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Abstrakt 
Syftet med studien var att synliggöra eventuella hinder som elever med svag 

läsförståelse stöter på i matematiska textuppgifter. Undersökningen ägde rum 

i årskurs fem på två olika skolor.  

 

Studien bygger på en diagnos samt kompletterande intervjuer som bearbetades 

i samband med de kritiska aspekterna till det kognitiva perspektivet. 

Begreppen assimilation och ackommodation samt innebörden av 

metakognition kommer också att vara centralt i undersökningen. Utöver det 

här behandlas textuppgifter och läsförståelse i samband med elevernas hinder 

i diskussionsavsnittet.  

 

Resultatet visade att elever med svag läsförståelse stötte på hinder i diagnosen. 

Hinder som brist i: ordförståelse och val av strategi. Materialet som användes 

i diagnosen var en bidragande faktor till det resultat som kan utläsas. 

Intervjuerna som gjordes med eleverna stärker det resultat som diagnosen 

uppvisar.   

  

Nyckelord  
Språksvårigheter, läsförståelse, textuppgifter, svårigheter/hinder, 

metakognition.   

 

Tack! 

Vi vill tacka alla elever som bidragit till att möjliggöra studien, samt 

opponeringskamrater som hjälpt oss med kloka insikter för att komma vidare 

med studien. Även ett stort tack till vår handledare Odur Olande samt vår 

examinator Jeppe Skott för konstruktiv kritik. Slutligen vill vi tacka varandra 

för ett effektivt och bra samarbete!  
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1. Inledning 

“Textuppgifter i matematik är ofta komprimerade och ställer höga krav både 

på god ordavkodning och läsförståelse. Felläsning av ett enda litet ord kan leda 

till total missuppfattning av textens innebörd” (Sterner, 2007, s. 12).  

Av egna erfarenheter har vi märkt att textuppgifter är en stor del av 

matematiken som prioriterats högt i skolorna. Att lösa ett problem i form av 

textuppgifter är inte bara en del av matematikundervisningen, det är något 

eleverna möter i varje ämne och behöver genom hela livet. Malmer (2002) och 

Häggblom (2013) förklarar att eleverna möter många situationer i vardagslivet 

där de ställs inför ett övervägande och beslutstagande i olika former. 

Kunskaperna och metoderna som eleverna får möta i 

matematikundervisningen gällande textuppgifter, hjälper eleverna att tolka 

och förstå situationer i vardagen.  

“Elever i lässvårigheter behöver explicit undervisning i läsning och 

läsförståelse i samband med matematiska textuppgifter lika väl som i samband 

med andra typer av texter.” (Sterner & Lundberg, 2002, s. 95). För att eleverna 

ska kunna förstå och lösa en textuppgift måste de kunna koncentrera sig och 

rikta sin uppmärksamhet till arbetsuppgiften. Det här kan vara problematiskt 

om läsning är en svårighet för eleven (Sterner & Lundberg, 2002).  

Studien handlar om att uppmärksamma om det finns kopplingar mellan svag 

läsförståelse och textuppgifter. Vi ska även undersöka om det finns hinder som 

eleven möter i en textuppgift. Utifrån tidigare erfarenheter har vi märkt att flera 

elever i klasserna där vi utfört vår verksamhetsförlagda utbildning har svag 

läsförståelse och ofta utesluts från extrahjälp i matematiken. Rättigheterna ska 

vara densamma men eleverna prioriteras inte på samma sätt i praktiken. 

Studien är enligt oss viktig eftersom det är en självklarhet att alla elever ska få 

möjlighet att uppnå målen för årskurs 6.  
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att upptäcka vilka eventuella hinder som elever i årskurs 

fem med svag läsförståelse kan möta i samband med textuppgifter i 

matematikämnet.  

● Vilka eventuella hinder möter elever med svag läsförståelse när de 

arbetar med textuppgifter?  
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3. Begreppsförklaringar  

Svag läsförståelse 

En person som har svag läsförståelse kan ha svårt att förstå och tyda innehållet 

av texter samt att formulera sig. Elever som har svag läsförståelse kan få svårt 

att uppnå kunskapskraven i skolan, vilket gör att de kan behöva extra stöd i 

form av läsning, menar Jacobson (2006).  

Textuppgifter 

Textuppgifter är uppgifter utformade i text, som kräver specifika matematiska 

strategier för att kunna lösas. De här uppgifterna är från början formulerade i 

matematiska symboler, som sedan har ”översatts” till ett naturligt språk i 

vardagliga situationer (Österholm, 2006). 

Hinder/svårigheter   

Hinder och svårigheter innebär de problem som eleverna möter när de arbetar 

med textuppgifter i matematik. Eleverna kan möta olika problem när det gäller 

textuppgifter, exempelvis svåra ord och val av strategi eller metod (Sterner & 

Lundberg, 2002).  
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4. Tidigare forskning 

I avsnittet tidigare forskning redogörs elevers språksvårigheter och hur de 

kopplas samman med textuppgifter i matematik, samspelet mellan 

matematiken och språket. Kapitlet lyfter upp delar av tidigare forskning för att 

skapa en god forskningsgrund. Forskning som exempelvis, språksvårigheter 

och läsförståelse i samband med matematik.   

4.1 Språksvårigheter 

Sverige är ett av de länder där resultaten gällande läsning och skrivning ligger 

bäst till (Jacobson, 2006). Jacobson förklarar att trots de goda förhållandena i 

Sverige, är det en av fyra individer som inte klarar nivåerna som är uppsatta 

för grundskolan på grund av bristande förmågor i läsning och skrivning.  

Som Jacobson (2006) beskriver finns det många olika faktorer som kan bidra 

till svårigheter i läsning. Jacobson förklarar att läraren har en påverkan när det 

gäller elevens utveckling i läsning och menar att läraren kan skapa 

lässvårigheter hos elever. En lärare med egen bristfällig förståelse för 

läsutvecklingen kan öka risken för svårigheter hos eleverna. Läraren har även 

som uppgift att bygga upp elevernas självkänsla och självförtroende i 

skolmiljön. Eleven måste må bra för att kunna utvecklas och därmed vara 

mottaglig för ny kunskap. Likaså har språkliga faktorer betydelse för elevens 

utveckling i skolan, förklarar Jacobson. Barn med bristande språklig förmåga 

riskerar att få lässvårigheter. Anledningen till att elevens språkliga kunskaper 

inte räcker till kan bero på exempelvis för litet ordförråd (Jacobson 2006).   

 4.2 Samspel mellan matematiken och språket   

Det skriftliga och det matematiska språket har flera gemensamma nämnare. 

Till exempel är de båda uppbyggda av symboler med regler och logik som ger 

läsaren information. Det har visat sig i tidigare forskning att de båda språken 

har likheter. Både när det kommer till matematik och läsning finns det 

grundläggande inlärning som måste finnas för att kunna förstå helheten 

(Sterner & Lundberg, 2002). En studie som gjorts i USA, där fokus ligger på 

att förstå sambandet mellan matematik och läsförståelse, visar att elever med 

bra läsförståelse också gör bättre ifrån sig i matematiska tester med 

textuppgifter. Eleverna i studien befinner på olika nivåer i läsförståelse som 

speglas i resultatet av testerna. I studiens resultat synliggörs det att elever med 

en svag läsförståelse presterar sämre när det kommer till matematikuppgifter i 

textform (Beal, Adams & Cohen, 2010).  

Inom matematiken krävs förmågan att observera och bearbeta tal vilket har 

betydelse för att utveckla elevens taluppfattning. När det kommer till läsning 

och avkodning behövs en liknande förmåga att dela upp och se helheten i 
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språket (Sterner & Lundberg, 2002). Det är på sin plats att påpeka att 

lässvårigheter och matematiksvårigheter inte har med varandra att göra. Att 

lära sig att läsa och att räkna har ingen gemensam bakomliggande faktor. De 

eleverna med lässvårigheter har helt andra dilemman än elever med 

svårigheter i att räkna. Däremot i vardagliga situationer eller när eleven ska 

lösa textuppgifter i matematikboken, krävs det att eleven har både en god 

taluppfattning och läsförmåga (Engström, 2007).  

4.3 Läsförståelse i samband med textuppgifter 

Matematiken gestaltas med meningar, ord och symboler, de måste tolkas 

precist och ska uppfattas korrekt för att innehållet inte ska bli förändrat 

(Sterner & Lundberg, 2002). Även Segerby (2017) skriver om det här ämnet. 

Hon förklarar att vardagsord och matematiska ord som exempelvis; udda, 

produkt och faktor, kan betyda olika beroende på i vilket sammanhang de 

används. Segerby menar att det här skapar förvirring hos eleverna som kan 

bidra till problem när de löser matematiska textuppgifter.  

Sterner och Lundberg (2002) förklarar vidare att elever med svårigheter att 

tyda meningar och som tappar småord på vägen riskerar att missförstå 

innebörden och förståelsen av texten. Sterner (2007) skriver att eleverna har 

svårt att förstå textuppgifter, de förstår inte orden och begreppen som används 

i uppgifterna. Det här gör det svårt för eleverna att bestämma vilket räknesätt 

som bör användas. Sterner (2007) menar att det krävs både uppmärksamhet 

och koncentration från elevens sida för att förstå en matematisk textuppgift. 

Österholm (2006) skriver att textuppgifter är en aktiv och medveten process 

där eleven behöver strategiskt arbeta sig framåt. När elever arbetar med 

textuppgifter måste de ha någon form av läsförståelse för att veta hur de ska 

börja räkna eller kunna lösa uppgiften. Österholm (2006) förklarar att 

forskning inom matematikdidaktik tyder på att det fokuseras mycket på arbete 

med textuppgifter i skolan, men att förståelseprocessen till uppgifterna är en 

lika väsentlig del att uppmärksamma.  

När elever uppfattar svårigheter inom matematik hamnar mycket fokus på 

lästal, talen känns övermäktiga innan eleverna ens har börjat bearbeta dem, 

skriver Lundberg och Sterner (2008). De menar att lässvårigheter och 

textuppgifter samspelar med varandra men behöver inte alltid samverka. Den 

kognitiva förmågan, det vill säga hjärnans bearbetning av kunskap och ny 

information, skulle kunna vara en förklaring till en gemensam bakomliggande 

faktor. Om eleven har en låg kognitiv förmåga kan det påverka inlärningen av 

flera ämnen och ny kunskap. Lundberg och Sterner (2008) skriver att 

svårigheterna i läsning kan påverka eleven i matematiken när det handlar om 

lästal. Om eleven inte besitter tillräckligt bra ordförståelse eller tidigare 

kunskaper inom matematiken blir det ansträngande att arbeta med svårare tal. 

Elever som har svårt med ordavkodning kan fastna i de svåra matematiska 
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begreppen som är viktiga i sammanhanget. Eleven kan därmed tappa 

förståelsen eller möjligtvis betydelsen för textuppgiften. Likaså är det lättare 

för elever med läsflyt att följa med i tankarna när de läser ett tal i exempelvis 

matematikboken.  
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5. Teori  

I det här avsnittet kommer den valda teorin som ska användas i analysen att 

presenteras. Inför studiens teorival har variationsteori övervägts att användas, 

eftersom en varierad undervisning kan påverka elevers lärande (Skott, Jess & 

Hansen, 2012). Dock är studien fokuserad på elevens individuella tänkande 

och därmed passar det kognitiva perspektivet bättre för studien. Studien utgår 

ifrån det kognitiva perspektivet med fokus på metakognition där elevens 

tänkande och förståelseprocess tydliggörs.  

5.1 Det kognitiva perspektivet  

Grundaren av det kognitiva perspektivet är Jean Piaget (1896-1980).  Han ville 

få en tydligare bild av vad som grundade barnets tänkande och 

begreppsbildning. Piaget indikerade på att barns tänkande utvecklades i olika 

stadier (Hwang & Nilsson, 2015).  
 

Enligt Piaget borde alla elever i samma ålder befinna på samma stadium med 

ett liknande grundläggande tankesätt. Det första stadiet kallas för det sensori-

motoriska stadiet (0-2 år), stadiet kännetecknas av att barnets tänkande är 

begränsat till handlingsschemat. Det andra stadiet är det preoperationella 

stadiet (2-6 år), barnet har här inget logiskt tänkande. Stadie nummer tre är det 

konkreta operationella stadiet (ca: 6-11 år), vilket innebär att barnet har 

systematiskt och logiskt tänkande men endast i samband med konkreta 

faktorer. Formella operationernas stadium (11 år →  ), är det fjärde stadiet som 

utgörs av att barnet har abstrakt och logiskt tänkande (Phillips & Soltis, 2016).  

 

Forskare som Flavell m.fl. (1993) har dock varit kritiska till de olika stadiernas 

tidpunkter och menar på att det inte alltid sker en jämn och kontinuerlig 

utveckling. Varje barn har sin individuella förståelse och utvecklingsstadium, 

vilket gör det svårt att placera in alla jämnåriga barn i samma stadie. Dock 

menar Piaget inte att alla elever besitter lika mycket kunskap när de befinner 

sig i de olika stadierna. Han menar att de som befinner sig i samma stadie har 

samma grundläggande tankesätt (Hwang & Nilsson, 2015). Forskarna Flavell 

m.fl. (1993) förklarar att förståelsen och utvecklingen hos människan kan gå 

både framåt och bakåt, det vill säga att den är subjektiv. Säljö (2014) menar 

att man inte kan kategorisera in barn i stadier som är grundade på deras ålder. 

Han förklarar att det är fler faktorer som avgör vilka kunskaper barnet besitter.  
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5.1.1 Assimilation och ackommodation 

 

Det kognitiva perspektivet handlar om människors tänkande och hur ny 

information och kunskap bearbetas i hjärnan, skriver Hwang och Nilsson 

(2015). Piaget benämner den nya kunskapen som assimilation och 

ackommodation. Assimilation kan beskrivas som ett tillägg i den kunskap som 

personen redan besitter utan att schemat (uppsättning av tankar) ändras. 

Ackommodation kräver en förändring av de kunskaper och erfarenheter som 

redan finns hos personen (Hwang & Nilsson, 2015). Assimilation och 

ackommodation är inte två skeenden som inträffar vid olika tidpunkter. Det är 

delar av människans anpassning till sin omgivning och är parallella i sin 

närvaro. 

 

5.1.2 Metakognition 

 

Metakognition handlar om hur en person intar och arbetar med kunskap samt 

hur personen tänker kring sitt eget tankesätt, skriver Hwang och Nilsson 

(2015). Genom förståelse sker lärande, vilket betyder att eleven behöver kunna 

tillämpa den information de får i ett sammanhang. Det räcker inte att eleven 

lär sig olika metoder eller begrepp, eleverna behöver samtidigt förstå det 

matematiska innehållet och hur metoderna eller begreppen kan användas 

(Skott, Jess och Hansen, 2012). Personen vet hur han/hon ska lösa problem, ta 

beslut och tolka omvärlden genom tidigare kunskaper som finns i minnet. Med 

hjälp av den metakognitiva förmågan har personen strategiskt lärt sig hur 

han/hon på bästa sätt intar ny information och kunskap samt hur de placerar 

det i minnet. Samtidigt som personen vet vilken kunskap den besitter kan 

han/hon även urskilja det den inte har kunskaper om. Ahlberg (1992) skriver 

att den metakognitiva förmågan har inverkan på förmågan att lösa 

matematiska uppgifter. Att finna sig i metakognition innebär att ha förståelse 

för sitt eget tänkande. 
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5.1.3 Studiens förhållningssätt till teorin  
 

Den kritik som finns mot teorin om de olika utvecklingsstadierna samt 

begreppen assimilation, ackommodation och metakognition är alla delar utav 

studiens förhållningssätt. De kritiska aspekterna kommer användas som ett 

verktyg för att få fram de eventuella hinder som eleverna möter när de ska lösa 

textuppgifter i ämnet matematik. För att kunna analysera elevernas 

tankegångar förhåller sig studien till begreppen assimilation och 

ackommodation. Som tidigare nämnts berör assimilation och ackommodation 

huruvida individens tankeprocesser och scheman ändras eller bibehålls. 

Begreppen är därför viktiga redskap för studiens analys. I studien kommer 

metakognition att visa sig genom elevintervjuerna. Där kommer elevernas 

tankesätt kring textuppgifterna att synliggöras samt analyseras.   
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6. Metod  

I det här avsnittet kommer den empiriska studiens metod att redogöras. 

Empirin har samlats in genom en diagnos samt intervjuer. Det kommer i 

avsnittet bli synligt vilka metodval som har gjorts, hur urvalet har framtagits, 

genomförande av diagnos och intervjuer, hur datainsamlingen har hanterats 

samt hur studien har tagit hänsyn till forskningsetiska avseenden. Syftet med 

avsnittet är att ge en transparent bild över hur alla steg inom studiens 

tillvägagångssätt genomförs. 

 

6.1 Urval 
 

Målgruppen som forskningen baseras på är elever med svag läsförståelse. 

Därav utgår undersökningen från klasser där det finns elever med dessa 

svårigheter. Urvalet är specificerat på årskurs fem på två olika skolor eftersom 

lärarstudenterna har haft sin verksamhetsförlagda utbildning på de här 

skolorna. För att göra ett urval av elever till intervjuerna har det genomförts 

en diagnos. Sammanlagt är det 45 elever delaktiga i diagnosen, varav sex 

elever som intervjuas. Eleverna som har valts ut till intervjun hade problem att 

lösa uppgifterna eller svarade fel på diagnosen. Eleverna valdes även ut i 

samråd med klassläraren, som känner till elevernas kunskaper i ämnena 

matematik och svenska sedan tidigare. På skolorna finns de tidigare 

handledare och klasser som lärarstudenterna känner sig trygga samt bekanta 

med, vilket gör att de klassificeras som bekvämlighetsurval. Det här innebär 

att urvalet är gjort av bekvämlighet, det vill säga att forskarna har kännedom 

och kunskaper om de medverkande klasserna (Denscombe, 2014). 
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6.2 Datainsamling  
 

Utifrån erfarenheter och tidigare forskning skrivs uppsatsen baserat på en 

kvalitativ metod. Det sker i form av diagnos och elevintervjuer. I diagnosen 

medverkar alla 45 elever och i intervjuerna deltar sex elever. Det är genom det 

här upplägget som frågeställningen kommer att besvaras. Tillsammans utgör 

de två metoderna en metodologisk triangulering, det här gör att forskningen 

inom det bestämda området blir mer autentiskt (Denscombe, 2014). Diagnosen 

utgör en grund för urvalet av elever att intervjua. Ett övergripande resultat av 

elevernas kunskaper inom läsförståelse i matematiken kommer lyftas fram, 

vilket intervjun sedan kommer att bekräfta. Genom intervjuerna kommer en 

djupare förståelse för elevernas tänkande att synliggöras, vilket syns eftersom 

eleverna själva får visa och förklara sitt tankesätt kring textuppgifterna. 

Campbell och Fiske (1995) menar att validiteten för undersökningen ökar och 

ger en tydligare bild av forskningen genom användning av metodologisk 

triangulering. Att undersöka en forskningsfråga med fler än en metod, 

förklarar Campbell och Fiske, bidrar till att de olika metoderna stärker 

varandras resultat.  
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6.3 Genomförande 
 

6.3.1 Diagnos  

 

Diagnosen gjordes i hela klassen för att eleverna skulle känna samhörighet och 

att ingen elev ska känna sig utpekad. I båda klasserna satt eleverna enskilt. De 

fick diagnosen samt kladdpapper för att kunna redogöra eventuella lösningar. 

Det fanns två lärarstudenter närvarande när diagnosen genomfördes. Eleverna 

fick inte fråga om hjälp, eftersom syftet var att lösa uppgifterna på egen hand. 

Uppgifterna är anpassade till årskurs fem eftersom det var där studien 

genomfördes. Sammanlagt deltog 45 elever i diagnosen. Uppgifterna är 

utformade i text och består av sammanlagt 9 uppgifter. I varje uppgift ingår 

frågor på A-, B- och C- nivå.   

 

A- nivå: Här testas elevernas avläsningsförmåga och förmågan att orientera 

sig i en text. A-nivån är den nivå som är enklast. 

B- nivå: På den här nivån testas elevens förmåga att utföra enklare 

räkneoperationer med hänsyn till rätt tolkning av uppgiftsbeskrivningens 

styrande ord, oftast jämförelseord (ex. äldre, yngre, dyrare, hälften så mycket 

som etc.).  

C- nivå: Här testas elevernas förmåga att utifrån innehållet dra logiska 

slutsatser och kunna utföra de räkneoperationer, oftast flerstegslösningar, som 

krävs. Aritmetiken i uppgifterna ligger på en relativt enkel nivå och bör därför 

inte utgöra några större hinder. Däremot ställs det krav på elevens förmåga till 

ett kreativt och konstruktivt tänkande.    

Diagnosen är sammanställd i samråd med en specialpedagog, för att öka 

chansen att upptäcka elevernas svårigheter i textuppgifter. Diagnosen är 

baserad på boken “ALP 1-8, Analys av läsförståelse i problemlösning” 

(Malmer, 2011). Malmer skriver att textuppgifter visar tydligt om eleverna 

besitter de språkliga förmågorna som behövs för att lösa uppgifterna. 

Författaren belyser även att felaktiga eller bristfälliga svar i matematik, inte 

behöver bero på svagheter i förmågan att genomföra de olika uträkningarna. 

Det kan istället bero på brister i den individuella språkliga utvecklingen 

(Malmer, 2011).    
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6.3.2 Intervju 

 

Valet av intervju som är genomförd i den här studien utgår från den personliga 

intervjun (Denscombe, 2014). Författaren förklarar att det är den vanligaste 

typen av intervjuer. Den innebär ett möte mellan en forskare och en informant. 

Personlig intervju är en relativt lättåtkomlig form av intervju och är inte svår 

att anordna. Dessutom härstammar den information som kommer till uttryck 

enbart från en källa, det vill säga den intervjuade, vilket ses som en fördel. 

Som intervjuare är den personliga intervjun lätt att kontrollera samt 

transkribera, eftersom samtalet endast involverar en deltagare (Denscombe, 

2014). 

 

Innan intervjun utförs, skickas en samtyckesblankett (se bilaga 4) hem till 

vårdnadshavare för ett godkännande av intervju med deras barn. Efter att 

eleverna gjort diagnosen kommer sex elever att bli intervjuade. Det här görs 

för att få en djupare förståelse av elevernas uträkningar och egna tankar kring 

uppgifterna. Intervjun kommer ske genom att eleverna, enskilt tillsammans 

med en lärarstudent, förklarar sina svar till uppgifterna utifrån intervjufrågor 

(se bilaga 3) som lärarstudenten ställer. För att sammanställa materialet 

kommer det ske en ljudinspelning samt en transkribering av intervjuerna.   

6.4 Tillförlitlighet och trovärdighet  

6.4.1 Validitet 

Till grund för undersökningen har lärarstudenterna gjort diagnoser samt 

kvalitativa intervjuer. Genom kvalitativa intervjuer kan man komma djupt in i 

ett ämne och uppfatta de intervjuade personernas upplevelser (Denscombe, 

2014). Studien är baserad på ett fåtal individers kunskaper och erfarenheter 

vilket bidrar till att resultatet inte går att generalisera. Dock har generalisering 

aldrig varit något syfte med studien, utan syftet har istället varit att visa på 

problematiken som kan finnas kring elever med svag läsförståelse i samband 

med textuppgifter. Därför anser lärarstudenterna att validiteten för den här 

studien är relativt hög eftersom intervjufrågorna och de följdfrågor som 

lärarstudenterna ställer är relativa till undersökningen. Alla som ingår i studien 

garanteras anonymitet eftersom inga namn kommer att delges i arbetet. Det 

här stärker validiteten eftersom lärarstudenternas uppfattning är att 

intervjupersonerna vågat dela med sig av sig själva och varit mer sannerliga. 

6.4.2 Reliabilitet  

Gällande reliabiliteten finns det vissa faktorer som minskar den. Studien är 

som tidigare nämnt baserat på kunskaper och erfarenheter vilket bidrar till att 

det är svårt att göra en helt opersonlig undersökning. Som grund till 
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intervjuerna har lärarstudenterna använt sig av en intervjuguide som sedan 

följts upp av följdfrågor (se bilaga 3). Intervjusituationerna är alltid svåra att 

återskapa eftersom de är personliga för individen (Denscombe, 2014). Dock 

anser lärarstudenterna att reliabiliteten ökar eftersom de varit närvarande under 

både intervju och diagnos. Intervjuerna har även spelats in för att minska 

risken om att den personliga tolkningen ska ske redan under intervjutillfället, 

det i sin tur bidrar till en högre reliabilitet.         

6.5 Etiska aspekter   
 

Studien tar sitt avstamp i de fyra forskningsetiska principerna: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011) Det första kravet, 

informationskravet, innebär att alla som deltar i studien blir informerade om 

studiens ändamål. Sättet att informera kan göras på olika sätt men bör göras 

ingående. Samtyckeskravet, den andra principen, innebär att alla som deltar i 

studien gör det av fri vilja och kan dra sig ur när de vill. Eleverna kommer att 

bli informerade om sina rättigheter innan de medverkar i undersökningen. Den 

tredje principen, det vill säga konfidentialitetskravet, är det skydd som de 

medverkande får genom att vara anonyma. Det betyder att all personliga data 

och fakta hanteras konfidentiellt. Nyttjandekravet grundar sig i att all data som 

samlas in enbart får brukas i forskningssyfte. Principen handlar också om att 

forskaren som genomfört studien inte får sprida vidare information om det inte 

är i forskningssyfte.  
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7. Resultat och analys 

I det här kapitlet kommer resultatet från diagnosen samt elevintervjuerna att 

redovisas och analyseras. Analysen kommer att utgå ifrån kritiken till 

stadieteorin i det kognitiva perspektivet samt begreppen: assimilation, 

ackommodation och metakognition i fokus. Analysen kommer även ta hänsyn 

till elevernas uppvisade läsförståelse.  

7.1 Resultat av diagnos  
 

Elevernas resultat av uppgifterna (se bilaga 2) är den första delen i den här 

empiriska studien. Som nämnt i metoden består diagnosen av 9 uppgifter där 

varje uppgift är uppdelad i A-nivå, B- nivå och C- nivå. Nedan kan elevernas 

samlade resultat utläsas i staplarna, rätt svar, fel svar eller inget svar. I 

diagrammet framgår det inte om eleverna har gjort ett försök till uträkning som 

har blivit fel eller om de har varit på god väg att lösa uppgiften. Det framgår 

att eleverna hade problematik att lösa uppgifterna 5, 8 och 9, framförallt på B- 

och C- nivå.  

 

 

I staplarna ovan visas alla a-uppgifter till respektive textuppgift. Utifrån 

staplarna kan rätt svar, fel svar och inget svar utläsas.   
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 I staplarna ovan visas alla b-uppgifter till respektive textuppgift. Utifrån 

staplarna kan rätt svar, fel svar och inget svar utläsas.  

                                                                                                                                                                                        

I staplarna ovan visas alla c-uppgifter till respektive textuppgift. Utifrån 

staplarna kan rätt svar, fel svar och inget svar utläsas.  
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7.2 Resultat av intervju med elev 
 

Intervjuerna utgår ifrån resultatet av diagnosen. Eftersom eleverna uppvisade 

problematik gällande uppgifterna 5, 8 och 9, främst på B- och C-nivå, lyfts de 

upp i intervjuerna. I en sammantagen slutsats av samtliga intervjuer kan 

gemensamma och olika faktorer utläsas.   

 

Uppgift 5:  

  

 

I uppgift 5 påpekade flera elever att det inte går att ta dubbelt när svaret är nio. 

De menade att nio är ett ojämnt tal som inte går att dela jämnt ut. 

Jämförelseordet “dubbelt” bidrog till att eleverna låste sig och inte kunde 

slutföra uppgiften på rätt sätt. Ett citat från en elev lyder:  

“Jo, det var ju 11 fruktträd. Två utav dem var plommonträd, så då tar man 

bort två och får 9 kvar. Då var det dubbelt så många äppelträd som päronträd, 

och nio kan man inte dela jämnt ut. Så det måste bli 5 äppelträd och 

päronträden måste bli fyra eftersom det är fyra kvar upp till 9.”  

Vidare fortsätter eleven: 

“Ja, det blir ju lite lustigt när det står ”dubbelt så många äppelträd som 

päronträd”, men eftersom det inte går att dela 9 jämt så tänkte jag att 

äppelträden måste vara en större siffra än päronträden.” 

En annan elev märkte att den svarat fel på uppgiften under intervjutillfället. 

Eleven förklarar att den läst lite slarvigt och missuppfattat uppgiften och därav 

svarat fel. Eleven förklarar: 

5. I en trädgård stod det 11 fruktträd. Av dem var två 

plommonträd. Resten var äppelträd och päronträd. Det var 

dubbelt så många äppelträd som päronträd.  

A.  Hur många fruktträd fanns det i trädgården?           

                       

B.   Hur många var äppelträd?                

                      

C.   Hur många var päronträd?                
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“Då tänkte jag inte så mycket på att det står att det var dubbelt så många 

äppelträd som päronträd. Jag tror jag läste lite hoppigt och så blev det att jag 

tänkte fel, och därför svarade jag med fyra på både b och c.” 

Uppgift 8: 

 

 

I uppgift 8 kunde vi se att eleverna blandade ihop åldrarna på Peter och Tora. 

Exempelvis tog en elev Peters ålder minus fyra som svar för Toras nuvarande 

ålder i fråga 8b.  

Ett annat exempel var att en elev svarade med tio istället för sex på uppgift 8c. 

Eleven tänkte här att Toras nuvarande ålder är sex och adderade därefter tio 

för att få fram svaret 16. Ett citat från eleven lyder: 

“På c har jag tänkt att det tar 10 år för Tora att bli 16, eftersom när man 

adderar 10 på 6 blir det 16.”  

När frågan “Vad tycker du om uppgiften? Var den lätt eller svår?” ställdes, 

svarade några elever att den här uppgiften var lite svårare än tidigare eftersom 

det var svårt att välja räknesätt och strategi. En elev förklarar: 

“Den var lite svårare än de andra uppgifterna eftersom det är så mycket 

subtrahera och addera. Man vet inte riktigt vilket man ska använda.”  

  

8. Peter och Tora har just fyllt år, på samma dag. Peter är nu 16 

år. För 4 år sedan var han dubbelt så gammal som Tora var då. 

 A.   Hur gammal är Peter nu?                                                                                    

B.   Hur gammal var Tora för fyra år sedan?                                                               

C.   Hur länge dröjer det innan Tora blir 16 år?                                                          
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Uppgift 9: 

 
 

I den här uppgiften fastnade flera elever vid att hälften av alla frukter var 

äpplen och hur de skulle räkna ut en tredjedel. De utgick från att de skulle 

räkna en tredjedel av de kvarvarande frukterna istället för den totala summan. 

Ett citat från en elev:  

“För tillsammans måste det bli 12 frukter. Och hälften, alltså 6, är äpplen. Då 

måste man dela upp päron och bananer på 6 också, så då har jag skrivit 5 

päron och 1 banan. Jag kanske räknade fel med en tredjedel, men tillsammans 

blir päronen och bananerna 6 så det går jämnt ut.” 

En annan elev förutsatte att den skulle räkna ut en tredjedel av de sex frukterna 

som inte var äpplen. Eleven fick då fram svaret 2 på frågan “Hur många av 

dem är päron?”, eftersom en tredjedel av 6 är två. De fyra frukter som blev 

kvar skrev eleven som bananer. Ett citat från eleven lyder: 

“Och på b, päron då. Man får reda på att hälften är äpplen. Så då delar man 

12 på 2 och får fram att 6 är äpplen och resten är päron och bananer. Det står 

att en tredjedel är päron så då måste man dela 6 med 3 och då får man fram 

2. Och de fyra som är kvar är bananer.” 

När frågan gällande om vad eleverna tyckte om uppgift 9 svarade flera elever 

att uppgiften var den svåraste av de alla i diagnosen. Motiveringen till det var, 

att det var många saker att tänka på samtidigt och att man var tvungen att räkna 

i flera steg. En elev förklarar: 

“Det är svårt för att det var fler saker att tänka på. Exempelvis på de första 

uppgifterna var det typ bara en sak att tänka på. Alltså att de tydligt går ett 

steg i taget innan fler saker läggs till. Men på den här måste man komma ihåg 

flera saker samtidigt och räkna ut svaren i olika steg.”   

 

9. I en skål ligger 12 frukter. Hälften är äpplen. En tredjedel är 

päron och resten bananer. 

A.   Hur många frukter ligger i skålen?                                                                      

B.   Hur många av dem är päron?                                                                             

C.   Hur många av dem är bananer?                                                                            
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7.3 Analys av diagnos och intervju 
 

Alla uppgifter i diagnosen var ämnade att testa elevernas läsförståelse. I 

uppgifterna fick eleverna ingen hjälp med att förstå texten eller val av metod. 

För att kunna lösa uppgifterna krävdes det en god läsförståelse och 

begreppskunskap. Utifrån de tre olika diagrammen kan slutsatser dras att 

eleverna haft svårigheter att lösa uppgifterna 5, 8 och 9. I intervjuerna 

bekräftas och synliggörs svårigheterna inom läsförståelse som eleverna 

uppvisat under diagnosen.  

Utifrån de tre olika uppgifterna som har analyserats kan vi se att läsförståelsen 

bidrar till förmågan att lösa och förstå en matematisk textuppgift. Elevernas 

resultat från diagnos och intervju visar att de hade problematik att lösa B- och 

C-uppgifterna och att det var där de flesta hinder uppstod. De hinder som 

upptäcktes i diagnosen och intervjuer var brist på: läsförståelse, ordförståelse 

och val av strategi.  

Efter intervjuerna med eleverna kring uppgift 8 (se bilaga 1) framkom det att 

läsförståelsen bidrog till att hinder uppstod i frågorna. Eleverna hade svårt att 

separera de olika åldrarna samt urskilja vilken ålder de skulle utgå ifrån när de 

utförde uträkningarna. I samma uppgift hade eleverna även svårigheter att 

bestämma sig för vilken strategi som skulle användas för att kunna lösa 

uppgiften. 

7.3.1 Kognitivt perspektiv  

Enligt Phillips och Soltis (2016) tolkning av det kognitiva perspektivet bör 

elever som placeras in i samma utvecklingsstadium besitta ungefär samma 

grundläggande tankegång och kunskaper. En annan forskare, Säljö (2014) 

menar dock att elever inte kan kategoriseras in i olika utvecklingsstadier 

utefter deras ålder. Han förklarar att det är flera faktorer än enbart ålder som 

påverkar elevers kunskaper och att utvecklingen dessutom sker på individuell 

nivå. Precis som Säljö skriver går det inte att placera in elever i dessa stadier, 

vilket har framgått genom studien. Hwang och Nilsson (2015) menar att alla 

elever utvecklas i sin egen personliga takt, den är individuell. Eleverna i 

klasserna som gjort diagnosen och intervjuer befinner sig inte inom samma 

utvecklingsstadium. De besitter olika mycket kunskap och förståelse när de 

ska lösa textuppgifter i matematiken, vilket synliggörs när lärarstudenterna har 

rättat diagnosen och genomfört intervjuerna. 

7.3.2 Assimilation och Ackommodation  

 

Enligt Hwang och Nilsson (2015) innebär assimilation att nya erfarenheter 

läggs till utan att schemat behöver ändras. När det kommer till ackommodation 

behöver schemat ändras för att kunna ta emot den nya informationen 
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I intervjun med eleverna där uppgift 5 (se bilaga 1) diskuteras, uppvisar de 

kunskaper de besitter genom assimilation. Eleverna använder sina tidigare 

kunskaper kring begreppet dubbelt och förklarar att talet nio är ett ojämnt tal 

som inte går att dela jämnt ut. De har alltså kopplat begreppet dubbelt till att 

det enbart berör jämna tal vilket skapar förvirring hos eleverna när ett ojämnt 

tal nämns tillsammans med begreppet. Eleverna kan inte i situationen 

ackommodera. 

 

7.3.3 Hinder kopplat till metakognition 

Hwang och Nilsson (2015) menar att metakognition handlar om personens 

tänkande om sitt eget tankesätt. Metakognition är också förmågan att kunna 

använda och tolka tidigare kunskap samt placera ny kunskap i minnet. I 

intervjuerna klargörs det att eleverna har förståelse för sin kunskap, men också 

sina begränsningar för att kunna lösa uppgifterna. 

Genom förståelsen sker ett lärande menar Skott, Jess och Hansen (2012). För 

att lösa textuppgifterna krävs det en förståelse av begrepp och metodval, 

förklarar författarna. De skriver att eleven behöver förstå sitt eget tänkande 

samt få tid att konstruera samband mellan begreppen och metoderna, för att 

senare kunna använda sig och skapa en inre förståelse. Skott, Jess och Hansen 

(2012) menar även att när eleven har förståelse för text och begrepp skapas en 

sammanhängande konstruktion som kan appliceras i olika situationer. 

Även om eleven har förståelse för ordet kan användningen av begreppet och 

strategin bli ett hinder, precis som i fallet med uppgift 5 (se bilaga 1). Som 

tidigare nämnt fastnar flera elever på ordet “dubbelt” i uppgift 5. Eleverna kan 

använda begreppet i andra sammanhang, men i samband med uppgiften får de 

problematik att tolka ordet och använda det på rätt sätt. Utifrån intervjuerna 

kan förståelsen kring hindret synliggöras. Ett påstående från intervjuerna 

kopplat till uppgift 5 är att eleven under intervjutillfället inser att den svarade 

fel på uppgiften vid diagnostillfället. Eleven visar alltså insikt för sin egen 

missförståelse av uppgiften som tyder på en metakognitiv tillgång.  

Genom elevintervju angående textuppgift 9 (se bilaga 1) syns det att eleven 

har medvetenhet om sina kunskaper och begränsningar, det vill säga 

metakognition. Eleven beskriver uppgiften som svår eftersom det var mycket 

att tänka på. Svårigheten i uppgiften var för eleverna att räkna ut en tredjedel, 

dels för okunskapen om metodvalet samt vilket tal som skulle användas i 

räkneoperationen.   
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8. Diskussion  

I det här avsnittet kommer resultatet och metoden diskuteras. Det börjar med 

en resultatdiskussion, där resultatet och slutsatser kopplas samman med 

tidigare forskning. I metoddiskussionen kommer valen som gjordes i 

undersökningen att problematiseras och diskuteras.  

8.1 Resultatdiskussion  
 

För att elever ska kunna lösa matematiska textuppgifter behöver de besitta 

läsförståelse, ha ordkunskap samt rätt strategier. Studiens resultat visar att 

eleverna inte har förstått uppgiften på grund av brist på läsförståelse och 

ordkunskap eller saknar strategier för att kunna lösa den. Den här studien visar 

också att eleverna besitter kunskap om sitt eget tänkande samt sina 

begränsningar.  

Flertalet elever valde att hoppa över B- och C-uppgifterna på grund av 

bristande läsförståelse, det vill säga att de inte förstod texten eller frågan. 

Andra elever svarade på frågorna men fick fram ett felaktigt svar, som visade 

på att eleverna misstolkat texten eller frågan. Precis som Jacobson (2006) 

skriver, har läsförståelsen inverkan på textuppgifter i matematiken. 

I intervjuerna förklarade många elever att de överanalyserade jämförelseord 

såsom; dubbelt, hälften, dröjer och tredjedel. Det i sin tur bidrog till att 

eleverna svarade fel eller inte svarade på frågorna. Som Jacobson (2006) 

menar, kan ett bakomliggande hinder som bidrar till att eleverna fastnar i 

uppgifterna vara att de besitter en svag ordförståelse, vilket visar sig i den här 

undersökningen. Även Sterner och Lundberg (2002) skriver att elever med 

dålig ordkunskap riskerar att tappa förståelsen på vägen och missförstå textens 

innehåll. Malmer (2011) skriver att jämförelseord är en avgörande faktor i 

textuppgifter. Eleverna behöver känna igen orden och kunna placera in dem i 

ett passande sammanhang för att kunna dra logiska slutsatser. Om eleverna 

inte förstår och kan använda jämförelseorden kan det bidra till att eleverna får 

problem att lösa uppgiften.   

Bristen av begreppsförståelsen kan i sin tur, menar Sterner (2007), leda till 

svårigheter när det kommer till elevens val av metod och räknesätt. I 

intervjuerna märktes det att eleverna påvisade svårigheter att välja rätt strategi 

till uppgifterna. Flertalet elever visade det genom att förklara att många 

uppgifter var komplicerade eftersom de tyckte det var svårt att välja ut vilket 

räknesätt de skulle använda för att lösa uppgiften.   

Alla elever satt en och en i klassrummet samt arbetade enskilt med diagnosen. 

Det här faktumet skulle kunna skapa osäkerhet hos eleverna då de inte fick 

något stöd från klasskamrater eller lärare. Uppgifterna i diagnosen var helt nya 
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och upplägget var obekant för eleverna, vilket kan bidra till ökad nervositet 

under diagnostillfället. Lundberg och Sterner (2008) menar att textuppgifterna 

kan kännas övermäktiga för eleverna innan de har börjat räkna. De förklarar 

att elevernas känsla för textuppgifter och matematik kan påverka deras 

inställning och prestation inför textuppgifter (Lundberg & Sterner, 2008). 

Alternativet att placera eleverna i grupper eller par hade inte varit relevant för 

studien, eftersom resultatet inte hade varit mätbart till studiens ändamål. Syftet 

med studien var att granska den enskilda individen med svag läsförståelse i 

samband med matematiska textuppgifter. Om eleverna hade arbetat i grupp 

eller par hade vi inte kunnat urskilja vilka elever som var kvalificerade för 

intervjuerna. 

8.2 Metoddiskussion  

8.2.1 Teori  

 

Studien kopplas till de kritiska aspekterna i det kognitiva perspektivet och 

begreppen assimilation, ackommodation samt metakognition.  Perspektivet 

valdes eftersom studien har fokus på den enskilda individen, hur personens 

eget tänkande och förståelse samarbetar. Lärarstudenterna är även medvetna 

om andra perspektivs förhållningssätt. 

En teori som hade kunnat appliceras i studien är variationsteorin. Den 

beskriver hur språk och begrepp formas utifrån omvärlden. Inom 

variationsteorin förklarar Skott, Jess och Hansen (2012) hur undervisningen 

bör varieras så att lärande sker i en större och bredare utsträckning. Studien 

fokuserar dock på den enskilda individens tänkande och inte hur variationen 

av lärande sker, därav passade det kognitiva perspektivet bättre för studiens 

ändamål.  

8.2.2 Metod  

 

Empirin har samlats in genom en utvald diagnos (se bilaga 1) samt några 

uppföljande intervjuer. De valda metoderna utgör en metodologisk 

triangulering, vilket gör att studien blir mer trovärdig (Denscombe, 2014). 

Campbell och Fiske (1995) förklarar att användning av fler än en metod gör 

att validiteten ökar och metoderna stärker varandras resultat. Diagnosen är 

framtagen tillsammans med en specialpedagog vilket gör att uppgifterna är 

utformade för att specifikt testa läsförståelse i samband med textuppgifter i 

matematik. Diagnosen är från början skapad av Malmer (2011) som är 

filosofisk hedersdoktor. Hon har även en bred pedagogisk erfarenhet som 

klasslärare, speciallärare, skolledare samt metodiklektor i specialpedagogik 

vid Lärarhögskolan i Malmö. Det här i sin tur betyder att diagnosen är pålitlig 

i förhållande till syftet som studien har.     
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Intervjuerna gjordes tillsammans med ett fåtal elever utifrån intervjufrågor (se 

bilaga 3). Den typen av intervju som använts i studien kallas för “personlig 

intervju”, vilket Denscombe (2014) förklarar är den mest förekommande 

formen av intervjuer. Frågorna som ställdes var förutbestämda, men spontana 

följdfrågor tillkom och kunde se olika ut i intervjuerna. Urvalet av eleverna 

baserades på deras resultat av diagnosen, samt behövdes ett samtycke genom 

en blankett som skickades hem till vårdnadshavare (se bilaga 4). Eleverna i 

samråd med sina vårdnadshavare fick godkänna om de ville medverka i 

studien. Några elever ville inte medverka vilket påverkade valet av intervjuade 

elever. Om alla elever tackat ja till att medverka i undersökningen hade den 

insamlade empirin kanske förstärkts.  

Denscombe (2014) förklarar att det är flera saker som påverkar svaren i en 

intervju. Han påpekar bland annat att svaren kan se olika ut beroende på vad 

den som intervjuar har för kön, ålder och etniskt ursprung. Forskarens relation 

till den intervjuade, menar Denscombe, påverkar också svaren eftersom den 

intervjuade kan bli osäker och ha en inverkan på den intervjuades benägenhet 

att dela information. Under studiens intervjutillfällen märkte lärarstudenter 

inte av någon nervositet från eleverna. Troligtvis har det sin förklaring i att 

lärarstudenterna har en relation till de intervjuade eleverna sedan tidigare. 
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9. Sammanfattning och förslag till vidare forskning  

 

Fokus på studien har varit att upptäcka vilka hinder elever med svag 

läsförståelse möter när de löser matematiska uppgifter med text. Elevens 

tänkande och förståelseprocess är i centrum. Det har gjort att det kognitiva 

perspektivet är den grundläggande teorin som forskningen utgår ifrån. Studien 

förhåller sig till begreppen metakognition, assimilation och ackommodation. 

Vårt förhållningssätt till det kognitiva perspektivet har en kritisk inställning. 

Det vill säga att vi har utgått från att Piagets utvecklingsstadier är grundade på 

människans ålder, vilket inte stämmer överens med verkligheten. 

Metakognition användes i syftet att synliggöra elevers förståelse av deras eget 

tänkande. Användningen av assimilation och ackommodation görs i samband 

med analysen av elevernas resultat av diagnosen samt i intervjuerna. Genom 

studien har våra uppfattningar kring sambanden mellan läsförståelse och 

matematik förstärkts. För att inhämta data har diagnos och elevintervjuer 

genomförts på två olika skolor.  

Det finns några faktorer som kan bidra till elevers lässvårigheter. Elevens 

ordförråd spelar roll, men även läraren har en bidragande inverkan på 

elevernas läsförståelse. Vår undersökning har bekräftat de hinder som kan 

uppkomma i samband med lässvårigheter och matematiska textuppgifter.  

Samtliga uppgifter i diagnosen var ämnade för att testa elevernas läsförståelse 

i matematiska texter. Frågorna i diagnosen var uppdelade i tre olika 

svårighetsgrader som kräver olika nivåer av läsförståelse. De svårigheter som 

går att utläsa från diagnos- och intervjuresultat är att eleverna fastnat på vissa 

begrepp, exempelvis dubbelt och en tredjedel av. En del av eleverna har också 

fått problematik när det gäller val av strategi för att lösa uppgifterna.  

En brist som visade sig i studien var att några elever tackade nej till intervju i 

samtyckesblanketten. Det i sin tur begränsade vår möjlighet till urval. En 

potentiell förstärkning av analysen hade varit att intervjua fler antal elever.  

Utefter tidigare forskning och egna erfarenheter har vi märkt att läsförståelse 

och matematik samspelar med varandra. Ett förslag till vidare forskning skulle 

därför kunna vara att upplysa samspelet mellan matematik och läsförståelse 

genom att undersöka i hur stor utsträckning som skolan prioriterar läsning och 

läsförståelse. Exempelvis kan en förundersökning göras av elevernas 

läsförståelse och sedan utforma undervisning efter elevernas brister. Därefter 

testa om eleverna utvecklat sina kunskaper i läsförståelse, vilket skulle ge en 

ytterligare och djupare bekräftelse på ämnenas samhörighet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Diagnos 

1.   Anna betalar 40 kr för fyra lika dyra semlor. 

A.   Hur mycket betalar Anna?                                                                                    A. 

_________ kr 

B.   Hur mycket kostar en semla?                                                                                B. 

_________ kr 

C.   Hur mycket skulle sex sådana semlor kosta?                                                        C. 

_________ kr 

2. Sofia har 100 kr. Hon vill köpa en solkräm som kostar 79 kr och en tvål 

som kostar 29 kr. 

A.   Hur mycket pengar har Sofia?                                           A. ________ kr 

B.   Hur mycket billigare är tvålen än solkrämen?                   B. ________ kr 

C.   Räcker pengar till båda sakerna? Svara Ja eller Nej!        C. ________ kr 

3. Axel är 9 år. Hans mamma är 38 år. De har samma födelsedag. Axels 

pappa är just nu fem gånger så gammal som Axel. 

 A.   Hur gammal är Axels mamma?                                                                            A. 

________ år 

B.   Hur gammal är Axels pappa?                                                                              B. 

________ år 

C.   Hur många år fyllde mamma den dag Axel föddes?                                              C. 

________ år  

4. Karin är 9 år och väger 29 kg. Hennes pappa väger 50 kg mer. Hennes 

mamma väger 66 kg. 

A.   Hur mycket väger Karin?                                                                                      A. 

_______ kg 

B.   Hur mycket väger Karins pappa?                                                                         B. 

_______ kg 
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C.   Hur stor är skillnaden i vikt mellan föräldrarna?                C. _______ kg 

5. I en trädgård stod det 11 fruktträd. Av dem var två plommonträd. 

Resten var äppelträd och päronträd. Det var dubbelt så många äppelträd 

som päronträd.  

A.  Hur många fruktträd fanns det i trädgården?                                                        A. 

________ st 

B.   Hur många var äppelträd?                                                                                    B. 

________ st 

C.   Hur många var päronträd?                                                                                  C. 

________ st 

6. Farmor är nu 68 år och 5 år yngre än farfar. När Olof föddes hade 

farmor just fyllt 60 år. 

 A.   Hur gammal är farmor?                                                                                        

      A. _________ år 

B.   Hur gammal är farfar?                                                                                          

      B. _________ år 

C.   Hur gammal är Olof?                                                                                            

      C. _________ år 

 7. Av 20 bullar fick Lisa och Per äta två var. Resten av bullarna delades 

upp i två påsar med lika många i varje påse. 

A.   Hur många bullar fanns det från början?                                                              A. 

__________ bullar  

B.   Hur många bullar åt Per och Lisa upp?                                                                B. 

__________ bullar 

C.   Hur många bullar lades i varje påse?                                                                    C. 

__________ bullar 
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8. Peter och Tora har just fyllt år, på samma dag. Peter är nu 16 år. För 

4 år sedan var han dubbelt så gammal som Tora var då. 

 A.   Hur gammal är Peter nu?                                                                                      

 A. __________ år 

B.   Hur gammal var Tora för fyra år sedan?                                                              

 B. __________ år 

C.   Hur länge dröjer det innan Tora blir 16 år?                                                          

 C. __________ år 

 

9. I en skål ligger 12 frukter. Hälften är äpplen. En tredjedel är päron och 

resten bananer. 

A.   Hur många frukter ligger i skålen?                                        A. __________ 

frukter 

B.   Hur många av dem är päron?                                                  B. __________ 

päron 

C.   Hur många av dem är bananer?                                               C. __________ 

bananer 
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Bilaga 2 
 

Resultat av diagnos 

 

 Uppgift  Antal rätt  Antal fel Antal inget svar 

1 A  42  3  0 

1B 44  1 0  

1C  42  3  0 

 2A  43  2  0 

 2B  42 3  0 

 2C  37 8 0  

 3A  44  1  0 

 3B 44  1 0 

 3C  42  2  1 

 4A  43  2 0 

 4B  35  9  1 
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 4C  32  12  1 

 5A  43 1  1 

 5B  28  11  6 

 5C  30  9 6 

 6A  43  2  0 

 6B  38  7  0 

 6C 43  2  0 

 7A  45 0  0 

 7B  38 7  0 

 7C  34 11  0 

 8A  45 0   0 

 8B 35  8  2 

 8C  28  15  4 

 9A  45  0  0 
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 9B  23  20  2 

 9C  25  18  2 
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Bilaga 3 
 

Intervjufrågor 

 

● Kan du läsa uppgiften för mig? (elevens läsflyt) 

 

● Vet du hur du ska lösa uppgiften? (elevens förståelse) 

 

● Kan du visa mig hur du får fram svaret. Förklara samtidigt som du visar. 

(elevens metodval) 

 

● Varför valde du att lösa uppgiften på det här sättet? 

 

● Är uppgiften svår/lätt? Om ja vad är det som är svårt med uppgiften? 

 

● Tycker du om matematik? Varför? 

 

● Tycker du om att läsa? Varför? 
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Bilaga 4 

Missivbrev 

Hej! 

Vi är tre studenter som skriver självständigt arbete inom matematik på 

lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi skriver just nu ett 

projektarbete som inriktar sig på barns förståelse kring matematik genom att 

titta på hur läs- och skrivförmåga samverkar med problemlösningsuppgifter. 

Vi kommer att göra ett test med barnen och därefter vill vi intervjua elever 

kring testet. Resultatet kommer att analyseras och användas som underlag till 

vårt arbete. Vi kommer använda informationen från barnen på så sätt att de 

inte kan kännas igen.  

Under intervjun kommer vi att behöva spela in elevens röst men jag kommer 

inte att filma. Om Ditt/Ert barn vill bli intervjuad och för att kunna använda 

insamlat material i samband med redovisning och rapportskrivning enligt ovan 

behöver vi Ditt/Ert samtycke. 

 Vänligen fyll i nedanstående talong och lämna den till ansvarig lärare senast 

5/12-19 . 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, Tea Adolfsson, Linnéa Nilsson och Nadja Olsson 

-------✂-----------------------------------------------------------------------------------

---- 

 Samtycke för (elevens namn) 

_________________________________________________ 

Jag/Vi samtycker till att material, där mitt/vårt barn finns med, får användas 

enligt ovan 

 JA (   )        NEJ  (   )     

  

 Vårdnadshavarens underskrift 

________________________________________________
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