, rim och ramsor som medierande 

redskap i matematikundervisningen 

Läraren måste använda barnlitteratur, sånger, rim och ramsor på rätt sätt för att det ska 

fungera som medierande redskap utifrån medieringens princip som Säljö (2014) 

beskriver. Det är därför viktigt att tänka på hur barnlitteraturen ska användas för att 

främja just lärandet i matematik. Läraren kan således inte bara läsa en barnbok med 

matematiskt innehåll och tro att eleverna ska lära sig matematiken, för att 

barnlitteraturen ska ses som medierande redskap måste också det tilltänkta lärandet 

synliggöras. Det måste kopplas ett stimuli, alltså ett lärande, till de medierande 

redskapen för att kunna få en respons, lärandet sker alltså inte enbart med de 
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medierande redskapen (Se bild 1). Läraren kan till exempel uppnå detta genom att 

samtala om boken med eleverna efteråt. Genom att ställa frågor och diskutera 

synliggörs lärandet och eleverna får också öva på att använda matematiska begrepp 

(Säljö, 2014). Ett annat exempel på hur lärandet synliggörs genom att kopplas till såväl 

stimuli som de medierande redskapen är att skriva en berättelse till arbetsbladet i Bilaga 

I så eleverna får höra en berättelse om Petston och Findus och samtidigt hjälpa 

karaktärerna genom att lösa matematiska uppgifter. 

 

När en barnbok med matematiskt innehåll används kan läraren först läsa den högt för 

eleverna och sedan samtala om den som exempelvis Shatzer (2008) beskriver. När 

eleverna tillsammans med läraren samtalar får de möjlighet att använda matematiska 

begrepp i ett för dem naturligt sammanhang. Eleverna kan göra egna kopplingar till det 

som lästs samt till tidigare erfarenheter. Om karaktärerna i boken exempelvis går tio 

steg kan eleverna också få göra dessa övningar praktiskt (Green, Gallagher och Hart, 

2017). Såväl Malmer (2002) som Acar (2012) framhäver vikten av att ha ett syfte med 

lärandet och att konkretisera undervisningen, särskilt för elever i matematiksvårigheter. 

Läraren bör därför innan lektionen ha ett klart syfte för vad eleverna ska lära sig under 

lektionen genom vald bok. Samma bok kan användas flera gånger men med fokus på 

olika matematiskt innehåll. Under en lektion kan det exempelvis vara fokus på mätning 

och olika mätenheter och nästa på addition. För elever i matematiksvårigheter blir detta 

lärande mer konkret och satt i ett sammanhang vilket Acar (2012) menar är viktigt.  

 

Om läraren använder barnböcker utan uppenbart matematiskt innehåll är det även här 

viktigt att ha ett syfte klart över vilket lärande som ska ske i enlighet med vad Acar 

(2012) och Malmer (2002) beskriver om konkretiserad undervisning samt tanken 

bakom. Läraren kan använda denna bok på samma sätt som en bok som har uppenbart 

matematikinnehåll som beskrivits ovan, alltså att samtala om den. Green, Gallagher och 

Hart (2017) beskriver hur en lärare använt sig av bland annat Guldlock och de tre 

björnarna (1837). Läraren ställde frågor utifrån boken kopplade till matematikämnet 

och eleverna fick göra praktiska övningar också de utifrån boken men kopplade till 

matematik. Hur denna lektion gick till har vi beskrivit mer noggrant under ovanstående 

rubrik. Läraren använde också boken The very hungry caterpillar av Eric Carle (2011), 

då ställde hon frågor så som “Åt larven flest jordgubbar eller apelsiner?” “Hur mycket 

hade larven ätit på söndagen?” osv. Läraren kan också använda barnlitteraturen på det 
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sätt som Shatzer (2008) beskriver, att läraren utgår från en barnbok och att eleverna får 

rösta och göra olika diagram. Läraren skulle också tillsammans med eleverna kunna 

baka kakor om det finns möjlighet för det. Först skulle eleverna kunna få ändra på 

receptet så det blir anpassat efter hur många de är och sen skulle eleverna rent praktiskt 

kunna öva på att mäta upp olika enheter och följa receptet. I det här fallet får 

matematiken vad Shatzer (2008) beskriver som en meningsfull kontext och eleverna kan 

då naturligt prata om matematiken och använda relevanta begrepp när de bakar och 

mäter upp tillsammans.  

 

Läraren kan använda vilken barnbok hon eller han vill och skapa egna frågor kopplade 

till matematiken utifrån berättelsen. Det viktiga blir då att eleverna känner till 

karaktärerna och får ett sammanhang så de kan göra naturliga kopplingar till berättelsen, 

sin egen erfarenhet och matematiken så den blir konkretiserad och tydlig (Green, 

Gallagher och Hart, 2017). Pettson och Findus (Sven Nordqvist, 1984) är ett annat 

exempel på en barnbok som kan användas. De bygger ofta saker, de handlar och de 

funderar mycket vilket gör det enkelt för läraren att skapa frågor. Eleverna känner till 

karaktärerna och kan göra många egna personliga kopplingar till dem då de ofta hittar 

på saker som eleverna även gör hemma i sina familjer. McKeny & Foley (2012) menar 

att elever i matematiksvårigheter lär sig lättare med hjälp av en historia, välkända 

karaktärer och bilder. Utifrån dessa tankar kan läraren skapa egna arbetsblad med olika 

matematiskt innehåll, beroende på vad som är i fokus i matematikundervisningen just 

nu, kopplat till exempelvis Pettson och Findus eller Pelle Svanslös. Se exempel på 

arbetsblad i Bilaga I. 

 

Enligt Clarkson (2006) kan rim ge elever en djupare förståelse för siffror och nummer 

samt ge eleverna ett naturligt sätt att hitta mönster. Rim kan också såväl som sånger 

göra att eleverna lättare kan memorera information och fakta. Utifrån Trinicks (2016) 

tankar kan exempelvis eleverna lättare memorera multiplikationstabellen om de kopplar 

den till en sång. Läraren kan således när de i klassrummet arbetar med multiplikation 

därför kombinerat med arbete i matematikboken använda multiplikationssånger. 

Eleverna får då praktiskt öva på multiplikation genom att sjunga och memorera en sång 

samt öva på multiplikationen genom att räkna i matematikboken.  
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7.3 För- och nackdelar med barnlitteratur, sånger, rim och 

ramsor som medierande redskap 

När läraren använder sig av barnlitteratur och sånger som medierande redskap kan 

eleverna uppfatta undervisningen mer kreativ och rolig vilket kan göra att de blir mer 

motiverade att lära sig (Trinick, 2016). Vidare är en fördel som såväl McKeny & Foley 

(2012) som Green, Gallagher och Hart (2017) menar att om barnlitteratur integreras i 

matematikundervisningen blir den konkret och får ett sammanhang vilket gör att 

eleverna kan göra kopplingar till sin verklighet. Genom att använda sig av dessa olika 

medierande redskap blir undervisningen också varierad vilket Malmer (2002) beskriver 

är viktigt för att nå alla elever. Rogers (2015) beskriver att genom använda barnlitteratur 

i undervisningen kan elever dels lära sig genom bokens bilder, dels via texten i boken, 

dels via samtal i grupp samt dels via mentala bilder kopplade till tidigare erfarenheter i 

samband med berättelsen. Litteraturen blir på så vis ett redskap som används som 

språngbräda för att utveckla lärandet hos eleverna (Rogers, 2015).  

 

Sånger, rim och ramsor kan hjälpa eleverna att memorera exempelvis 

multiplikationstabellerna då det blir konkret vilket Acar (2012) menar är viktigt. För 

elever som har problem med arbetsminnet kan denna undervisningsform göra att de lär 

sig lättare. Acar (2012) och Partanen (2016) menar att konkretisering och sammanhang 

är extra viktigt för elever i matematiksvårigheter och med hjälp av barnböcker, sånger, 

rim och ramsor som medierande redskap kan undervisningen och lärsituationen bli just 

detta.  

 

Det som kan ses som en nackdel eller kanske snarare en utmaning är att välja rätt slags 

böcker i undervisningen. Engström (2003) menar att undervisningen ska anpassas efter 

alla elever och om läraren alltid utgår från samma karaktärer och genre kanske man inte 

når ut till alla elever. Läraren måste därför tänka på att variera böcker för att nå alla 

samt ha ett tydligt syfte som Clark (2007) beskriver, med den bok som väljs och hur den 

ska användas så att matematikämnet kommer fram i lärandesituationen. Då läraren 

använder litteratur utan matematiskt innehåll som Green, Gallagher och Hart (2017) 

beskriver i sin undersökning behöver hon eller han komma på egna frågor och uppgifter 

vilket kan vara tidskrävande. En annan eventuell nackdel, eller utmaning, av 

användande av barnlitteratur, sånger, rim och ramsor kan således kopplas till tid och att 

det anses tidskrävande då läraren får leta efter böcker och annat underlag att använda sig 
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av. Om läraren dessutom gör egna arbetsblad som vi beskrivit i Bilaga I kräver det att 

läraren lägger sin tid och planering på detta. En nackdel med sånger, rim och ramsor 

som vi har funderat över själva skulle kunna vara att eleverna lär sig matematiken 

utantill genom att memorera men risken är att de inte förstår själva innehållet. 

Exempelvis lär de sig 3:ans multiplikationstabell utantill genom en sång men de får inte 

lära sig hur man räknar multiplikation. De sjunger 3,6,9,12 osv som är svaren men lär 

sig inte hur man faktiskt kommer fram till svaren, alltså 3x3=9 eller upprepad addition, 

3+3+3=9. 

 

7.4 Sammanfattning 

Genom att använda barnlitteratur, sånger, rim och ramsor i undervisningen av 

matematik får eleverna arbeta i ett sammanhang som är välkänt och som de är trygga 

med. De medierande redskapen hjälper till att förklara det abstrakta på ett konkret sätt 

vilket är viktigt för elevers förståelse och då särskilt för elever i matematiksvårigheter 

(Acar, 2012).  Integreringen av barnlitteratur i matematikundervisningen kan dessutom 

öka elevers förståelse och ge dem det samband de behöver för att utvecklas (Green, 

Gallagher och Hart, 2017). Sånger och rim har också visat sig kunna ge ökad begrepps- 

och sifferförståelse då det kan underlätta för att memorera saker. Barnlitteratur, sånger, 

rim och ramsor kan utöver detta fånga elevernas intresse och få dem att bli motiverade 

att vilja lära sig mer (Trinick, 2016). 

 

Vi fann inga direkta nackdelar med att använda barnlitteratur, sånger, rim och ramsor i 

matematikundervisningen i litteraturen och forskningen vi läst, men en utmaning kan 

vara att välja rätt slags bok, rim eller sång för att nå alla elever, vilket Skolverket (2018) 

menar är betydelsefullt. Därför är det viktigt att variera böcker, samt att använda sig av 

olika sånger och rim. Lärare behöver enligt Malmer (2002) ha ett klart syfte och en klar 

planering för undervisningen och således vara väl förberedda. Utifrån dessa tankar 

behövs därför ett klart syfte med integreringen av rim, sånger eller barnlitteratur så att 

det tydligt framgår vad eleverna ska lära sig så att det inte enbart blir en. Utöver detta 

behöver lärare, för att vara noggrant förberedda, tidigare ha läst boken, rimmet eller 

lyssnat på sången och gjort en klar planering över hur det ska införlivas i 

undervisningen. Dessutom kan läraren behöva skapa egna uppgifter och frågor, vilket 

kan ses som tidskrävande. 
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8 Resultatsammanfattning 

Forskning och litteratur visar på ett positivt samband mellan användandet av 

barnlitteratur, sånger, rim och ramsor i undervisningen av matematik och främjandet av 

inlärningen för elever i matematiksvårigheter. Vad gäller barnlitteratur kopplat till 

matematikundervisning nämns bland annat det välkända sammanhanget som litteraturen 

ger vilket skapar en lärandesituation som främjar lärandet för elever i 

matematiksvårigheter. Eleverna känner sig dessutom trygga då det är en vardagsnära 

situation (Malinsky och McJunkin, 2008). Utifrån barnlitteraturen kan lärare skapa 

diskussioner i ett socialt sammanhang där elever antingen får samtala i grupp inom sin 

proximala utvecklingsnivå eller i helklass och därmed får chans att utveckla sitt 

matematiska språk vilket är viktigt för deras lärande (Malmer, 2002). När det gäller 

sånger och rim visar även här forskning på att eleverna lär sig lättare med detta som 

hjälpmedel. Sånger och rim fungerar särskilt bra när det handlar om att memorera saker 

och att hitta mönster i matematiken (Clarkson, 2006). Vi hittade inte lika mycket 

forskning och litteratur om rim och ramsor som om sånger och barnlitteratur. Det vi 

hittade om rim och ramsor handlade mestadels om att de kan hjälpa eleverna att 

memorera och hitta mönster. 

 

Användandet av barnlitteratur, sånger, rim och ramsor kan således främja lärandet i 

matematik för elever i matematiksvårigheter på många olika sätt. Det kan göra lärandet 

mer konkret då det kopplas till ett, för eleverna, välkänt sammanhang. Eleverna känner 

igen karaktärerna och kan koppla det till sin egen verklighet (Gallagher och Hart, 2017). 

Med såväl barnlitteratur som sånger och rim blir lärandet mer lustfyllt och intressant 

vilket kan öka motivationen till att lära sig (Lawrence, 2000). Clarkson (2006) menar 

vidare att elevernas ordförråd och begreppsförståelse ökar när barnlitteratur, sånger och 

rim används i undervisningen samt att eleverna får lättare att memorera exempelvis 

olika tabeller.  

 

Det är dock viktigt att lärare funderar över hur barnlitteraturen ska användas och varför, 

då det måste ha ett syfte för att kunna främja lärandet. Vad är syftet med att använda en 

bok eller en sång? Vad ska eleverna lära sig för matematiskt innehåll med hjälp av 

detta? Vilka för- och nackdelar kan finnas med just detta bokval? Det här är exempel på 

frågor som kan vara bra att ställa sig själv som lärare, innan man integrerar dessa 

medierande redskap i undervisningen (Clark, 2007). Resultatet av litteraturstudien visar 
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på att såväl barnlitteratur, sånger, rim och ramsor i matematikundervisningen kan främja 

lärandet för alla elever. Integreringen av barnlitteratur främjar dock lärandet främst för 

de som har svårigheter i matematik då det särskilt är de som är i behov av 

konkretisering. Det är också viktigt att de medierande redskapen används på rätt sätt för 

att få ett matematiskt lärande (Acar, 2012).   

 

Som tidigare nämnts i kapitel sju kan såväl barnlitteratur med matematiskt innehåll som 

utan matematiskt innehåll användas i undervisningen. Det är viktigt att samtala om 

boken utifrån ett matematiskt perspektiv som exempelvis Shatzer (2008) beskriver. 

Vidare kan exempelvis också diagram skapas och andra praktiska moment utföras som 

är kopplade till innehållet i boken (Green, Gallagher och Hart, 2017). Läraren kan också 

själv skapa uppgifter utifrån karaktärerna i barnlitteraturen, se Bilaga I. Sånger och rim 

kan enligt såväl Trinick (2016) som Clarkson (2006) användas framförallt som en hjälp 

att memorera saker så som multiplikationstabeller men också för att göra lärandet mer 

lustfyllt och kreativt.  

 

Avslutningsvis går det att konstatera att integrering av barnlitteratur, sånger, rim och 

ramsor i matematikundervisningen har många fördelar, om den används på ett tydligt 

sätt. Då undervisningen med hjälp av dessa medierande redskap blir konkret och sätts i 

ett sammanhang kan det främja lärandet för elever i matematiksvårigheter (Acar, 2012). 

Inga konkreta nackdelar har stötts på i forskning och litteratur men det finns utmaningar 

i att använda sig av rätt bok, nå ut till alla elever och att det kan bli tidskrävande om 

läraren skapar egna frågor och uppgifter på det sätt som Green, Gallagher och Hart 

(2017) beskriver. Barnlitteratur, sånger, rim och ramsor kan således ses som medierande 

redskap och hjälpmedel för elever i matematiksvårigheter utifrån medieringens princip 

(Säljö, 2014).  
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9 Diskussion 

I Litteraturstudiens avslutande kapitel diskuteras resultatet på frågeställningarna och 

litteraturstudien i stort. Kapitlet är uppdelat dels utifrån en diskussion om “Elever i 

matematiksvårigheter” och dels utifrån diskussion om integrering av “Barnlitteratur, 

sånger, rim och ramsor i matematikundervisningen” samt en 

“Diskussionssammanfattning”. 

 

9.1 Elever i matematiksvårigheter 

Efter att ha läst vetenskapliga artiklar, relevant litteratur och avhandlingar om elever i 

svårigheter i matematik kan vi se att matematiksvårigheterna kan bero på olika saker 

såsom brister i arbetsminnet, brister i begreppsförståelse, läs- och skrivsvårigheter med 

mera (Lunde, 2011). Engström (2003) beskriver dessutom specifika och allmänna 

matematiksvårigheter där de allmänna kan påverkas positivt med rätt undervisning. Vi 

håller därför med Malmer (2002) om att lärare behöver vara medvetna om att elever 

behöver olika slags hjälp för att utvecklas inom matematikämnet samt att läraren är 

förberedd med olika strategier och hjälpmedel för att nå samtliga elever.  

 

Partanen (2016) skriver att det är viktigt att lärare är tydliga, att de kan lära ut steg för 

steg och att de ger eleverna tillräckligt med tid att lösa uppgifter, detta speciellt för 

elever i matematiksvårigheter. Vi är eniga med Partanen (2016) och ser också vikten av 

samtalen med eleverna, att låta dem se sammanhang, att ge dem återkoppling och låta 

dem ställa frågor så att de förstår. De sociala sammanhangen som ger tillfällen till 

diskussion ger eleverna bättre förståelse och får dem att bearbeta lärandet (Partanen, 

2016). Genom samtal ökar även elevernas språkliga kompetens vilket också är viktigt 

inom matematiken (Clark, 2007). Vi är av samma ståndpunkt som Malmer (2002), hon 

menar att ordförråd och begrepp behöver utvecklas hos eleverna för att de ska kunna ta 

till sig matematiken och detta kan till exempel ske genom diskussioner i klassrummet då 

eleverna får koppla det abstrakta till ett sammanhang de förstår. En återkommande 

aspekt som syns i ett flertal forskningsunderlag är just att förklara det abstrakta på ett 

konkret sätt vilket bland annat Malmer (2002) och Acar (2012) beskriver, för att elever i 

matematiksvårigheter ska förstå. När matematiken tydliggörs och får ett sammanhang 

och kanske kopplas något konkret förstår eleverna bättre och kan ta till sig kunskapen 

(Marci A. Malinsky & Mark McJunkin, 2008). Vår tanke var därför att ta reda på om 
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det inte fanns något annat sätt att konkretisera undervisningen på, som eleverna tycker 

är roligt, givande och motiverande. Litteraturstudien handlar därför om barnlitteratur, 

sånger, rim och ramsor kan vara medierande verktyg att använda sig av i 

undervisningen. 

 

9.2 Barnlitteratur, sånger, rim och ramsor i 

matematikundervisningen 

Barnlitteratur, sånger, rim och ramsor kan integreras i matematikundervisningen för att 

främja lärandet för elever i matematiksvårigheter. Undervisningen kan bli mer konkret 

och få ett sammanhang med hjälp av dessa medierande verktyg, vilket enligt såväl Acar 

(2012) som Malmer (2002) menar är viktigt för elever i matematiksvårigheter. De 

vetenskapliga artiklar som lästs till denna litteraturstudie inom ämnet har främst 

innehållit studier som genomförts i USA och andra länder men inte på några svenska 

skolor. Detta skulle kunna förklara varför vi, under våra VFU och extraarbete ute i 

skolor, inte sett någon lärare använda sig av barnlitteratur i matematikundervisningen på 

det sätt som exempelvis Green, Gallagher och Hart (2017) beskriver. 

Multiplikationssånger och andra matematikramsor verkar vara mer förekommande i 

svenska klassrum, även om det säkert finns lärare som använder barnlitteratur också.  

 

Då integreringen av såväl barnlitteratur, sånger, rim och ramsor har många fördelar för 

lärandet hos framför allt elever i matematiksvårigheter vilket exempelvis Acar (2012) 

beskrivit som konkretisering och välkända sammanhang anser vi att barnlitteratur borde 

användas mer i matematikundervisningen. Clarkson (2006) lyfter fram att elever lättare 

kan memorera matematiken, hitta mönster och få en djupare förståelse för matematiken 

om barnlitteratur och ramsor integreras vilket är en fördel för alla elever, såväl de i 

svårigheter som de utan. Trinick (2016) lyfter vidare fram att matematiken blir roligare 

och mer kreativ för eleverna och att detta i sin tur kan öka motivationen att lära sig 

vilket även det gynnar alla elever. Vi fann inga direkta nackdelar i forskningen och 

litteraturen utan valde att istället kalla dessa för utmaningar och de innebar exempelvis 

att nå ut till alla elever, välja rätt bok och att det kan vara tidskrävande att skapa eget 

material kopplat till boken. En nackdel som vi själva funderade över var att eleverna när 

de exempelvis memorerar en sång kanske inte lär sig hur matematiken fungerar på 

djupet, det blir bara en automatiserad inlärning. Clarkson (2006) menar dock att 
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eleverna genom sånger och ramsor kan få en djupare förståelse för matematiken 

beroende på hur dessa används och hur eleverna lär sig. 

 

Skolverket (2018) menar att det är viktigt att nå ut till alla elever och det tänker vi att 

läraren gör genom att faktiskt variera undervisningen. Elever lär sig på olika sätt, 

exempelvis lär sig vissa lättare genom att lyssna på andra, vissa genom att kunna koppla 

lärandet till något de redan kan och vissa genom att prova själva (Skolverket, 2018). 

Därför anser vi att det är viktigt att variera böckerna och karaktärerna så att läraren kan 

nå fler elever. Gällande tidsaspekten kan läraren själv i sin planering styra hur mycket 

tid han eller hon vill lägga, vilket också gör att det är svårt att se tidsaspekten som en 

nackdel och därför ses den istället som en utmaning. Slutligen menar vi att 

barnlitteratur, sånger, rim och ramsor som medierande redskap ska ses som ett 

komplement i matematikundervisningen för att den ska bli varierad och kunna 

underlätta för elever i matematiksvårigheter. En multiplikationssång kan ses som ett 

komplement när eleverna lär sig multiplikation, eleverna ska således inte lära sig 

multiplikation enbart genom sånger och ramsor. 

 

9.3 Diskussionssammanfattning 

Utifrån egna tankar vi att det hade varit roligt att använda sig av barnlitteratur, sånger, 

rim och ramsor som komplement i matematikundervisningen både vad gäller böcker 

med matematiskt innehåll som kan användas i samtal, samt böcker utan matematiskt 

innehåll då läraren gör egna kopplingar till matematiken. Därmed menar vi inte att all 

matematikundervisning ska ske genom dessa redskap utan det ska ses som ett sätt att 

variera undervisningen för att öka möjligheten att nå ut till alla elever.  

 

Integreringen av barnlitteratur, sånger, rim och ramsor ger möjlighet att arbeta kreativt 

och fritt och läraren bestämmer själv hur han eller hon vill göra. Vi anser att det kan 

vara roligt, motiverande och ett bra komplement till den klassiska 

matematikundervisningen. Det som dock är viktigt att komma ihåg är att ha ett syfte 

med läsningen eller sången för ska det ske ett lärande i matematik, det får inte enbart bli 

en stunds högläsning eller en rolig stund med en sång. Då vi utifrån egna erfarenheter 

inte uppfattar det som att barnlitteratur, sånger, rim och ramsor  används så ofta i 

matematikundervisningen skulle denna litteraturstudie kunna fylla en kunskapslucka 
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och förhoppningsvis få fler lärare att använda dessa medierande redskap i 

matematikundervisningen.  
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10 Sammanfattning 

Denna litteraturstudie har handlat om hur barnlitteratur, sånger, rim och ramsor kan 

främja lärandet för elever i matematiksvårigheter. I studien har dessutom olika 

matematiksvårigheter som kan finnas belysts bland annat vad gäller arbetsminne, läs- 

och skrivsvårigheter och begreppsförståelse. Studien har gjorts genom att ta del av 

aktuella artiklar och avhandlingar kopplade till ämnet. Utifrån studien har fördelarna 

med de medierande redskapen barnlitteratur, sånger, rim och ramsor beskrivits och vad 

dessa kan tillföra undervisningen i matematik. Dessutom har de utmaningar som kan 

höra samman med detta arbetssätt belysts. En övervägande del av litteraturen har visat 

på en klar fördel av att införliva dessa medierande redskap i matematikundervisningen 

och kanske kan den här studien medföra att det här arbetssättet integreras och används 

som ett komplement till övrig matematikundervisning i våra svenska skolor.  

 

Denna litteraturstudie ligger till grund för vårt kommande Självständiga arbete II som 

kommer vara en empirisk studie på samma ämne och som kommer genomföras våren 

2019. Vi kommer då besöka olika skolor och prova om de medierande redskapen 

barnlitteratur, sånger, rim och ramsor ger någon effekt i undervisningen, särskilt för 

elever i matematiksvårigheter. 

 

 

  



  
  

38 
 

Referenser 
Acar, Esin (2012). What does the literature tell us about Children with Mathematical 

Difficulties and Teachers’ Attitudes or Instruction Practices? Educational Policy 

Analysis and Strategic Research, V 7,N 1, 2012. Adnan Menderes University. 

 

Ahlberg, Ann (2015). Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik: att bygga broar. 

Stockholm: Liber 

 

Andersson, Ulf (2008). Mathematical Competencies in Children With Different Types of 

Learning Difficulties. Linköping Universitet 

 

Andersson, Marie (2005). Landet Matematica. 1. uppl. Stockholm: Natur och kultur 

Carle, Eric (2011). The very hungry caterpillar. London: Mantra 

 

Carroll, Lewis (1964). Alice i Underlandet: Alice i Spegellandet. Uddevalla: 

International book automation 

Clark, Julie (2007).  Mathematics saves the day. Australian Primary Mathematics 

Classroom Vol. 12, Iss. 2,  (2007): 21-24.  

Clarkson, Philip (2006) Rhyming and Folk Tales: Resources to Mathematical Thinking. 

Australian Primary Mathematics Classroom Vol. 11, Iss. 4,  (2006): 18-23. 

 

Davidse, N.J, De Jong, M.T & Bus, A.G (2013). Explaining Common Variance Shared 

by Early Numeracy and Literacy.  

 

Denscombe, Martyn (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna. 3., rev. och uppdaterade uppl. Lund: Studentlitteratur 

Engström, Arne (2003). Specialpedagogiska frågeställningar i matematik. En 

introduktion. Arbetsrapporter vid Pedagogiska institutionen , Örebro universitet, 8. 

Örebro Universitet: Pedagogiska Institutionen 

Enzensberger, Hans Magnus (2013). Sifferdjävulen: en bok om att stoppa under 

huvudkudden, för alla som är rädda för matematik. 3. utg. Stockholm: Alfabeta 

Eriksson Barajas, Katarina, Forsberg, Christina & Wengström, Yvonne (2013). 

Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap: vägledning vid examensarbeten 

och vetenskapliga artiklar. 1. utg. Stockholm: Natur & Kultur 

Green, Katherine B; Gallagher, Peggy A & Hart, Lynn (2017). Integrating Mathematics 

and Children’s Literature for Young Children With Disabilities. Journal of Early 

Intervention; Thousand Oaks Vol. 40, Iss. 1,  (Mar 2018): 3-19. 

 

Gåspennan (2016). Gåspennan Official. YouTube. Hämtad: 10/11-18 

 

Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (2010). Examensarbetet i lärarutbildningen: 

undersökningsmetoder och språklig utformning. Uppsala: Kunskapsföretaget 

Knutsson, Gösta (1939). Pelle Svanslös. Stockholm: Bonnier 

 

https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Australian+Primary+Mathematics+Classroom/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Australian+Primary+Mathematics+Classroom/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/indexingvolumeissuelinkhandler/23469/Australian+Primary+Mathematics+Classroom/02007Y01Y01$232007$3b++Vol.+12+$282$29/12/2?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Australian+Primary+Mathematics+Classroom/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/indexingvolumeissuelinkhandler/23469/Australian+Primary+Mathematics+Classroom/02006Y01Y01$232006$3b++Vol.+11+$284$29/11/4?accountid=14827


  
 

39 

Lundgren, Ulf P, Säljö, Roger & Liberg, Caroline (2014). Lärande, Skola, Bildning. 

Grundbok för lärare. Stockholm: Natur & Kultur. 

Lesser, Lawrence Mark (2000). Sum of Songs: Making Mathematics Less Monotone! 

Mathematics Teacher  Vol. 93, Iss. 5, : 372-77. (May 2000) 

 

Lunde, Olav (2011). När siffrorna skapar kaos: matematiksvårigheter ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv. 1. uppl. Stockholm: Liber 

Malinsky, Marci A & McJunkin, Mark (2008). Wondrous Tales of Measurement. In 

Teaching Children Mathematics, Vol. 14, No. 7 (MARCH 2008). Publ: National 

Council of Teachers of Mathematics 

 

Malmer, Gudrun (2002). Bra matematik för alla: nödvändig för elever med 

inlärningssvårigheter. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur 

McKeny, Timothy S. & Foley, Gregory D (2013). Tales, Tasks, Tools, and 

Talk  Teaching Children Mathematics Vol. 19, Iss. 5,  (Dec 2012): 316-323. 

 

Meyer Rogers, Rachelle, Cooper, Sandi, Nesmith M, Suzanne & Purdum-Cassidy, 

Barbara (2015). Ways that Preservice Teachers Integrate Children's Literature into 

Mathematics Lessons. Pages 170-186 | Received 20 Jan 2014, Accepted 21 Sep 2014, 

Published online: 09 Jul 2015 

 

Nordqvist, Sven (1984) Pettson och Findus. Bromma: Opal  

 

Partanen, Petri (2016). Assessment and remediation for children with special 

educational needs: the role of working memory, complex executive function and 

metacognitive strategy training. Diss. Östersund : Mittuniversitetet, 2016 

Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-27099 

Roos, Helena (2015).  Inclusion in mathematics in primary school: what can it be?. 

Lic.-avh. Växjö : Linnéuniversitetet, 2015.  

Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-39800 

Shatzer, Joyce (2008). Picture Book Power: Connecting Children's Literature and 

Mathematics. Reading Teacher Vol. 61, Iss. 8,  (May 2008): 649-653. 

DOI:10.1598/RT.61.8.6 

 

Skolverket (2015). Andreas Lindahl. Matematiksvårigheter. Lärportalen. Falköping: 

Lärcenter. Hämtad 1/11-18. https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-

v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-

matematik/Vuxenutbildning/470_vuxendidaktiskaperspektivpamatematiklarande/6_mat

ematiksvarigheter/material/flikmeny/tabA/Artiklar/Vx_06A_01_matematiksvarigheter

%20X.docx 

 

Skolverket (2018). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 

reviderad 2018. Styrdokument 

 

Southey, Robert (1837). Guldlock och de tre björnarna.   

 

Stark, Ulf (2010). Tyra och Storgrubblaren. Stockholm: Bonnier Carlsen 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-27099
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-39800
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Reading+Teacher/$N?accountid=14827
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Vuxenutbildning/470_vuxendidaktiskaperspektivpamatematiklarande/6_matematiksvarigheter/material/flikmeny/tabA/Artiklar/Vx_06A_01_matematiksvarigheter%20X.docx
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Vuxenutbildning/470_vuxendidaktiskaperspektivpamatematiklarande/6_matematiksvarigheter/material/flikmeny/tabA/Artiklar/Vx_06A_01_matematiksvarigheter%20X.docx
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Vuxenutbildning/470_vuxendidaktiskaperspektivpamatematiklarande/6_matematiksvarigheter/material/flikmeny/tabA/Artiklar/Vx_06A_01_matematiksvarigheter%20X.docx
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Vuxenutbildning/470_vuxendidaktiskaperspektivpamatematiklarande/6_matematiksvarigheter/material/flikmeny/tabA/Artiklar/Vx_06A_01_matematiksvarigheter%20X.docx
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Vuxenutbildning/470_vuxendidaktiskaperspektivpamatematiklarande/6_matematiksvarigheter/material/flikmeny/tabA/Artiklar/Vx_06A_01_matematiksvarigheter%20X.docx


  
 

40 

Strandberg, Leif (2017). Vygotskij i praktiken: bland plugghästar och fusklappar. 

Tredje upplagan Lund: Studentlitteratur 

 

Strömquist, Siv (2014). Skrivboken: skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier. 7., [rev.] 

uppl. Malmö: Gleerup 

Säljö, Roger (2014) Den lärande människan - teoretiska traditioner. I Lundgren, Ulf P, 

Säljö, Roger & Liberg, Caroline (2014). Lärande, Skola, Bildning. Grundbok för lärare. 

Stockholm: Natur & Kultur. 

Trinick, Robyn, Major, Karen, Ledger, Gail & Perger, Pamela (2016). More than 

Counting Beats: Connecting Music and Mathematics in the Primary Classroom 

University of Auckland Faculty of Education and Social Work. International Journal for 

Mathematics Teaching and Learning Vol. 17, Iss. 3,  (2016): 18. 

 

Vetenskapsrådet (2017). GOD FORSKNINGSSED. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Hämtad: 20/11-18. 

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/God-

forskningssed_VR_2017.pdf  

 

 

Young, Cindy & Moulding, Wendy (1994). Mathematics and Mother Goose.  

 

 

https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/International+Journal+for+Mathematics+Teaching+and+Learning/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/International+Journal+for+Mathematics+Teaching+and+Learning/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/indexingvolumeissuelinkhandler/23469/International+Journal+for+Mathematics+Teaching+and+Learning/02016Y01Y01$232016$3b++Vol.+17+$283$29/17/3?accountid=14827
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/God-forskningssed_VR_2017.pdf
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/God-forskningssed_VR_2017.pdf


  
  

 

I 

 
 

Bilagor 
 

Bilaga I, Pettson och Findus dag på gården 
  

Pettson & Findus dag på gården.  
 

1. Findus ska räkna in hönorna för det är dags att mata dem. 

Varje höna ska ha 2dl mat.  

 
 

- Hur många hönor är det på bilden? 

 

Svar:  

 

- Hur många deciliter mat får de tillsammans? 

 

 Svar: 
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II 

 

 

2. Findus äter upp en tredjedel av sin smörgås. 

 
 

- Färglägg 1 av rutorna nedan 

              3   

   

 

 

 

 

 

3. Pettson äter upp halva sin smörgås. 

  
 

- Färglägg 1  triangeln 

              2 
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III 

 

 

 

4. Tillsammans äter Pettson & Findus fyra åttondelar av en 

chokladkaka.  

 

 
 

 

- Färglägg 4 

             8 
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Bilaga II, Sökschema 

 

 

 

Datu

m 

Databas Sökord Avgränsningar Sökträffar Utvalda artiklar Publikationstyp 

26/9 ERIC Children’s 

literature 

Peer reviewed 6060   

26/9 ERIC mathematics Peer reviewed 59 073   

 ERIC Children’s 

literature AND 

mathematics 

 

 

Peer reviewed 

Publ date: 2000-2018, 

Education level: 

elementary education, 

early childhood level, 

primary education, 

middle schools, grade 

1, grade 2, grade 3 

6 Malinsky A. Marci and 

McJunkin, Mark (2008). 

Wondrous Tales of 

Measurement. In 

Teaching Children 

Mathematics, Vol. 14, 

No. 7 (MARCH 2008). 

Publ: 

 National Council of 

Teachers of 

Mathematics 

Vetenskaplig artikel 

26/9 ERIC    11   

27/9 ERIC Teaching AND  

difficulties in 

mathematic* 

Peer reviewed 

Source type: Scholarly 

Journals OR Reports 

Document type: 143: 

63 12 What Does the 

Literature Tell Us about 

Children with 

Mathematical 

Vetenskaplig artikel 



  
 

II 

Reports - Research 

Subject:  

elementary school 

mathematics 

Education level: 

Elementary Education 

OR Primary Education 

OR Grade 3OR Grade 2 

OR Grade 1 

 

Difficulties and 

Teachers' Attitudes or 

Instruction Practices? 

Acar, Esin.Educational 

Policy Analysis and  

Strategic Research Vol. 

7, Iss. 1,  (2012): 39-51. 

 

 

29/10 ERIC Rhymes AND 

mathematics 

Peer reviewed 11 Rhyming and Folk 

Tales: Resources to 

Mathematical Thinking 

Clarkson, 

Philip.Australian 

Primary Mathematics 

Classroom Vol. 11, Iss. 

4,  (2006): 18-23. 

Vetenskaplig artikel 

29/10 ERIC Mathematics* 

AND children’s 

literature AND 

teach* 

 

Peer reviewed 

Education level: 

Early childhood 

Elementary education 

Primary education        

Grade 3 

Grade 2 

Grade 1 

60 

1Ways that Preservice 

Teachers Integrate 

Children's Literature 

into Mathematics 

Lessons 

Rachelle Meyer 

Rogers,Sandi 

Cooper,Suzanne M. 

Vetenskaplig artikel 
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Nesmith & Barbara 

Purdum-Cassidy 

Pages 170-186 | 

Received 20 Jan 2014, 

Accepted 21 Sep 2014, 

Published online: 09 Jul 

2015 

2 Picture Book Power: 

Connecting Children's 

Literature and 

Mathematics 

Shatzer, Joyce.Reading 

Teacher Vol. 61, Iss. 8,  

(May 2008): 649-653. 

DOI:10.1598/RT.61.8.6 

 

3 Using Children's 

Literature to Inspire K-8 

Preservice Teachers' 

Future Mathematics 

Pedagogy 

Ward, Robin A..Reading 

Teacher Vol. 59, Iss. 2,  

(Oct 2005): 132-143. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vetenskaplig artikel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vetenskaplig artikel 
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29/10 ERIC Mathematics* 

AND children’s 

literature 

Peer reviewed 245 

 

 

29/10 ERIC Mathematics* 

AND children’s 

literature 

Peer reviewed 

Education level:  

early childhood, 

preschool education, 

primary education, 

grade 3, grade 4, grade 

5.  

Publ date: 2007-2018 

49 

Mathematics saves the 

day.  

Julie Clark (2007). 

Australian Primary 

Mathematics Classroom 

Vol. 12, Iss. 2,  (2007): 

21-24.  

Vetenskaplig artikel 

29/10 ERIC mathematic 

teaching 

story 

Peer reviewed 

Subject: teaching 

methods 

Education level: 

Elemantary education 

66 My bar graph tells a 

story  

McMillen, Sue; 

McMillen, Beth. 

Teaching Children 

Mathematics Vol. 16, 

Iss. 7,  (Mar 2010): 430-

436. 

vetenskaplig artikel 

Valde ej att ha med 

denna i slutskedet. 

29/10 ERIC Mathematics* 

AND music* 

AND teaching*  

Peer reviewed 

Publ date: 2000-2018 

Education level:  

elementary education 

36 

More than Counting 

Beats: Connecting 

Music and Mathematics 

in the Primary 

Classroom 

Robyn Trinick, Karen 

Vetenskaplig artikel 
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Major, Gail Ledger & 

Pamela Perger. 

University of Auckland 

Faculty of Education 

and Social Work. 

International Journal for 

Mathematics Teaching 

and Learning Vol. 17, 

Iss. 3,  (2016): 18. 

 

 

30/10 ERIC Mathematics 

AND songs AND 

teaching 

Peer reviewed 

 

58 Sum of Songs: Making 

Mathematics Less 

Monotone! 

Lesser, Lawrence 

Mark.Mathematics 

Teacher  Vol. 93, Iss. 5, 

: 372-77. (May 2000) 

 

Vetenskaplig artikel 

2/11 Libris Arbetsminne  108   

 Libris Arbetsminne Avhandling 26   
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 Libris Arbetsminne Avhandling 

Uppfostran och 

undervisning 

3 Partanen, Petri, 

1969- (författare) 

Assessment and 

remediation for 

children with special 

educational needs 

[Elektronisk resurs] 

: the role of working 

memory, complex 

executive function 

and metacognitive 

strategy training / 

Petri Partanen 

 

Avhandling 

5/11 Google 

Scholar 

Arne Engström 

matematik 

  Arne Engström 

(2003). 

Specialpedagogiska 

frågeställningar i 

matematik. 

Arbetsrapporter vid 

Pedagogiska 

institutionen, Örebro 

Universitet, 8. 

 

Vetenskaplig artikel 

5/11 Skolverket Matematiksvårig

heter 

  Modul: 

Vuxendidaktiska 

perspektiv på 

matematiklärandet 

Vetenskaplig artikel 
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Andreas Lindahl 

(2015), Lärcenter 

Falköping. 

Matematiksvårighete

r.  December 2015 

http://matematiklyfte

t.skolverket.se 

 

 

22/11 ERIC mathematic* 

AND 

difficult* AND 

children’s 

literature* 

Peer reviewed 11 A Middle School 

Teacher's Guide for 

Selecting Picture 

Books 

Costello, Bill; 

Kolodziej, Nancy J. 

Middle School 

Journal (J1), v38 n1 

p27-33 Sep 20067-

513. 

 

 

Vetenskaplig artikel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/11 ERIC children’s 

literature* AND 

mathematics* 

AND 

Peer reviewed 33 Tales, Tasks, Tools, 

and Talk 

McKeny, Timothy 

S.; Foley, Gregory 

Vetenskaplig artikel 
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cognitive* 

 

D.. Teaching 

Children 

Mathematics Vol. 

19, Iss. 5,  (Dec 

2012): 316-323. 

26/11 ERIC mathematic 

difficulties* 

Peer reviewed 13 1 Mathematical 

Competencies in 

Children With 

Different Types of 

Learning Difficulties 

Ulf Andersson 

Linko¨ping 

University 

 

2 Working Memory 

and Access to 

Numerical 

Information in 

Children with 

Disability in 

Mathematics 

Passolunghi, M. 

Chiara; Siegel, Linda 

S.. Journal of 

Experimental Child 

Psychology Vol. 88, 

Iss. 4,  (Aug 2004): 

348-367.  

Vetenskaplig artikel 
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26/11 ERIC children’s 

literature* AND 

disability in 

mathematic* 

Peer reviewed  1 Integrating 

Mathematics and 

Children’s 

Literature for Young 

Children With 

Disabilities 

Green, Katherine B; 

Gallagher, Peggy A; 

Hart, Lynn. Journal 

of Early 

Intervention; 

Thousand Oaks Vol. 

40, Iss. 1,  (Mar 

2018): 3-19. 

 

2 Exploring the 

World through 

Multiple Literacies 

Short, Kathy G; 

Pierce, Kathryn 

Mitchell. The 

Reading Teacher 

Vol. 48, Iss. 7,  

(April 1995): 600-

608. 

Vetenskaplig artikel 
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3 A Case Study in 

Using Explicit 

Instruction to Teach 

Young 

Children Counting 
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Vanessa Hinton 

Auburn University 

vmh0002@tigermail

.auburn.edu 

Shaunita Stroizer 

Valdosta State 

University 
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Peer reviewed 19 13 1 Explaining 
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N. J. Davidse • M. T. De 
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Cindy Young och 
Wendy Moulding 

 

Vetenskaplig artikel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vetenskaplig artikel 
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Mathematics Teaching 

through Local Games in 

Preschools of Botswana 

Bose, Kabita; Seetso, 
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Education Vol. 6, Iss. 2,  

(2016): 9. 

 

 

Vetenskaplig artikel 
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Linnaeus University  
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Bilaga III, Sammanfattning av vetenskapliga artiklar och avhandlingar 

 

Bifogat finns en sammanfattning av vetenskapliga artiklar och avhandlingar som vi har tagit del av under tiden vi har arbetat med litteraturstudien. 

Detta är artiklar och avhandlingar vi läst i sin helhet och efter detta beslutat om de var relevanta för litteraturstudien eller ej. Vi kategoriserade 

artiklarna och avhandlingarna utefter sex kategorier; “elever i matematiksvårigheter”, “arbetsminne och matematik”, “barnlitteratur och matematik”, 

“sånger och matematik”, “rim och matematik” samt “språk och matematik”. De som inte passade in i någon av dessa kategorier eller inte var 

väsentliga för studien sorterades bort. Först i tabellen nedan kommer artiklar och avhandlingar som ingår i litteraturstudien och i slutet finns de som 

sorterades bort. Artiklarna och avhandlingarna är sorterade i bokstavsordning utifrån författarens efternamn.  

 

 

Författare Titel Sammanfattning Kategori Typ av 

forskning/litteratur 

Acar, Esin (2012). What does the literature 

tell us about Children 

with Mathematical 

Difficulties and 

Teachers’ Attitudes or 

Instruction Practices? 

 

I artikeln diskuteras hur 

arbetsminnet påverkar 

elever i svårigheter. 

Arbetsminne och 

matematik 

Vetenskaplig artikel 

Andersson, Ulf (2008). Mathematical 

Competencies in Children 

With Different Types of 

Learning Difficulties 

Svensk studie för att 

undersöka hur elever 

klarar olika 

matematikuppgifter. 

Eleverna är uppdelade i 

olika grupper utifrån om 

de har svårigheter i 

matematik eller om de 

Elever i 

matematiksvårigheter 

Vetenskaplig artikel 



  
 

II 

även har svårigheter med 

läsning etc. 

Clark, Julie (2007). Mathemathics saves the 

day 

Barnböcker med 

matematiskt innehåll. 

Språk och lärande hör 

ihop. 

Matematiken i 

sammanhang som är 

elevnära för att öka 

förståelsen. 

Barnlitteratur och 

matematik 

Vetenskaplig artikel 

Clarkson, Philip (2006). Rhyming and folktales Rim och folksagor för att 

lära sig matematik. 

Analysera ett rim och lära 

sig mer om matematik 

genom det. Roligare med 

rim och sagor. 

Rim och matematik Vetenskaplig artikel 

Davidse, N.J, De Jong, 

M.T & Bus, A.G (2013). 

Explaining common 

variance shared by early 

numeracy and literacy 

Koppling mellan 

läskunnighet och 

matematiska färdigheter. 

Studie som genomförts 

Språk och matematik Vetenskaplig artikel 

Engström, Arne (2003). Specialpedagogiska 

frågeställningar i 

matematik. En 

introduktion. 

Vad är viktigt när lärare 

undervisar elever i 

matematiksvårigheter? 

Olika typer av 

matematiksvårigheter. 

Elever i 

matematiksvårigheter 

Vetenskaplig artikel 

Green, Katherine B; 

Gallagher, Peggy A & 

Hart, Lynn (2017). 

Integrating Mathematics 

and Children’s Literature 

for Young Children With 

Disabilities 

Vikten av att sätta 

matematiken i ett naturligt 

sammanhang för att öka 

förståelsen hos elever i 

matematiksvårigheter. 

Barnlitteratur och 

matematik 

Vetenskaplig artikel 



  
 

III 

Detta kan göras med hjälp 

av barnlitteratur. 

Beskriver också en 

undersökning som gjorts 

där elevernas provresultat 

ökade efter att läraren 

integrerat barnlitteratur i 

matematikundervisningen. 

Lesser, Lawrence Mark 

(2000). 

Sum of songs: Making 

mathematics less 

monotone! 

 

Sånger ökar motivation 

inom matematiken. 

Sånger och matematik Vetenskaplig artikel 

Malinsky, Marci A & 

McJunkin, Mark (2008). 

Wondrous Tales of 

Measurement 

Mätning i matematik med 

hjälp av barnlitteratur. 

Barnlitteraturen ger 

eleverna en trygghet och 

förståelse. 

Barnlitteratur och 

matematik 

Vetenskaplig artikel 

McKeny, Timothy S. & 

Foley, Gregory D (2013). 

Tales, Tasks, Tools and 

Talk 

Barnlitteratur gör det 

enklare för elever att lösa 

matematiska problem och 

andra uppgifter när de får 

en historia, bilder, 

karaktärer och ett 

sammanhang.  

 

Barnlitteratur och 

matematik 

Vetenskaplig artikel 

Meyer Rogers, Rachelle, 

Cooper, Sandi, Nesmith 

M, Suzanne & Purdum-

Cassidy, Barbara (2015). 

Ways that preservice 

teachers integrate 

children´s literature into 

mathematics lessons 

Inkludera barnlitteratur i 

undervisningen. 

Barnlitteratur främjar 

elevers matematiska 

Barnlitteratur och 

matematik 

Vetenskaplig artikel 



  
 

IV 

resonemang. 

Motivation. 

Partanen, Petri (2016). Assessment and 

remediation for children 

with special educational 

needs: the role of working 

memory, complex 

executive function and 

metacognitive strategy 

training 

Avhandling som handlar 

om vikten av träning med 

arbetsminne. 4 olika 

studier. Effekter av arbete 

med arbetsminnesträning. 

Arbetsminne och 

matematik 

Avhandling 

Roos, Helena (2015). Inclusion in mathematics 

in primary school: what 

can it be? 

Matematiksvårigheter och 

inkluderande 

undervisning. 

Elever i 

matematiksvårigheter 

Avhandling 

Shatzer, Joyce (2008). Picture Book Power: 

Connecting Children's 

Literature and 

Mathematics 

Barnböcker med 

matematiskt innehåll. 

Barnböcker och 

matematik tillsammans. 

 

Barnlitteratur och 

matematik 

Vetenskaplig artikel 

Skolverket (2015).  

Andreas Lindahl.  

Matematiksvårigheter Elever i 

matematiksvårigheter och 

undervisning i skolan. 

Elever i 

matematiksvårigheter 

 

Trinick, Robyn, Major, 

Karen, Ledger, Gail & 

Perger, Pamela (2016). 

More than Counting 

Beats: Connecting Music 

and Mathematics in the 

Primary Classroom 

Musik för att memorera 

matematik - roligare och 

lättare att vara aktiv 

Ge matematiken en 

positiv känsla 

 

Sånger och matematkik Vetenskaplig artikel 

Young, Cindy & 

Moulding, Wendy (1994) 

Mathematics and Mother 

Goose. 

Använda rim för att öva 

på begrepp och 

ordningsföljd. 

Rim och matematik Vetenskaplig artikel 



  
 

V 

Artiklar som sorterades 

bort 

    

Bose, Kabita & Seetso, 

Grace (2016) 

Science and mathematics 

teaching through local 

games in preschools of 

Botswana 

Använda rim och litteratur 

i undervisningen i 

Botswana för att öva på 

matematik 

Rim och matematik Vetenskaplig artikel 

Costello, Bill & 

Kolodziej, J. Nancy 

(2006). 

A Middle School 

Teacher’s Guide 

for Selecting Picture 

Books 

 

Handlar om vilka slags 

böcker man ska välja i 

undervisningen. Är främst 

kopplad till svenskämnet 

men till viss del även om 

andra ämnen. 

Barnlitteratur och 

matematik 

Vetenskaplig artikel 

Hinton, Vanessa, Stroizer, 

Shaunita & Flores, 

Margaret (2015). 

A Case Study in Using 

Explicit Instruction to 

Teach Young Children 

Counting Skills 

“Explicit instruction” för 

elever i 

matematiksvårigheter med 

föremål och bilder som 

stöd i instruktionerna. 

Beskriver vikten av att 

Explicit instruction och 

elever i 

matematiksvårigheter 

Vetenskaplig artikel 

McMillen, Sue & Beth 

McMillen, Beth (2010). 

My bar graph tells a story Matematikundervisning 

kopplat till 

undersökningar som sedan 

presenteras via grafer och 

diagram. 

Grafer och matematik Vetenskaplig artikel 

Passolunghia, M. Chiara 

& Siegel, Linda S. (2004). 

Working memory and 

access to numerical 

information in children 

with disability 

 

Undersökning för att se 

hur arbetminnet påverkar 

elever i 

matematikundervisningen 

Arbetsminne och 

matematik 

Vetenskaplig artikel 



  
 

VI 

Short, Kathy G. & 

Mitchell Pierce Kathryn 

(1995) 

 

Children’s books 

Exploring the world 

through multiple literacies 

Få eleverna att förstå 

omvärlden genom 

barnlitteratur. 

Barnlitteratur och 

omvärlden 

Vetenskaplig artikel 

Ward, Robin A. (2005). Using children’s 

literature to inspire K-8 

preservice teachers’ 

future mathematics 

pedagogy 

Rim och dikter. 

Mixa läsning och 

matematik. 

 

Barnlitteratur och 

matematik 

Vetenskaplig artikel 



 
 
  

 

 

Fakulteten för teknik 

391 82 Kalmar | 351 95 Växjö 

Tel 0772-28 80 00 

teknik@lnu.se 

Lnu.se/fakulteten-for-teknik 

 

 

 
 

 


