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ABSTRAKT 

Vi som har skrivit arbetet har haft olika erfarenheter kring läsning av matematiska 

textuppgifter. Intresset växte, då vi blev intresserade kring varför det kan vara svårt att 

läsa en matematisk text. Syftet med studien är att undersöka hur elevers läsförståelse 

binds samman med läsning av matematiska textuppgifter samt se vilka inre och yttre 

faktorer som påverkar förståelsen. Kvalitativa intervjuer tillsammans med en 

kombination av fallstudier och observationer ligger till grund för metoden som använts i 

studien. I undersökningen deltog 63 elever och fyra lärare. Totalt gjordes studien i fyra 

klasser, varav två klasser i årskurs 2 och två i årskurs 3. Resultatet visar att många elever 

blev oroliga över att se textuppgifterna. En del av eleverna visade ett engagemang för att 

klara uppgifterna, men uppgifternas struktur och nivå var allt för krävande för dem. 

Pedagogerna i intervjun är övertygade om att för lite kunskap kring ämnet och stress är 

bidragande orsaker till att matematikförståelsen hämmas vid läsning av matematiska 

textuppgifter. Slutsatsen är att det är svårt med läsning av matematiska textuppgifter, och 

elever bör besitta en större kognitiv förmåga samt ha ett brett ordförråd för att kunna 

förstå matematiska texter. Textens struktur spelar roll vid förståelse, och det är 

pedagogens ansvar att hjälpa eleverna med matematiska textuppgifter.  

Nyckelord 
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mathematic achievement, mathematic anxiety, mathematic skills, mathematical 

applications, mathematical problems, problem solving, reading, reading comprehension, 
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1 INTRODUKTION 
Matematikens syfte enligt Lgr 11 är att eleverna ska utveckla ett matematiskt 

tänkande och senare utveckla det till att kunna använda sig av matematiken i 

vardagliga sammanhang. Ett annat syfte är att elever ska skapa en tilltro till 

matematiken och att de därmed kan använda sig av ämnet i sin vardag. Lgr 11 tar 

upp att elever ska kunna använda sig av olika matematiska begrepp och se samband 

mellan dem (Skolverket, 2011). Läsförståelse är inte ett konkret begrepp kopplat till 

matematikämnet i Lgr 11, men vi ser det som en grund för att kunna ta till sig och få 

förståelse för olika texter inom ämnet. 

Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi periodvis fått brottas med olika 

typer av problem inom matematikämnet. Dessa problem har gjort att vi kunnat se 

tillbaka på vår egen skolgång under de tidigare åren, när vi precis som alla andra 

unga skulle lära oss att läsa, skriva och räkna. Processerna har sett olika ut under de 

tidigare åren, en av oss har haft väldigt lätt för att lära, den andra har stött på 

motgångar inom matematikämnet. Det är två helt skilda lärprocesser, som vi under 

vår skolgång har tagit oss igenom. Lärprocesserna är väldigt olika, men trots våra 

olika erfarenheter har det ändå format oss till liktänkande lärare när det gäller empati 

och förståelse för enskilda individer. Då vi som blivande lärare har olika erfarenheter 

kring matematikämnet och vilka faktorer som spelar in har vi ändå kunnat observera, 

både utifrån egen erfarenhet under uppväxten, men även som blivande lärare i den 

verksamhetsförlagda utbildningen, att de problem som vi har uppmärksammat, har 

grundat sig i matematiska textuppgifter. Som blivande lärare innehas ett ansvar att 

uppmuntra eleverna till kreativitet, nyfikenhet och stärka deras självförtroende. Det 

är också viktigt att låta elevernas kunskaper komma till uttryck i olika uttrycksformer 

för att som lärare ska få en förankrad helhetsbild av elevernas färdigheter 

(Skolverket, 2011)  

I och med detta blev elevers svårigheter för matematiska texter intressant för oss, och 

hur läsprocessen hänger ihop med läsningen av matematiska texter. Vi har, i vår 

studie, valt att fokusera på allmänna problem, som kan förekomma hos varje enskild 

elev.  
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2 SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka hur elevers läsförståelse binds samman med 

läsningen av matematiska textuppgifter samt hur de påverkar varandra.  

2.1 Frågeställningar 

Hur hänger elevers läsförståelse samman med läsningen av matematiska 

textuppgifter? 

Vad finns det för yttre och inre faktorer som påverkar förståelsen för matematiska 

textuppgifter? 

2.2 Avgränsningar 

Eftersom läsförståelse är ett brett ämne kommer fokus inte att ligga på läsprocessen. 

Det är istället essentiellt att ta upp om ordavkodning och språkförståelse, då det 

ligger som grund till förståelsen. Vad som inte får glömmas bort är att det finns 

faktorer som påverkar lärandet och studien kommer därför att ta upp några av dessa 

som i sin tur kan kopplas till matematikämnet. Fokus kommer inte att ligga på elever 

med dyslexi eller dyskalkyli på grund av att studien fokuserar på allmänna problem 

vid läsning av matematiska texter.  
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3 TEORI 
Kapitlet är strukturerat utifrån två huvuddelar, inre respektive yttre faktorer. De två 

faktorerna har stor betydelse för läsning och förståelse av matematiska texter. I 

kapitlet belyser vi läsprocessen, med inriktning på avkodning och språkförståelse. 

Därefter tar vi upp läsförståelse, elevers ordförråd och begreppens betydelse för 

läsningen av matematiska texter. Till de inre faktorerna hör även metakognition och 

självkänsla, där metakognitionen belyser hur elever förstår en matematisk text samt 

självkänslans betydelse när det gäller lust och engagemang för ämnet matematik. 

De yttre faktorerna handlar om delar som elever inte kan påverka, däribland texters 

struktur och dess påverkan på förståelsen. Till textens struktur tillkommer även ett 

avsnitt om symbolik, att symboliken kan ha betydelse för om elever förstår en 

matematisk text eller inte. Slutligen kommer ett avsnitt om sociala faktorer. 

3.1 Inre faktorer 

De inre faktorerna utgår ifrån de kognitiva aspekter som bearbetas inom oss. Det 

kognitiva (från Nationalencyklopedin, www.ne.se) beskrivs som ”[…]kunskap, 

förstånd eller information (http://www.ne.se/lang/kognitiv) samt det metakognitiva 

”[…] om att vara medveten om sitt eget tänkande, hur man går till väga när man 

löser problem, fattar beslut, tolkar en text eller söker i sitt minne” 

(http://www.ne.se/metakognition). Läsprocessen och läsförståelsen tillhör dessa två 

grundbegrepp och bearbetas under denna del av teorikapitlet. Detta kapitel tar upp 

inre processer och det kan därför vara av stor vikt att ta upp väsentlig teori kring hur 

vissa känslor kan upplevas när det gäller lärande och mer specifikt kring 

matematiska texter.  

3.1.1 Läsprocess 
Läsprocessen består av två huvuddelar, avkodning och språkförståelse. Avkodningen 

innefattar identifiering av ord i en text, ord känns igen i form av ordbilder som 

hämtats från tidigare erfarenheter (Elbro, 2004). Elbro (2004) menar att vad gäller 

avkodning av enskilda ord är det av stor vikt för en elevs läsutveckling att eleven i 

fråga utvecklar en självsäker och snabb avkodning. Den snabba avkodningen är 

viktig för elevens läsförståelse (Elbro, 2004).  

Lundberg och Sterner (2006) menar att för att få en god läsning krävs det en förmåga 

att kunna känna igen skrivna ord, denna egenskap bör vara god och helst 

automatiserad. Att ljuda fram ord är en tidskrävande och mödosam process för 

elever. För dessa elever blir det svårt att få resurser över till att kunna ta till sig, 

förstå och tolka innehållet i en text. Elever som har problem med ordavkodning kan 

få det svårt med matematiska texter.  

Språkförståelsen handlar om att ta till sig ordens betydelse i textens sammanhang. 

Vidare menar Elbro (2004) att läsare använder sig av språkförståelsen för att kunna 

bilda sig en uppfattning om textens innehåll, utifrån de ord som tolkats i kontexten. 

När språkförståelsen i läsningen inte fungerar är det ungefär samma sak som att läsa 

en text på ett annat språk, läsaren förstår inte innehållet. När två olika ord sätts 

samman avgränsas ordens betydelse. Om orden istället delas upp var för sig, kan 

orden associeras till en mängd olika saker som egentligen inte hör till sammanhanget 

när orden står sammansatta (Elbro, 2004). 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/lang/kognitiv
http://www.ne.se/metakognition
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Det svenska språket innehåller ord som i vardagligt tal har en betydelse, men när det 

ordet förekommer i matematiken får det en helt annan betydelse. Det kan leda till att 

elever, som ännu inte har kommit så långt i sin språkliga utveckling, tolkar ordets 

betydelse utifrån dess vardagliga betydelse och därmed blir allting ett missförstånd. 

(Skolverket, 2008) 

Elbro (2004) visar en tydlig kopplig mellan avkodningen och språkförståelsen. Se 

Figur 1 nedan. 

 
Figur 1. Avkodning och språkförståelse. (Elbro, 2004, s. 37. Med godkännande från förlag Liber AB) 

 

För en god avkodning krävs det att enskilda ord känns igen, vilket innefattar 

igenkännandet av hela ord, men även de små byggstenarna som bokstäver och 

orddelar. Vid avkodning krävs också en kontext. Kontexten ligger till grund för 

språkförståelsen, vilket de enskilda orden också tillhör. Läsfärdigheten grundar sig i 

avkodningsförmåga och språkförståelse (Elbro, 2004). 

Med figur 1 ovan kan det avläsas att kombinationen avkodning och språkförståelse 

måste fungera för att läsare ska kunna uppnå god läsfärdighet. Elbro (2004) menar 

vidare att om en av komponenterna utelämnas blir resultatet att läsningen inte 

fungerar. Om avkodningen utelämnas kan läsaren med stor sannolikhet inte avkoda 

orden och därmed utelämnas också språkförståelsen. Om språkförståelsen inte 

fungerar är avkodningen helt onödig då läsaren inte förstår textens innehåll.   

3.1.2 Läsförståelse 

För att läsare ska kunna förstå innehållet i en text krävs ett brett ordförråd. 

Ordförrådet utvecklas under tiden som läsningen pågår. Att elever har ett gott 

ordförråd ligger till stor del på lärarens ansvar. Läraren måste tänka på att hela tiden 

presentera nya ord för eleverna, som kommer till uttryck i uppgifter. Om en lärare 

märker att en elev har ett sämre ordförråd, kan det leda till att läraren börjar använda 

sig av ett enklare språk i sin undervisning (Lindberg, Johansson, Järborg & 

Holmegaard, 2007). Det blir ett problem eftersom eleverna då inte får chansen att 

utveckla sitt språk och sitt ordförråd. Skolverket (2008) refererar till Lindberg et al. 

(2007) internationella forskning, som visat att minst 95% av orden i en text bör vara 

bekanta för att läsaren ska kunna ta sig igenom texten och ta till sig innehållet. 

Capraro, Capraro och Rupley (2012) skriver i sin artikel om elever med enbart 

matematiksvårigheter och om elever med både matematiksvårigheter och 

lässvårigheter. Elever som endast hade matematiksvårigheter, visade sig ha 

användbara lässtrategier när de skulle lösa textuppgifter, medan de elever som hade 
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problem med båda kategorierna hade svårt för att identifiera ord i texten. Det 

förekom även kognitiva svårigheter när de läste texter, som krävde kunskaper i att 

kunna urskilja relevant och onödig information. Ordförrådet som används i 

matematiken är väldigt specialiserat samt mer kognitivt påfrestande och det kräver 

att läsaren har en väldigt god läsförmåga (Österholm, 2006).   

I Österholms (2006) avhandling sammanfattas läsprocessen enligt figuren nedan. 

 
Figur 2. Läsprocessen. (Österholm, 2006, s. 9. Med godkännande från författaren.) 

 

Läsaren använder sig av sitt arbetsminne och sina förkunskaper vid läsning av en 

text. Under lässituationen bearbetas textens innehåll, form och struktur. Texten och 

situationen möter varandra och skapar en läsning, som sedan bearbetas av läsaren. 

Läsaren skapar en mental representation av textens innehåll, vilket innebär att 

förståelsen av texten bearbetas med hjälp av minnet (Österholm, 2006). 

Det mänskliga minnet består av ett korttidsminne och ett långtidsminne, enligt 

Atkinson och Shiffrins (1968), som Österholm (2006) i sin tur ger exempel på i sin 

avhandling (se Österholm, 2006, s. 12). Figur 2 ovan beskriver hur information 

bearbetas i korttidsminnet (eller arbetsminnet), för att sedan kunna föras över till 

långtidsminnet. Arbetsminnet är mer begränsat än en persons långtidsminne. 

Arbetsminnets kapacitet påverkar olika typer av förmågor, som intelligens eller 

läsförståelse. Österholm (2006) beskriver att det i långtidsminnet finns ett antal 

länkar, eller noder som Österholm (2006) beskriver det som. En nod kan ses som ett 

begrepp, och i långtidsminnet finns det ett flertal kopplingar mellan noder än vad 

som får plats i arbetsminnet. Ett ords betydelse kan därmed variera beroende på 

vilken koppling som tas med, vilket i sin tur påverkas av en specifik situation, och 

kan beskrivas med att betydelsen skapas i varje ny situation. Förändring kan ske då 

nya kopplingar skapas mellan noder, eller att noder försvinner. En förändring som 

sker vid läsning är att det skapas en mental representation av innehållet. En mental 

representation består av tre aspekter och beskrivs som en helhet. Österholm (2006) 

fortsätter sin avhandling med att en ytlig aspekt skapas då meningar associeras med 

ord, eller med andra språkliga associationer, men betydelsen begrundas inte. En 

textbaserad aspekt kan beskrivas som läsförståelse, hur en text uppfattas av läsaren, 

det kan även inkludera en felläst representation av en text. En förkunskapsbaserad 

aspekt kan integreras med en textbaserad aspekt. Till vissa texter krävs det en 

specifik förkunskap för att kunna förstå textens innehåll. Om ingen förståelse 

kopplas till långtidsminnet, eller ingen förkunskap förknippas, har läsaren inte 
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förstått något av vad som har lästs. Att lära sig från en text handlar till stor del om att 

förkunskapen baseras i läsförståelsen. 

Vid läsning av en text används olika typer av förkunskaper. Det kan vara en allmän 

språklig kunskap, en sådan som behövs för att kunna läsa överhuvudtaget, men det 

kan också vara kunskap som har en specifik relation till texten som läses. 

Långtidsminnet bearbetas under användandet av arbetsminnet, vilket Österholm 

(2006) kopplar till läsprocessen, då det omedvetna inger betydelser av ord eller 

förståelsen om hur grammatiskt korrekta meningar är uppbyggda, därmed bör 

användandet av förkunskaper vid läsning ske automatiskt. Vukovics (2012) 

undersökning på barn från förskolan upp till tredje klass visade att barn, med både 

matematiksvårigheter och lässvårigheter, har lågt utvecklat arbetsminne och 

korttidsminne samt att deras matematiska begrepp inte utvecklats i samma takt med 

barn som enbart har matematiksvårigheter. Resultatet av undersökningen visar även 

att de två olika grupperna, gruppen som innefattar barn med endast 

matematiksvårigheter och gruppen som innefattar barn med både matematik och 

lässvårigheter, visade tillväxtbanor i färdigheter som är likartade med vanligt 

utvecklade barns tillväxtbanor, i åldrarna mellan förskolan och tredje klass.  

Möllehed (2001) tar i sin avhandling upp Polyas modell från 1948, som innefattar 

fyra olika faser kring problemlösning (se Möllehed, 2001, s. 19), som anses vara 

nödvändiga vid lösandet av matematiska textuppgifter. Förstå problemet, gör upp en 

plan, utför själva planen och se till sist tillbaka på resultatet. Det gäller inte bara att 

ha förståelse för problemet, det gäller också att kunna bearbeta alla små delar i texten 

(Polya, 1938). Möllehed (2001) skriver om att, för att kunna lösa ett problem måste 

det finnas en vilja, annars fås ingen ro förrän problemet är löst, det handlar om att 

tillfredställa sig själv.  

Lundberg och Sterner (2006) menar att inom matematiken måste det dokumenteras 

ner olika steg för en uträkning. Kravet på utövaren blir fortfarande stort, då denne 

måste hålla reda på uträkningens olika delar (Lundberg & Sterner, 2006).   

Ibland har läsningen av en text en stor påverkan när det gäller de svårigheter som kan 

kopplas till matematikuppgifter. För att ett test i matematik ska vara användbart 

krävs det att eleven förstår texten som uppgiften innehåller. Det krävs att lärarna 

ägnar mycket tid åt texterna i matematiska uppgifter, då de måste tänka på att det är 

en text som alla ska förstå och att det finns elever som har svårt för att läsa och förstå 

matematiska textuppgifter. Vid läsning av matematiska textuppgifter är det viktigt att 

läsa noggrant för att inte missa betydande delar i texten, som sedan är avgörande för 

uträkningen. Det leder till att läsningen blir långsammare och därmed tar det längre 

tid att lösa en matematisk uppgift (Skolverket, 2008). 

I ett dokument från Skolverket (2001, s. 84) beskrivs det, om en elev besitter goda 

läskunskaper är det i sin tur avgörande för om eleven kommer få goda resultat på 

matematiska prov. Österholm (2006) påpekar att det inte förklarar mycket, då 

relationen mellan läsning och matematiskt lösande av uppgifter kan förklaras med att 

en kognitiv egenskap ligger bakom resultaten. Det visar sig, som Österholm (2006) 

skriver, att lässituationen påverkar behandlingen av en uppgift. Elever skapar 

ämnesspecifika läsförmågor beroende på situationen de är i. De har annorlunda 

scheman beroende på om det är en matematisk text eller en berättelsetext. I 

matematiska texter fokuseras det på kvantitativa aspekter, i berättelser ligger 

händelseförloppet i fokus och därmed präglas dessa typer av texter utav kvalitativa 

aspekter. För att elever ska kunna lära sig att förstå texter i matematik kan lärare 
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använda sig av en metod som går ut på att prata om matematiken, och att använda sig 

av korrekta begrepp i samband med lösningen av en uppgift. Läraren ska skapa en 

nyfikenhet och förväntning hos eleverna och ge eleverna kunskap om matematiken 

så att det så småningom ger sammanhang och mening. Läraren ska även uppmuntra 

eleverna till förståelse, om eleverna läser kommer de att förstå. Om läraren 

uppmuntrar eleverna till att använda grafiska bilder och diagram kommer eleverna i 

sin tur få en ökad förståelse. En avgörande faktor är tid, tid måste reserveras för att 

skriftliga frågor ska kunna besvaras (Lundberg & Sterner, 2002). 

3.1.3 Metakognitivt tänkande 

Österholm (2006) diskuterar kring Jacobs och Paris (1987) teori kring läsförståelse 

och skiljer mellan deklarativ och procedurbaserad kunskap samt om kunskapens 

villkor (se Österholm, 2006, s. 75). I en deklarativ kunskapssyn arbetas det med 

förkunskaper som kan påverka läsförståelsen. Österholm (2006) skriver att Jacobs 

och Paris (1987) procedurkunskap inte nödvändigtvis hör till en metakognitiv del, 

eftersom procedurkunskapen till stor del används för att bearbeta externa föremål 

(Jacob & Paris, 1987 se Österholm, 2006, s. 75). Det visar sig att läsförståelse 

bearbetar en viss mån av metakognitiv kunskap, då läsförståelsen avspeglar en 

koppling mellan en förmåga och ens egen uppfattning av texten. Självreglering är ett 

begrepp inom metakognition som anses vara mer inriktat mot läsförståelse än själva 

läsprocessen. Österholm (2006) menar att det finns två komponenter som beskrivs 

inom självreglering, nämligen en utvärderande förståelse och en reparation av 

förståelsen. Dessa två komponenter kan beskrivas som flödet av informationen som 

kan ske mellan objekt och metanivåer och där förståelsen sedan utvärderas. 

Österholm (2006) visar en uppföljning på sin modell (se sid. 7) om läsprocessen.  

 
Figur 3. Komplettering till läsprocessen. (Österholm, 2006, s. 78. Med godkännande från författaren.) 

 

När en mental representation utvärderas, skapas en metakognitiv kontroll av 

förståelsen. Förståelsen måste kritiseras om förståelsen i fråga är godtagbar eller 

bristfällig. Om förståelsen brister i utvärderingen, krävs en reparation av förståelsen, 

vilket det används olika strategier för. Repareras förståelsen och sedan återigen 

utvärderas kan det bli en godtagbar förståelse (Österholm, 2006). 

I en studie av Österholm (2008) visade det sig att elever som deltog i undersökningen 

hade svårt att reflektera över sin egen läsförmåga, och fokuserade istället på ytliga 

aspekter i texten. 
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Lundberg (1984) anser, för att kunna uppnå en aktiv läsning, krävs det att läsaren 

känner till sina egna processer kring tänkandet och inlärningen. Är läsaren väl 

medveten om det, kan läsaren bedöma i vilken grad denne förstått det som lästs. 

Läsaren är medveten om när han/hon förstår texten och när han/hon inte förstår. 

Denna medvetenhet innebär att läsaren besitter metakognitiva färdigheter. Enligt 

Lundbergs (1984) undersökningar tyder det på att elever som har svårigheter i 

läsning ofta förhåller sig passivt till själva texten. Det visar sig att de har svårt för att 

kunna använda sig av information som redan finns, som bilder och liknande. De går 

heller inte bakåt i texten för att kontrollera om de eventuellt missat nödvändig 

information. Lundberg (1984) anser att elever som har svårigheter i läsning är i 

behov av undervisning i läsning och läsförståelse, det i kombination med 

matematiska textuppgifter. Lärarnas ansvar är att kontrollera hur väl eleverna förstår 

en matematisk texts innehåll. Läraren måste också uppmärksamma vilka områden i 

texten som är svåra för eleverna att förstå, om problemet ligger i läsförståelsen, hos 

det matematiska innehållet eller båda delarna. Lärarna måste också se till elevens 

problem i läsning och att det kan handla om själva avkodningen. Det innebär att en 

elev mycket väl kan lösa en matematisk textuppgift, men att problemet ligger hos 

läsningen och läskunnigheten som krävs för att eleven ska kunna lösa uppgiften 

(Lundberg, 1984). 

3.1.4 Självkänsla 

Lundberg (1984) menar att metakognition ofta har en koppling till ens egen självbild. 

Elever som har svårigheter i läsning visar sig ofta ha utvecklat en dålig självbild 

redan i de tidiga skolåren. Eleverna litar inte på att de har dem kunskaper som krävs 

för att kunna lösa uppgifter. Om elever med dålig självbild också upplever att 

matematik är ett svårt ämne, kan de uppleva att uppgifterna är omöjliga att lösa 

(Lundberg, 1984). 

Matematiksvårigheter kan påverka en stor del av livet, det kan leda till konsekvenser 

vid arbetsinsatser, i vardagliga livet och till och med arbetsintervjuer (Statistics 

Canada & Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, 2005., 

se Vukovic, 2012, s. 280). Undersökningar har gjorts på människor i vuxen ålder, där 

det upptäckts att svårigheter i inlärningen av matematikämnet kan associeras med 

arbetslöshet, dålig hälsa och andra sociala problem (Barwick & Siegel, 1996; 

Beitchman, Wilson, Douglas, Young & Adlaf, 2001; Statitics Canada & 

Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, 2005; Waldie & 

Spreen, 1993., se Vukovic, 2012, s. 280). Att inte förstå texten i en matematisk 

uppgift kan leda till att elevens självkänsla försvagas. Det påverkar i sin tur elevens 

inställning till matematikämnet, varvid elevens resurser att klara matematiken rubbas 

(Skolverket, 2008). 

I början av en elevs skolgång är matematikämnet lika roligt som alla andra ämnen. 

Men det pratas om att lusten och engagemanget för ämnet försvinner på vägen. 

Denna gräns sägs ligga i årskurs 4-6. I dessa årskurser ökar mellanrummet, mellan 

elever som förstår matematiska texter och de elever som inte förstår.  Det har också 

ett samband, de elever som tycker att matematik är tråkigt, visar sig vara de elever 

som inte förstår matematiska texter (Skolverket, 2008). I en studie utförd av Morgan, 

Farkas och Wu (2012) undersökte de om elever med lässvårigheter löper en ökad 

risk för att få en negativ socioemotionell inställning. Det visar sig i studien att, elever 

som har lässvårigheter även i de senare åren, visar drag på att de känner sig ledsna, 

har dålig inställning till läsning och att de har mindre uthållighet kring texter, jämfört 
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med elever som har lätt för läsning. Morgan et al. (2012) fortsätter påpeka att de 

lässvaga eleverna löper en ökad risk för att känna sig frustrerade, arga eller att de 

försöker undvika uppgifter, samt att de känner sig tillbakadragna och socialt 

isolerade från omvärlden, på grund av det akademiska kravet från klassrummet. Det 

kan bero på att de svaga läsarna börja inse att deras läskunskap är sämre än de andra 

eleverna. Att ha en sådan insikt kan leda till negativa effekter på en elevs emotionella 

stadium, eftersom det krävs i betygen att eleven har god läsförmåga. Dessa negativa 

självbilder och självkänsla ökar risken för att känna sig underlägsen, fientlig och 

socialt avvisande. Stanovichs (1986) beskriver en hypotes kring svaga läsare. De 

som har lässvårigheter upplever kognitiva, motiverande eller beteendemässiga 

sidoeffekter kring läsning (se Morgan et al. 2012, s. 373). Morgan et al. (2012) tar i 

sin studie upp att de fann kopplingar till matematiska texter. Tidiga matematiska 

svårigheter visade sig ha ett samband med känslor av sorg, prestationsångest och 

tillbakadragande, men att det inte hade något samband med känslor som aggression, 

distraktion eller isolering.  

3.2 Yttre faktorer 

I denna del behandlas teori kring yttre faktorer. De yttre faktorerna är de aspekter 

som en elev inte kan styra över, som läromedel eller textens struktur. I kapitlet finns 

även ett avsnitt kring påverkansfaktorer. Det är de faktorer som finns kring elevens 

omvärld, vilket kan vara hemmet, skolgården eller liknande. En elevs lärande kan 

rubbas om någon yttre faktor stör elevens inre process (Lundberg & Sterner, 2006). 

3.2.1 Textens struktur  
Österholm (2006) menar att en text kan delas in i olika kategorier beroende på vad 

som är speciellt med en matematisk text. En kategori är att texten endast berör 

enstaka ord, en annan kategori belyser meningar i texten, och en tredje kategori ser 

på texten som en helhet. Matematiska begrepp och ord påverkar situationen beroende 

på hur de används. Ord som anses vara komplexa för elever, bidrar till en mer 

komplex, mental representation av texten. En text som berör kategorierna med 

meningar och texten som en helhet, kan vara mer ansträngande att ta till sig än om 

läsaren endast behöver fokusera på ett enstaka ord (Österholm, 2006). När det gäller 

matematikuppgifter är ett centralt problem själva textens uppbyggnad och språk, hur 

texten är formulerad och vilka ord som används. Det kan leda till att eleven tänker 

helt fel då denne missförstår det som sägs i texten. Det kan även förekomma ord i 

texten som eleven inte känner till, vilket leder till att mycket möda och energi läggs 

ner på att ta sig igenom texten och fokus dras från att lösa själva matematikuppgiften 

(Skolverket, 2008).  

Möllehed (2001) genomförde en studie om faktorer som påverkar problemlösningar. 

Det vanligaste felet enligt studien var att eleverna inte förstod innebörden i texten. 

Ord och uttryck visade sig ha en påverkan på resultatet. Tolkningen av specifika ord 

och uttryck ledde till att en majoritet av eleverna misstolkade uppgifterna och 

använde sig av fel räknesätt, som Möllehed (2001) skriver ”5 mer blir 5 gånger mer, 

och dubbelt så mycket blir 1 mer eller 2 mer.” (Möllehed, 2001, s. 73). Vanligt är att 

elever misstolkar en detalj i texten och därmed försöker ändra innehållet, och göra 

texten lättare för att tillfredsställa sig själva. Ofta svarar eleverna på en helt annan 

fråga än vad som angetts i originalet. Ibland möter elever hinder i läroböckerna. 

Meningsbyggnaden i texten spelar roll om eleven ska kunna förstå innehållet. Om 

textens struktur och meningar är uppbyggda på samma sätt som eleverna är vana vid, 
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blir det lättare för dem att förstå och lösa textens problem (Lundberg & Sterner, 

2002).  

3.2.2 Symbolik 
En matematisk symbol kan beskrivas som en figur, som står för att ha en innebörd 

eller en betydelse. En symbol behöver inte vara en figur som beskriver något, istället 

kan det vara ett ord som har en symbolik. För att kunna läsa matematiska symboler 

krävs det vetskap om vad de olika symbolerna står för och vad som kan associeras 

med dem, för att få förståelse för textens innehåll. Symboler kan likt ord få en 

betydelse i en mental representation. Orden associeras till de noder som finns i ens 

mentala struktur, där de motsvarande symbolerna eller orden finns (Österholm, 

2006). Österholm (2006) skriver att symbolerna i sig kan vara en ytlig form av en 

mental representation, dit specifika ord och meningar tillhör. Symboler kan också ha 

en annan ytlig representation. En symbol eller en figur kan ha en betydelse, och 

symbolen får sin betydelse genom sin referent, det symbolen syftar på.  

När elever utläser matematiken kommer de att möta olika typer av symboliska 

begrepp, en symbol kan vara + eller -. Lundberg och Sterner (2002) tar upp att det är 

viktigt att ta en symbol i taget och att symbolerna inte introduceras för tidigt. En 

symbol, till exempel +, kan även betyda att lägga till, fler, o.s.v. och inte enbart plus. 

Det kan bli ett problem för inlärningen, då symboler ibland behandlas på fel sätt. Att 

lära sig att förstå symbolik kan vara bättre för inlärningen, jämfört med att förstå 

innebörden av en mening, som beskriver en situation eller en händelse. Lundberg och 

Sterner (2002) fortsätter att betona att undervisningen måste bidra till att elever 

utvecklar en förståelse för symboliken. Att använda sig av olika uttryck bidrar till en 

ökad begreppsförståelse för symboliken. Österholm (2006) skriver att de ord och 

symboler som bygger upp en text bör kännas igen för att få en meningsfull mental 

representation.  

Vidare skriver Österholm (2006) att matematiska texter verkar fokusera på att 

förklara och beskriva olika begrepp eller procedurer, ett annat vanligt fenomen är att 

dessa två blandas med varandra. En text som beskriver begrepp, kan ses som en text 

där ord eller symboler presenteras på ett sådant sätt att de beskriver egenskaper hos 

orden eller symbolerna. Procedurbaserade texter kan ses som att det finns en metod i 

texten för att lösa en typ av problem. Dessa texters existens verkar skapa olika 

behov, av olika typer av lässtrategier (Österholm, 2006).  

3.2.3 Sociala faktorer  
Många elever saknar kompetens kring matematikämnet när de lämnar skolan. 

Faktorer som ligger till grund för detta problem är att elever som har problem, har 

fått brist på omsorg och språklig stimulans under de första åren då de föddes. Andra 

bidragande orsaker som brist på sömn, rubbat grundbehov av mat, oro i hem och 

skola riskerar att leda till att elever får mer problem med skolans uppgifter. En annan 

orsak kan vara en brist från lärarens sida, då eleverna ibland inte får tillräckligt med 

stimulans och stöd i ett arbete. Läraren kan vara allt för snabb i sin undervisning, och 

undervisningen kan då bli ostrukturerad (Lundberg & Sterner, 2002). Rosales 

Vicente, Chamoso, Muñez och Orrantia (2012) menar att lärarens kunskaper inom 

matematikämnet spelar roll för om eleverna ska kunna utveckla matematiska 

förmågor. I studien användes en matematisk text för att kunna se hur elever använde 

sig av matematiska resonemang och hur de kunde visa en korrekt problemlösning, 

det visade sig att lärarna ofta hjälpte sina elever. Lärarna i testet visade att de inte 
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använde sig av matematiska resonemang. Rosales et al. (2012) förespråkar att det är 

viktigt att utveckla det matematiska resonemanget som lärare, då det matematiska 

resonemanget utvecklar eleverna.  

Lundberg och Sterner (2006) skriver att det finns en social faktor som samspelar med 

en biologisk faktor. Föräldrar som lever i ett förhållande där de inte klarar av 

ansvaret som förälder, är en kombination av en social och en biologisk faktor. Barnet 

lever i osäkerhet, vilket i sin tur kan ha en påverkan på ett kognitivt plan. Det 

kognitiva planet behövs för att kunna kommunicera med andra, då språkutvecklingen 

kan hämmas på grund av föräldrars bristande ansvar. Föräldrars dimensioner har 

betydelse för barns utveckling. Som ensamstående eller arbetslös och beroende av 

bidrag, kan det skapa en position som kan ge barnet sämre omsorg och trygghet, 

vilket i sin tur kan leda till att barnets sociala faktor skadas. All ondo kan inte endast 

spåras till föräldern, barnet i sig kan vara en orsak i den tidiga utvecklingen. Att 

barnet är väldigt tidigt fött eller att födseln äger rum en tid efter beräknat 

födelsedatum, kan vara en bidragande orsak till att barnet utvecklas sent. Lundberg 

och Sterner (2006) fortsätter mena att det kan vara vår genetiska grund som spelar 

roll för hur vi kommer att utvecklas. Ångest och oro samt andra negativa känslor 

som kan finnas i hemmet kommer att speglas till skolans arena. Ett barn fyllt med 

negativa känslor kan visa sig där andra vuxna auktoriteter finns, till exempel på 

skolan. Lärarna har ett stort ansvar att ge barnen en trygg och god närvaro, för att 

stärka deras självbild och att bota dem från hemmets negativa sidor. Om skolan 

skulle misslyckas med att ge barnet en trygg och säker närvaro kan barnet hamna i en 

ond uppväxtspiral (Lundberg & Sterner, 2006).  
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4 METOD 
 

I kapitlet kommer vi att ta upp de metoder som ligger till grund för vår studie och 

varför vi har valt just dessa metoder. Vi kommer belysa hur de olika metoderna har 

genomförts och vad som ligger till grund för det urvalet som gjorts. Tills sist tar vi 

upp reliabilitet och validitet samt etiska överväganden. 

4.1 Metodval 

Till studien valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer samt fallstudier i 

kombination med observationer. Observationer och intervjuer ligger till grund för 

studiens resultat. Dalen (2004) menar att en kvalitativ intervju lämpar sig väl som 

metod om intervjuaren vill få information om intervjupersonens erfarenheter och 

tankar. I våra intervjuer valde vi att använda oss av öppna frågor, där svaren bygger 

på lärarnas egna erfarenheter. Intervjuerna genomfördes efter det att fallstudier med 

tillhörande observationer genomförts. Fallstudierna fungerade som ett komplement 

för att kunna genomföra observationerna och intervjuerna (Johansson & Svedner, 

2001). 

Kvalitativ intervju valdes som en av metoderna för att styrka lärares erfarenheter och 

kunskap. Med kvalitativa intervjuer kunde vi tillsammans med våra observationer, 

som vi kommer till senare i kapitlet, få fram relevant information som ger svar på 

våra frågeställningar. Intervjufrågorna kan ses i bilaga 3. Dalen (2004) anser att ju 

tydligare frågeställningar som ligger till grund för intervjuerna desto bättre kommer 

själva genomförandet av undersökningen att bli. Med hjälp av kvalitativa intervjuer 

såg vi möjligheten att kunna sätta oss in i hur skolsituationen kan se ut för vissa 

elever. Vi fick även möjligheten att ta del av hur en lärares arbete kan se ut, när det 

gäller undervisning, mål och planering (Johansson & Svedner, 2001). Innan vi 

genomförde våra intervjuer tränade vi oss själva på att bli goda intervjuare, därför 

genomförde vi så kallade förintervjuer på varandra, som Johansson och Svedner 

(2001) rekommenderar. 

Observationerna genomfördes i samband med fallstudierna. Utifrån fallstudierna och 

observationerna ville vi få klarhet i hur elever reagerar när de får en matematisk 

textuppgift, där ett problem ska lösas. Fallstudierna genomfördes också på grund av 

att det fanns en tanke att fokusera på en del i undervisningen av ämnet matematik, 

vilket i vårt fall blev matematiska textuppgifter (Johansson & Svedner, 2001). Under 

observationerna fördes anteckningar som Johansson och Svedner (2001) kallar för 

löpande protokoll. Löpande protokoll innebär att de som observerar hela tiden 

antecknar vad som händer i klassrummet. Observanterna utgår inte från ett 

observationsschema eller efter några särskilda riktlinjer (Johansson & Svedner, 

2001).   

4.2 Urval 

Vanligtvis skapas först en problemställning och därefter letas det upp en passande 

miljö som kan besvaras i problemlösningen. Inom universitetets väggar finns det 

oftast bestämda miljöer, som till exempel kan kopplas till offentliga sektorn. Det är 

då bestämt i förväg vad som ska utvärderas (Ryen, 2004). Precis som Ryen (2004) 

säger var det redan förbestämt vad som skulle utvärderas i studien. Ett 

bekvämlighetsurval var då lämpligt. Bekvämlighetsurvalet grundar sig på att 
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forskaren, eller de undersökande vet i förväg vilka som är tillgängliga för studien 

(Bryman, 2002). 

I undersökningen deltog 63 elever och fyra lärare från lågstadiet. Totalt gjordes 

fallstudier med tillhörande observationer i fyra klasser. Två klasser från årskurs 2 

och två klasser från årskurs 3 deltog i undersökningen. Lärarna som intervjuades 

valdes ut dels beroende på flera års erfarenhet, men också för att de var kända för 

författarna sedan tidigare. Klasserna valdes ut då det ansågs vara intressant att se hur 

det kan skilja sig i ålder och utveckling från år till år, men också hur det kan skilja 

sig från klass till klass. Det besöktes två olika skolor i två olika kommuner. Alla 

tillfällen för fallstudier, observationer och intervjuer genomfördes i slutet på 

höstterminen.  

4.3 Procedur 

Innan eleverna fick ta del av information om uppgifterna som låg till grund för våra 

fallstudier och observationer, presenterade vi oss själva i första hand, vad för typ av 

skolarbete vi höll på med och vad det gick ut på. Vi talade även om att uppgifterna 

var helt anonyma och att det inte skulle skrivas namn på pappren.  

Vid genomförandet av fallstudierna introducerades matematikkluringarna av en utav 

oss. Alla instruktioner förklarades klart och tydligt för eleverna. Vi var tydliga med 

att eleverna inte fick be om hjälp, vi gav istället tips på hur de kunde tänka, vilket 

även stod i uppgiften (se bilaga 1 och 2). Eleverna fick, om de kände att behovet 

fanns, möjligheten att använda sig av materiella ting, som klossar eller liknande. En 

fallstudie och elevernas lösande av kluringarna pågick ca 25-40 minuter vid varje 

tillfälle. Efter att alla papper samlats in gavs en genomgång av kluringarna på tavlan 

tillsammans med eleverna.  

Observationerna genomfördes under fallstudierna. Vi observerade eleverna och 

därefter beskrev med egna ord hur vi upplevde elevernas reaktioner och hela 

situationen, vad som skedde i klassrummet. Vi använde oss av löpande protokoll 

(Johansson & Svedner, 2001). Våra observationer pågick under hela tiden som 

fallstudierna genomfördes, ca 25-40 minuter vid varje tillfälle. Under tiden som 

eleverna jobbade med kluringarna stod vi vid sidan om och observerade elevernas 

uttryck, inställning samt positiva och negativa reaktioner. Eleverna observerades inte 

en och en utan som en hel grupp, men vissa elever utmärkte sig.    

Efter att varje fallstudie och observation genomförts, intervjuades läraren som hörde 

till klassen. Det deltog två lärare i årskurs 2 och två lärare i årskurs 3, totalt fyra 

lärare. Tillsammans intervjuade vi lärarna var för sig. Under tiden intervjuerna ägde 

rum spelades allting in på band och en av oss förde lättare anteckningar.  

4.4 Bearbetning 

Efter att fallstudier, observationer, och intervjuer genomförts sammanställdes 

resultaten från de olika metoderna separat. Resultaten från observationerna 

samanställdes i form av löpande text och kan ses i resultatkapitlet.  

Intervjuerna sammanställdes genom att vi lyssnade på inspelningarna och förde 

ytterligare anteckningar. Sedan sammanställdes resultat från intervjuerna i en 

gemensam text, som återfinns i resultatkapitlet.  
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4.5 Reliabilitet och validitet 

Med reliabilitet menas hur starkt eller pålitligt värdet är av det som mäts. 

(www.ne.se/lang/reliabilitet/292172)  

Med validitet menas i vilken utsträckning man med hjälp av en mätteknik mäter det 

som har för avsikt att mätas. (www.ne.se/kort/validitet)  

Eftersom observationer genomförts till studien kan det som Johansson och Svedner 

(2001) beskriver, anses vara låg reliabilitet, då observatörer ser på skeenden ur olika 

synvinklar samt att uppmärksamheten kan variera. Om observationen genomförs väl 

under det första tillfället och sedan utifrån de övriga observationerna kan utvinna 

samma typ av resultat, har observationerna genomförts mycket noggrant och anses 

då ha hög reliabilitet (Johansson & Svedner, 2001). Det kan förekomma brister vid 

intervjuer då alla intervjuade inte har blivit intervjuade av en och samma person, 

samt att intervjuerna kan äga rum under olika typer av omständigheter. Intervjuerna 

kan därför inte heller ge ett resultat som anses ha hög reliabilitet utan anses istället ha 

låg reliabilitet (Johansson & Svedner, 2001).  

Utifrån studien har det som hade för avsikt att undersöka också undersökts med hjälp 

av intervjuer, fallstudier och observationer. En kvalitativ intervju är en bra grund att 

förhålla sig till och kan kombineras med tillkommande observationer. Denna 

kombination är bra att använda sig av då kombinationen oftast ger information som 

eftersöks. Intervjun ger också användbar kunskap som kan kopplas till yrket som 

lärare (Johansson & Svedner, 2001). 

4.6 Etiska överväganden 

Inför våra fallstudier, observationer och intervjuer såg vi till att lärare och elever fick 

ta del av information som behövdes innan vårt besök. Vi tog hänsyn till aspekter som 

anonymitet, frivilligt genomförande samt att genomförandet endast är till för att 

styrka studiens resultat. Vid vårt besök såg vi till att eleverna grundligt fick veta 

vilka vi var och varför vi var där. Vi var också tydliga med i introduktionen att 

elevernas resultat endast skulle komma till användning i vår studie och ingen 

annanstans. Beträffande etiska riktlinjer har vi följt vetenskapsrådets 

rekommendationer (Vetenskapsrådet, 2002).   

http://www.ne.se/lang/reliabilitet/292172
http://www.ne.se/kort/validitet
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5 RESULTAT OCH ANALYS 
Fallstudier och observationer genomfördes i fyra olika klasser, två av klasserna gick i 

årskurs 2 där det gick 11 respektive 12 elever och de övriga två gick i årskurs 3 där 

det gick 20 elever i varje klass. Vid fallstudien fick varje elev i klassen två 

matematikuppgifter i form av matematiska texter på ett papper, lösningar och svar 

skulle sedan skrivas på ett separat papper. Författarna observerade eleverna under 

hela tiden som uppgifterna genomfördes. Efter varje besök i klasserna intervjuades 

klasslärarna var för sig. Alla lärare fick samma frågor (se bilaga 3). Lärarna som blev 

intervjuade har vi benämnt i texten som L1-L4, där L står för lärare. Under 

frågeställning 1 finns uppgifter på kommentarer från lärare, observera dock att 

kommentarer från de intervjuade inte infaller under varje rubrik. En analys ges efter 

varje rubrik i resultatet. I analysen benämns observationerna som Ob1-4. Under 

frågeställning 2 kommer det inte finnas ett specifikt avsnitt kring metakognitivt 

tänkande, då resultatet från intervjufrågorna inte svarar mot det. L1 hör till Ob1, L2 

hör till Ob2 och så vidare. 

Elevuppgifter årskurs 2: 

1. Lisa och Anton äter upp alla kakorna i en burk. Lisa äter sex kakor. Anton äter hälften så 

många. Hur många kakor var det i burken från början? 

(http://02backaskolan.wordpress.com/category/veckans-mattekluring/page/3/)  

2. Lillnissen spelar kula med sina kompisar. Han tog med sig sina 10 kulor, 5 röda och 5 blå. I 

första matchen förlorar han 2 röda och vinner 4 blå. I andra matchen vinner han lika många 

röda som han förlorar blå. I den tredje och sista matchen förlorar han 3 blå och 1 röd. Hur 

många kulor har Lillnissen kvar efter sista matchen? Rita kulorna så blir det lättare. Lycka 

till! (http://02backaskolan.wordpress.com/2012/01/16/mattekluring-v-3/#comments) 

Elevuppgifter årskurs 3: 

1. Lillnissen spelar kula med sina kompisar. Han tog med sig sina 10 kulor, 5 röda och 5 blå. I 

första matchen förlorar han 2 röda och vinner 4 blå. I andra matchen vinner han lika många 

röda som han förlorar blå. I den tredje och sista matchen förlorar han 3 blå och 1 röd. Hur 

många kulor har Lillnissen kvar efter sista matchen? Rita kulorna så blir det lättare. Lycka 

till! (http://02backaskolan.wordpress.com/2012/01/16/mattekluring-v-3/#comments)  

2. Alla barn i Adam och Eva klass har ställt upp sig på ett led efter varandra. Bakom Adam står 

16 barn. Ett av dem är Eva. Framför Eva står 14 barn. Ett av dem är Adam. Mellan Adam 

och Eva står det 7 barn. Hur många barn står uppställda i ledet? 

(http://02backaskolan.wordpress.com/category/veckans-mattekluring/page/4/) 

5.1 Hur hänger elevers läsförståelse samman med 
läsningen av matematiska texter? 

Svaret på frågeställningen ges av resultatet från fallstudier med tillhörande 

observationer, men även från efterföljande intervjuer med elevernas respektive 

lärare. Värt att veta är dock att läskunnighetsdata inte har kunnat samlas in utifrån 

vår gruppdata. Vad gäller avkodning och språkförståelse har dessa två faktorer 

kunnat observeras någorlunda utifrån observationerna, men något specifikt resultat 

finns inte vad gäller elevernas olika läskunnighet, med tanke på att gruppdata har 

använts i studien.  

http://02backaskolan.wordpress.com/category/veckans-mattekluring/page/3/
http://02backaskolan.wordpress.com/2012/01/16/mattekluring-v-3/#comments
http://02backaskolan.wordpress.com/2012/01/16/mattekluring-v-3/#comments
http://02backaskolan.wordpress.com/category/veckans-mattekluring/page/4/
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5.1.1 Inre faktorer 
De inre faktorer som redovisas är: reaktioner, avkodning och språkförståelse samt 

målmedvetenhet. 

5.1.1.1 Reaktioner 
Observation 1 i årskurs 2. 

Eleverna läste igenom texterna noggrant och därefter blev eleverna osäkra och 

började ställa frågor. Eleverna blev väldigt frågande, trots att tydliga instruktioner 

getts. Det blev oroligt i klassrummet och många elever blev nervösa över uppdraget. 

Några av eleverna visade en vilja till att försöka lösa uppgifterna och höll fullt fokus 

på uppgifterna, några andra elever tappade pennor och sudd flera gånger. Det 

pratades hela tiden i klassrummet, eleverna pratade inte med varandra, utan till oss, 

kommentarer fälldes om att de inte kunde, en elev började gråta och en annan 

klagade på illamående: 

”Jag mår illa, jag kan inte detta” 

Observation 2 i årskurs 2. 

När eleverna fått uppgifterna tilldelade blev de väldigt fokuserade på en gång. Ett 

lugn och en harmoni tillträdde i klassrummet.  

Observation 3 i årskurs 3. 

En tydlig nervositet tillträdde i klassrummet efter att uppgifterna introducerats och 

delats ut. Eleverna läste igenom uppgifterna, men när de sedan gjort det blev många 

elever väldigt nervösa. De ville gärna vända sig till sina kamrater och fråga om hjälp, 

vilket de inte fick.  

”Vad ska man göra? Jag förstår inte uppgiften” 

Observation 4 i årskurs 3. 

Under tiden som uppgifterna introducerades var eleverna väldigt fokuserade och 

lyhörda. Det märktes ännu tydligare när uppgifterna delats ut och eleverna satte 

igång med att läsa. Det kom inte upp en enda fråga på vad de skulle göra. Eleverna 

läste uppgifterna i lugn och ro och gick därefter och hämtade material, exempelvis 

färgpennor. När eleverna åter satt på sina platser blev det tyst, varje enskild elev 

fokuserade på vad han/hon skulle göra. 

Intervju 3 i årskurs 3.  

L3 fick under sin observation av eleverna bekräftelse på saker som L3 i fråga redan 

sedan tidigare visste. L3 insåg att det finns för lite av denna typ av arbete i 

matematik och att det måste vävas in mer i L3s undervisning.  

Analys 

Under Ob1 och Ob3 blev eleverna väldigt osäkra och började ställa frågor. Texterna 

var uppbyggda på ett sätt som eleverna förmodligen inte är vana vid. Textens 

meningsbyggnad har en stor betydelse för om elever ska förstå innehållet i en text. 

En elev i Ob1 klagade på illamående. Enligt Vukovics (2012) undersökning visade 

det sig att barn med både matematiksvårigheter och lässvårigheter hade ett lågt 

utvecklat arbetsminne och korttidsminne. Barn med båda svårigheterna visade sig ha 

begränsade kunskaper om matematiska begrepp jämfört med de barn som endast 

hade matematiksvårigheter.  



19 

 

Om elever får en text där textens struktur och meningar är uppbyggda på ett sätt som 

de inte är vana vid blir det svårare för dem att förstå och lösa textens problem 

(Lundberg & Sterner, 2002). Eleverna i Ob3 visade stor nervositet efter att de läst 

uppgifterna. Denna nervositet kan grunda sig i att de inte känner igen alla orden i 

texterna. 95% av orden i en text bör vara bekanta för läsaren (Lindberg et al., 2007). 

Nervositeten kan också tyda på att eleverna inte hade kunskaper om hur viktig 

information plockas ut i en text (Capraro et al., 2012). Eleverna som utmärkte sig för 

att ha svårt med texterna kanske upplevde att de inte var tillräckligt motiverade för 

att lösa uppgifterna, eller att de hade kognitiva brister och därmed inte kunde lösa 

problemen (Stanovich, 1986).  

Till skillnad från Ob1 och Ob3 kunde det i Ob2 observeras att eleverna blev 

fokuserade. Ob4 såg ut på liknande sätt, då eleverna lade fokus på det som skulle 

göras. Det som observerades vid Ob2 och Ob4 tydde på att eleverna hade goda 

förkunskaper, som Polya (1938) samt Jacob och Paris (1987) påpekar är kravet för 

att kunna lösa ett problem. Vidare säger Polya (1938) att det inte bara handlar om att 

ha förståelse för ett problem, det måste finnas kunskap om att kunna bearbeta alla 

små delar i en text.  

Möllehed (2001) skriver i sin avhandling att det måste finnas en vilja för att ett 

problem ska kunna lösas, eleverna får ingen ro förrän de har löst problemet, denna 

vilja kunde ses under Ob1, Ob2 och Ob4. Elevernas goda vilja under Ob4 var något 

som L4 observerade. Under Ob1 fanns det elever som började kasta omkring 

material när de såg uppgiften. Elevernas negativa agerande kan tyda på att de tycker 

matematik är tråkigt. Skolverket (2008) menar att de elever som tycker att matematik 

är tråkigt, visar sig ofta vara de elever som inte förstår matematiska texter.  

5.1.1.2 Avkodning och språkförståelse 
Observation 1 i årskurs 2. 

Några minuter in i observationen blev stämningen lugn, eleverna förstod vad det var 

de skulle göra och försökte lösa uppgifterna. Inga tydliga drag på att eleverna hade 

svårigheter med ordavkodning kunde observeras, däremot observerades det att 

eleverna hade svårigheter med att förstå texten, då eleverna flertalet gånger fällde 

kommentarer om att de inte förstod.  

Observation 2 i årskurs 2. 

Efter observationen gavs information om att två elever i klassen inte var goda läsare. 

Under observationen var det inget som uppmärksammades. De två eleverna jobbade 

på som de övriga eleverna och visade inga tydliga drag på att de hade svårigheter i 

avkodning eller läsförståelse.  

Observation 3 i årskurs 3. 

Flertalet elever hade svårigheter med att förstå innehållet i texterna. Många elever 

blev frågande och sökte hjälp hos sina kamrater, vilket de inte fick. Det sågs inga 

utmärkande drag på att någon elev hade svårigheter i avkodningen.  

Observation 4 i årskurs 3.  

Det sågs inga svårigheter varken vad gäller avkodning eller språkförståelse.  

 

 



20 

 

Analys 

Elever under Ob1 och Ob3 visade sig ha svårigheter i att förstå de matematiska 

texterna, vilket i detta fall tydde på att språkförståelsen var bristfällig. Lundberg och 

Sterner (2006) menar, för att uppnå god läsning ska man känna igen orden som står 

skrivna i texten och läsningen ska flyta på utan ansträngningar. Elever som har 

brister i sin språkförståelse löper stor risk för att få det svårt att förstå innehållet i en 

text (Lundberg & Sterner, 2006). Elbro (2004) menar enligt sin modell (se s. 6) att 

det krävs både avkodning och språkförståelse för att uppnå en god läsfärdighet. 

Eleverna under Ob1 och Ob3 visade att de inte hade problem med sin avkodning av 

enskilda ord, men att de inte förstod textens kontext, vilket ledde till en bristfällig 

läsfärdighet. 

Under Ob2 reagerade två elever på samma sätt som sina kamrater. Det kom senare 

fram av L2 att, dessa två elever inte var ”goda läsare”. L2 observerade att dessa två 

elever inte gav upp. I Capraros et al. (2012) undersökning visade det sig att elever 

med enbart matematiksvårigheter hade goda strategier för att kunna läsa en 

matematisk text. I Ob2s fall var det tvärtom, då dessa två elever inte var några ”goda 

läsare”, men ändå hade intresset för matematik. 

Under Ob2 och Ob4 såg eleverna ut att ha goda kunskaper i avkodning och 

språkförståelse. Det kan tyda på att dessa elever besitter goda läsfärdigheter (Elbro, 

2004). Det kan också tyda på att relationen mellan läsningen och det matematiska 

lösandet har en kognitiv förklaring. Eleverna besitter goda kognitiva förmågor när 

det gäller att koppla samman läsningen med matematiskt tänkande (Österholm, 

2006).  

5.1.1.3 Målmedvetenhet 
Observation 1 i årskurs 2. 

En elev började gråta. Eleven försökte hela tiden bearbeta textens innehåll och 

plocka ut viktig information. Det gick inte som eleven ville och gång på gång fälldes 

kommentarer: 

”Jag fattar inte hur man ska göra, jag kan inte detta” 

Efter kommentarerna försökte eleven om och om igen att lösa uppgifterna. Eleven 

läste om texterna flera gånger och det kunde tydligt observeras att eleven kände 

obehag. Till slut kom tårarna.  

Observation 2 i årskurs 2. 

Eleverna genomförde uppgifterna i sin egen takt och verkade ta det hela med ro. De 

flesta eleverna tog sig an uppgifterna och hade viljan att lösa dem. De började arbeta 

med en gång och behöll fullt fokus under hela genomförandet. På slutet av 

genomförande började eleverna skruva på sig och en del av eleverna började bli lite 

besvärade.  Trots att de tyckte det började bli jobbigt försökte de ändå och jobbade 

bra. En annan elev utmärkte sig, eleven var väldigt noggrann och tog god tid på sig. 

Eleven stördes inte av att alla andra redan lämnat in sina papper, utan fokuserade 

istället på att göra bra ifrån sig.   

Observation 3 i årskurs 3. 

En elev visade en stor självsäkerhet vid utförandet av uppgifterna och många av de 

övriga eleverna hade stor tilltro till att denne eleven kunde och visste hur uppgifterna 

skulle lösas. Eleven visade en stor vilja till att hjälpa sina kamrater. En av kamraterna 
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bad eleven om hjälp och denne hann förklara hur uppgifterna kunde lösas, innan 

eleven i fråga hindrades. Efter att eleven förklarat för sin kamrat hur lösningen av 

uppgifterna kunde gå till, gick eleven till kamratens plats. Kamraten hade då redan 

fått ett förslag på hur uppgiften kunde lösas och det syntes tydligt att kamraten ville 

försöka lösa uppgiften på egen hand. Eleven motade därför sedan bort sin kamrat 

som gick dit för att hjälpa, innan kamraten i fråga hann få en tillsägelse om att hjälp 

inte var tillåtet. 

Observation 4 i årskurs 3. 

Två elever satt bredvid varandra och tappade snabbt fokus på själva uppgifterna. De 

två eleverna fick hela tiden påminnas om vad det var som skulle göras. En annan 

elev utmärkte sig särskilt under en liten stund då denne började prata om sina egna 

tankar kring hur uppgifterna skulle lösas och det gjordes högt inför de andra:  

”Det händer ju inget i andra matchen” (från uppgift 1, år 3) 

Intervju 1 i årskurs 2. 

När L1 observerade sina elever under genomförandet lades det märke till att: 

”Stjärnan i klassen fick panik” 

L1 lade också märke till att det var en del elever som gav upp med en gång och som 

inte ens försökte läsa igenom uppgifterna.  

Intervju 2 i årskurs 2. 

Under intervjun med L2 fick vi veta att två av eleverna i klassen var väldigt svaga 

läsare. När dessa två elever observerades tidigare var de inte mer utmärkande än 

någon annan elev. De jobbade på i sin takt och hade en vilja att lösa uppgifterna. 

Ingen av de två eleverna yttrade att de inte kunde. Eleverna behöll hela tiden ett lugn 

och gjorde så gott de kunde, ingen av dem gav upp och ingen av dem lämnade in ett 

tomt papper. Det var något som L2 observerade under genomförandet. L2 

observerade även att det var många av eleverna som i vanliga fall är väldigt duktiga 

på matematik, men som nu blev frustrerade över uppgifterna.   

Intervju 4 i årskurs 3. 

L4 blev under sin observation av eleverna positivt överraskad av några utav eleverna 

då L4 trodde att dessa elever inte ens skulle vilja genomföra uppgiften. L4 

observerade dessa elever och såg vikten av att det ibland kommer in andra lärare i 

klassrummet och att elevernas nyfikenhet och vilja till att prestera väcks på nytt. 

Analys 

Under Ob1 började en elev gråta och en annan elev skyllde på illamående, det var 

något som L1 lade märke till. De båda eleverna förstod med största sannolikhet inte 

texten. I och med att eleverna inte förstod texten blev det svårt att komma fram till en 

lösning på uppgiften, självkänslan kan då ha rubbats (Skolverket, 2008). Eleven som 

skyllde på illamående under Ob1 var också en av de elever som gav upp med en 

gång. Det kan tyda på att eleven inte hade goda läsfärdigheter då denne inte visade 

något tålamod (Morgan et al. 2012). Morgan et al. (2012) menar att lässvaga elever 

försöker undvika uppgifter. Vid Ob1 kan det som Morgan et al. (2012) tar upp i sin 

undersökning tyda på att eleven som skyllde på sitt illamående försökte undkomma 

att göra uppgifterna.   
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Vid Ob2 tog eleverna god tid på sig och varje elev löste uppgifterna i sin egen takt. 

Det tyder på att eleverna läste texterna noggrant, vilket gör att hela läsningen tappar 

fart och det tar därmed längre tid att lösa uppgifterna (Skolverket, 2008). 

Under Ob3 visade en elev god självsäkerhet, de övriga eleverna visade tydliga tecken 

på nervositet. De elever som känner sig osäkra kanske har en god mental 

representation av det som har lästs, men när de ska utvärdera sin egen förståelse 

brister det och eleverna ber om hjälp (Österholm, 2006). I Österholms (2008) studie 

visade det sig att elever väljer att fokusera på textens ytliga aspekt, istället för att ta 

till sig innehållet och försöka förstå texten. Metakognitionen kan kopplas till 

läsförståelsen enligt Lundberg (1984). De osäkra eleverna i klassen kan också ha haft 

svårigheter i läsning. Det kan utgöra att eleverna inte litar på sina egna kunskaper, 

som krävs för att lösa uppgifterna (Lundberg, 1984).  

Två elever i Ob4 tappade fokus snabbt efter att ha påbörjat uppgiften. Det kan ha 

berott på att dessa elever hade svårigheter i läsning och därför förhöll sig passivt till 

texten och helt enkelt ignorerade uppgiften (Lundberg, 1984). Eleven som 

poängterade hur uppgiften skulle lösas kan ha använt sig av metakognitiva 

färdigheter. Förståelsen för texten kan ha varit skadad, och därför behövde 

förståelsen repareras med någon form av strategi, som i sin tur blev en godtagbar 

förståelse för texten (Österholm, 2006).  

5.1.2 Yttre faktorer 
Observation 1 i årskurs 2. 

En del elever hade vissa svårigheter. Det kom in papper där det inte hade skrivits 

någonting, en del elever hade inte ens försökt lösa uppgiften på papper. Senare under 

observationen märktes det tydligt att eleverna började bli trötta och många lämnade 

in även om de inte kände sig färdiga.  

Observation 2 i årskurs 2. 

Alla elever gav sig i kast med att försöka lösa uppgifterna. Ingen elev gav upp. När 

genomförandet led mot sitt slut syntes det att eleverna började bli trötta, trots 

ansträngningarna de redan gjort gav de ännu inte upp hoppet om att kunna lösa båda 

uppgifterna. Ingen elev lämnade in ett tomt papper.  

Observation 3 i årskurs 3. 

Inga elever påverkades av yttre faktorer. När det vid senare tillfälle tittades på 

resultaten från uppgifterna tydde det på något helt annat. Många elever hade begått 

små slarvfel i sina lösningar av uppgifterna, dessa slarvfel blev senare betydande för 

elevernas slutresultat på uppgifterna. I observationens slutskede blev eleverna störda 

av varandra och en del elever lämnade slutligen bara in sitt papper.   

Observation 4 i årskurs 3. 

Eleverna var väldigt lyhörda för vad som sades i instruktionerna, ingen elev frågade 

efteråt vad det var som skulle göras. Varje elev var väldigt fokuserad och stördes inte 

av att andra elever blev färdiga mycket snabbare. Alla elever tog god tid på sig och 

några läste igenom texterna flera gånger innan de satte igång med att lösa 

uppgifterna. Ingen elev hade bråttom då det i instruktionerna sagts att uppdraget inte 

var tidsbegränsat. Alla elever hade viljan och det var ingen elev som gav upp. Alla 

elever hade försökt komma fram till någon form av lösning på uppgifterna.  
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Analys 

Behandlingen av en matematisk text beror på lässituationen. Vid Ob1 fanns det 

elever som hade svårigheter med läsningen av de matematiska texterna. Begreppen 

och orden i texten kan ha varit för avancerade för att eleverna skulle kunna skapa en 

godtycklig mental representation av innehållet, och därmed lämnade eleverna in 

tomma papper (Österholm, 2006).  

Det visade sig i Ob2 att ingen elev gav upp. När det gäller matematiska texter är det 

viktigt med formuleringar i texten och även vid språket som används. Det tyder på 

att textuppgifterna var någorlunda väl formulerade för att eleverna skulle förstå 

innehållet (Skolverket, 2008).  

Eleverna vid Ob3 visade inte att yttre faktorer påverkade dem under lösningen av 

uppgifterna. Senare i resultatet syntes tydliga slarvfel. Det kan tyda på att eleverna 

använt sig av fel räknesätt genom att ha tolkat specifika ord på fel sätt. Eleverna kan 

också ha misstolkat detaljer i texten, vilket kan leda till att eleverna försöker ändra 

innehållet för att göra texterna lättare för sig själva (Möllehed, 2001).  

Vid Ob4 tog eleverna god tid på sig att genomföra uppgifterna. Skolverket (2008) 

menar att det ska ägnas mycket tid kring matematiska texter, då det sedan kan bli 

avgörande för uträkningen.  

5.2 Vad finns det för inre och yttre faktorer som 
påverkar förståelsen för matematiska 
textuppgifter? 

Svaret på frågeställningen ges utifrån intervjuer med lärarna L1- L 4. 

5.2.1 Inre faktorer 
De inre faktorer som redovisas handlar om läsprocess och läsförståelse samt 

självkänsla. 

5.2.1.1 Läsprocess och läsförståelse 
L1 sa sig i intervjun ha erfarenhet av att en del elever blir väldigt otåliga då de kan 

väldigt mycket redan när de börjar skolan. Det finns också de elever som har det 

väldigt svårt, det är då lärarens ansvar att se till att det blir en god undervisning som 

på något sätt gynnar alla elever. L1 menade att det inte är just läsförståelsen som gör 

att matematikförståelsen hämmas, däremot får eleverna problem just när det dyker 

upp textuppgifter i matteboken eller i andra situationer. 

L2 påpekade att innan eleverna har fått in vanan att rita sig fram för att lättare kunna 

lösa en uppgift, tycker många elever att det är svårt med just matematiska 

textuppgifter. Vidare sade L2 att det finns många elever som förstår precis vad de 

läser vid läsning av en skönlitterär text och att eleverna kan återberätta jättebra kring 

det som de just har läst. När läsförståelse kopplas ihop med matematiken blir det 

betydligt svårare då eleverna inte har tränat upp det språket tillräckligt, menade L2.  

Analys 

L1 sade i intervjun att det är lärarens ansvar att gynna alla elever, då elever kommer 

till skolan med olika erfarenheter och kunskaper. Lundberg (1984) påpekar att det är 

lärarnas ansvar att se till att eleverna förstår matematiska texters innehåll. Lärarna 
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måste uppmärksamma om problemen i de matematiska texterna grundar sig i 

elevernas läsförståelse eller i det matematiska innehållet, det kan också vara båda 

delarna. Både L1 och L2 menar att de har erfarenhet av att det inte är läsförståelsen 

som gör att eleverna får problem i matematiska textuppgifter, utan det är texterna 

som är problemet. Lundberg och Sterner (2002) skriver att en matematisk text och en 

skönlitterär text har helt olika uppbyggnad. I en matematisk text läggs fokus kring 

kvantitativa aspekter, medan en skönlitterär text har fokus på kvalitativa aspekter. 

För att uppnå en mental representation av texten menar Österholm (2006) i sin 

modell (se s. 7) att läsarens arbetsminne och förkunskaper spelar roll, men även att 

texten påverkar lässituationen. L2 sade i intervjun att det kan vara lättare för eleverna 

om de får använda olika typer av lösningsstrategier, i det här fallet att rita sig fram 

till en lösning. I Capraros et al. (2012) undersökning av elever med läs- och 

matematiksvårigheter kunde de se att en del elever hade svårt att kunna skilja på 

relevant och onödig information i texterna de läste. L2 menar, genom att använda sig 

av olika typer av lösningsstrategier kan eleverna få det lättare att urskilja nödvändig 

information som krävs för att lösa uppgiften. Strategier behövs för att kunna förstå 

innehållet i texten. Österholms (2006) modell om en metakognitiv process vid 

läsprocessen (se s. 10) beskriver att det krävs strategier för att reparera en bristfällig 

förståelse som kan uppkomma vid läsning av en text.  

I intervjuerna tar varken L1, L2, L3 eller L4 upp vikten av avkodning i läsningen. 

Lundberg och Sterner (2006) skriver att avkodningen har en essentiell roll för att 

kunna få en god läsning. 

5.2.1.2 Självkänsla 
L1 tror att framförallt stress hos eleverna är en bidragande orsak till att läsförståelsen 

i matematiska texter inte fungerar. L1 menar att det är något som måste tränas på ofta 

för att förhindra att ännu mer stress uppstår. I det stora hela kan inte L1 under sina år 

som lärare komma på att stressfaktorn har varit ett stort problem i klasserna som 

passerat. 

Analys 

L1 tror att stress är en faktor som gör att läsförståelsen hämmas. Stressen kan ha en 

bakomliggande grund som gör att elevers läskunskaper försvagas. Om eleverna 

själva kommer till insikt med att deras läsfärdigheter är sämre än de övriga 

klasskamraternas kan det leda till negativa effekter på elevens egen självkänsla 

(Morgan et al. 2012). L1 menar att stressen är något som måste kunna kontrolleras. 

L1 var den enda läraren under intervjuerna som tog upp självkänslans betydelse för 

hur eleverna påverkas i skolan. L1 nämnde däremot inte hur matematiksvårigheter 

kan påverka individer i det senare livet. Matematiksvårigheter i det senare livet kan 

leda till konsekvenser i arbetslivet och arbetsintervjuer (Statitics Canada & 

Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, 2005). Studier 

har gjorts på vuxna människor där det kunnat konstateras att arbetslöshet, dålig hälsa 

och sociala svårigheter kan kopplas samman med matematikämnet (Barwick & 

Siegel, 1996; Beitchman, Wilson, Douglas, Young & Adlaf, 2001; Statitics Canada 

& Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, 2005; Waldie 

& Spreen, 1993).  

5.2.2 Yttre faktorer 
De yttre faktorer som redovisas handlar om textens struktur och det som går under 

beteckningen sociala faktorer.  
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5.2.2.1 Textens struktur 
L2 säger att läromedlen för matematik innehåller för mycket ”nakna” (siffertal) tal 

som inte sätts in i ett sammanhang, det behövs alltså mer redskap för att kunna träna 

eleverna på att lösa matematiska textuppgifter. Det blir ett stort problem om eleverna 

inte förstår vad det är de läser och det menar L2 är lärarnas uppgift att lösa. 

L3 har spekulerat i vad som är orsaken till problem i läsförståelse och L3 tror 

framförallt att det kan bero på stress hos eleverna och att det ofta är för mycket text 

inblandat. L3 menar att siffror inte är lika svårt som text och att elever som i vanliga 

fall kan ha lätt för matematik kan få det svårt när det kommer till matematiska 

textuppgifter, då förståelsen inte riktigt finns där. 

Analys 

L2 sade i intervjun att läromedlen ofta innehåller för mycket siffertal och inte många 

matematiska textuppgifter. En anledning till att läromedel inte väljer att ta med 

matematiktexter kan vara för att elever kan missa betydande information i texten, 

men att även texten i sig kan vara konstruerad på ett fel sätt. Det kan utgöra att texten 

leder eleven på fel väg (Skolverket, 2008). Att ha matematiska textuppgifter i de 

tidigare åren kan leda till att intresset för matematikämnet svalnar, då det krävs 

mycket energi för att lösa matematiska textuppgifter (Skolverket, 2008). 

Matematikämnet ska vara enkelt och lustfyllt för eleverna. Textuppgifter har en 

betydande effekt på inlärningen, då tidiga matematiska svårigheter kan kopplas med 

exempelvis prestationsångest (Morgan et al. 2012). L2 säger i intervjun att det är 

lärarens uppgift att hjälpa eleverna när de kommer till matematiska textuppgifter.  

L3 sade i intervjun att eleverna blir stressade av att se mycket text och att siffertal 

inte är lika svårt som matematiska textuppgifter.  Österholm (2006) menar att miljön 

i klassrummet kan vara en bidragande effekt till att elever blir stressade över 

matematiska textuppgifter. Strukturen i texten kan också bidra till att eleverna känner 

oro över situationen, om texten är alltför komplex skapas inte någon godtagbar 

förståelse för innehållet. En text som ses som en helhet kan vara mer ansträngande 

att ta till sig (Österholm, 2006).  

5.2.2.2 Sociala faktorer 

L3 tror att det pratas för lite matematik i klassrummen och att lärare är allt för styrda 

och låsta vid böckerna. Läromedlen tar inte upp allt som behöver tas upp enligt L3. 

L4 menar att elevers utveckling kan hämmas på grund av hemmets och skolans höga 

förväntningar. Det kan leda till att eleven påverkas negativt och får någon form av 

prestationsångest. Det är lärarens och hemmets ansvar att använda sig av rätt uttryck 

när det förs samtal med eleverna, att de vuxna inte trycker på eleverna och talar om 

för dem vad de inte kan. L4 menar vidare att det är de vuxna förebildernas problem 

om barn påverkas negativt och tycker det är jobbigt i skolan. L4 utesluter inte att det 

kan ligga fysiologiska faktorer till grund för problemen. L4 sade i intervjun att barnet 

självt kan vara ett problem, då det kan vara fött sent på året och att det utvecklas i en 

långsammare takt än de andra eleverna. L4 menar att det är lärarens uppgift att hjälpa 

eleverna. L4 sa sig ha erfarenhet från äldre elever och där kan problemet ses ur ett 

större perspektiv, då det enligt L4 blir värre och värre högre upp i åldrarna. 

Analys 

Det pratas för lite om matematikämnet sade L3 i intervjun. Det finns en metod som 

innebär att man ska prata om matematiken och använda sig av korrekta begrepp vid 
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lösandet av en matematisk uppgift. Denna metod används för att elever ska lära sig 

att förstå texter i matematik (Lundberg & Sterner, 2002). I intervjun menar L3 att 

man som lärare ofta blir låst vid sitt läromedel och att böckerna inte tar upp allt som 

behöver tas upp. Undervisningen kan bli ostrukturerad om läraren blir låst vid 

läromedlet. Det är därför lärarens ansvar att det inte blir så (Rosales et al. 2012). L3 

försöker därför variera sin undervisning så mycket som möjligt och använder sig inte 

alltid av läromedlen.  

I intervjun sade L4 att både hemmets och skolans krav kan hämma en elevs 

utveckling. Enligt Lundberg och Sterner (2006) krävs det en del från hemmet för att 

barnet ska få en ohämmad utveckling. För att ett barn inte ska skadas på ett kognitivt 

och emotionellt plan kräver det omsorg och trygghet. Lundberg och Sterner (2006) 

menar att om föräldrarna lever som arbetslösa eller är ensamstående kan barnet 

skadas både kognitivt och emotionellt. Kravet hänger visserligen inte bara på 

föräldrarna. L4 menade som Lundberg och Sterner (2006) att det är de vuxna som 

skapar bra förebilder för att eleverna ska ha en bra utveckling, och läraren är en 

sådan förebild. Skolan ska hjälpa de elever som har det svårt i hemmen, och hjälpa 

dem ur den onda spiralen som skapas då de möter motgång. I intervjun uteslöt inte 

L4 att barnet kan skada utvecklingen självt, genom att till exempel vara fött sent på 

året. Lundberg och Sterner (2006) utesluter inte heller att det kan vara en faktor som 

skadar utvecklingen, samt att det kan vara vår genetiska grund, att problemen är 

ärftliga, som är orsaken till att utvecklingen hämmas.  
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6 DISKUSSION 
I diskussionen kommer vi att diskutera kring vårt val av metod kopplat till den teori 

som vi källhänvisat till. Vi kommer också att diskutera studiens resultat, om det är 

trovärdigt eller inte samt diskutera kring hur väl vår teori stämmer överens med 

studiens resultat. 

6.1 Metoddiskussion 

Efter att ha läst Johansson och Svedner (2001) ansåg vi att metoden vi valt lämpade 

sig väl till vår studie. Johansson och Svedner (2001) skriver att en kvalitativ intervju 

är en bra metod att använda sig av om forskarna har för avsikt att få djupare 

information kring en lärares arbete. Vi anser att vi utifrån våra intervjuer fick fram 

relevant information som ger bra svar på våra frågeställningar. Däremot kunde 

arbetet ha utförts mer noggrant, då vi i efterhand lagt märke till att det finns brister. 

Ytterligare information hade gjort att arbetet haft högre reliabilitet än vad det har i 

nuläget. Vad gäller validiteten i arbetet har vi mätt det som vi hade för avsikt att 

mäta och vi har enligt oss själva fått bra svar på våra frågeställningar utifrån våra 

intervjuer och observationer. Det som hade för avsikt att undersökas har undersökts. 

Med tanke på att vi gjorde ett bekvämlighetsurval vid valet av undersökningsgrupper 

och lärare samt en kvalitativ studie, har vi inte kunnat generalisera resultatet i vårt 

arbete. 

När vi gjorde urvalet av matematiska textuppgifter fanns tanken på att utgå ifrån 

gamla nationella prov från årskurs 3. Vår tanke var att leta upp gamla matematiska 

textuppgifter från nationella prov och använda oss av dessa i våra fallstudier. När vi 

inte hittade några relevanta gamla prov och inte visste exakt var vi skulle vända oss, 

valde vi istället att söka via internet. Vad gäller våra fallstudier kan vi nu i efterhand 

konstatera att vi borde gått ut och prövat metoderna innan vi samlade in empirin. Det 

för att kunna kontrollera om metoderna kunde ge oss bra svar på våra 

frågeställningar. Vi gjorde förintervjuer på oss själva för att träna på att bli goda 

intervjuare och även se om vi kunde få svar på våra intervjufrågor. Vi kan dock se 

brister med att vi inte gick ut och tränade på lärare som har flera års erfarenhet. 

Eftersom svaren på våra frågor blev kortfattade kanske vi hade kunnat omformulera 

våra intervjufrågor samt ställt följdfrågor för att få mer utförliga svar i data som vi 

samlat in.   

6.2 Resultatdiskussion 

Från början hade studien tre frågeställningar som vi kände att vi var tvungna att få 

svar på och därför blev svaren ganska fattiga och smala. Vi valde till slut två 

frågeställningar. Under observationerna märkte vi att våra matematikuppgifter var 

alldeles för svåra för en del elever. När vi valde matematikuppgifter utgick vi från en 

hemsida på internet, det var en skola som hade en egen blogg där de lade upp olika 

kluringar varje vecka. Vi valde ut fyra uppgifter som vi trodde skulle vara lite svåra 

för eleverna. Hela tanken med valet av uppgifter var att de inte skulle vara för enkla 

för eleverna att lösa, utan att de var tvungna att tänka till. Problemet när vi skulle 

sammanställa resultaten blev att vi endast kunde sammanställa elevernas rätt och fel 

svar på uppgifterna. Det innebar att vi inte kunde se elevernas färdigheter i 

avkodning och språkförståelse utifrån deras resultat, det kunde endast tolkas utifrån 

observationerna. Resultatet hade blivit tydligare om vi hade lagt upp och bearbetat 

vår fallstudie mer noggrant.  
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Resultatet varierar då lärarna i intervjuerna ger olika svar på frågorna, även om alla 

intervjuade har fått samma frågor. Om intervjufrågorna hade varit mer strukturerade 

på ett sådant sätt att alla hade gett liknande svar hade resultatet varit mer 

övertygande. 

Vad gäller teorin anser vi att det hittats relevant teori. Det var ett svårt ämne att ta till 

sig då vi hela tiden i skrivande stund var tvungna att tänka på våra begränsningar, 

samt vårt syfte. Det finns en mängd olika kategorier som kan kopplas till det som vi 

har skrivit om i vår studie, som dyslexi och dyskalkyli. Dessa två faktorer valde vi att 

bortse från eftersom att ämnet i sig skulle innehållit mycket mer. Om vi hade valt att 

ta med detta hade det också varit lättare för oss att hitta fler artiklar kring dessa 

ämnen. Vad gällde litteratursökningen kring det som vi har valt att undersöka 

hittades mycket relevant information i böcker och avhandlingar. Däremot hittades 

inte många artiklar kring vårt ämne. Vi valde att ta med faktorer som självkänsla och 

sociala faktorer då vi tyckte det var relevanta kategorier för att vår teori skulle få en 

god helhetsbild när vi sedan kopplade teorin till vårt resultat.  

6.2.1 Hur hänger elevers läsförståelse samman med 
läsningen av matematiska texter? 

Under observationerna var vissa elever omotiverade och osäkra efter att endast sett 

eller läst textuppgifterna. Deras motivation till att lösa uppgifterna kan ha grundats 

sig i att det var två helt nya lärare som ställde krav. Varför eleverna blev osäkra och 

omotiverade tror vi beror på texterna inte var formulerade på ett sätt som eleverna är 

vana vid (Lundberg & Sterner, 2002). Tittar vi tillbaka på vår bakgrund, finns det en 

teori kring att elevers osäkerhet och dåliga motivation kan bero på matematiska 

texters språkliga formulering. I resultatet gav flertalet elever upp efter att ha läst 

igenom texterna en gång, eller bara genom att ha sett texten. Vi tror att tid är en 

viktig faktor och att eleverna blir osäkra på sin egen förmåga att lösa matematiska 

textuppgifter. Eleverna känner sig stressade och har inget tålamod för att lösa 

matematiska textuppgifter. Det kan vara något som undervisande lärare har påverkat. 

Det är viktigt att lärare låter elever arbeta i sin egen takt och att själv visa tålamod för 

att en del elever tar längre tid på sig. Elevernas korta tålamod kan vara hämtat från 

att lärarna inte har något tålamod med eleverna. Vi tror att det inte är matematiken 

som är problemet. Problematiken grundar sig i läsförståelsen, men det krävs att 

eleverna har tillräckligt med tålamod och motivation. 

Varför började en elev gråta under ett av observationstillfällena? Hade denne elev det 

jobbigt hemma? Svårt med läsningen? Prestationsångest? Vi utesluter inte faktorn att 

hemmet kan vara en bidragande orsak till elevernas agerande i skolan, men det är 

också en känslig faktor som vi spekulerar i. Däremot finns det alltid en biologisk 

faktor som har betydelse för elevernas utveckling. Många av eleverna verkade inte 

ha problem med läsningen rent generellt, utan det verkar finnas en annan faktor som 

spelar roll vid läsning av matematiska textuppgifter. Läsningen i sig behöver inte 

vara ett problem, men eleverna kan känna sig omotiverade när de ser texterna. Tiden 

är också ett stort problem, lärare ger ofta elever instruktioner vad gäller vilket tal i 

boken de ska hunnit göra innan nästa lektion.  

Utifrån egna erfarenheter kan vi säga att matematiska textuppgifter kan leda till 

ångest och panik. Känslan grundar sig i att läsningen och förmågan att kunna ta ut 

viktig information är bristfällig. Läsningen av skönlitterära böcker kan vara flytande 

och förståelsen god, men att det ändrar sig vid läsning av matematiska textuppgifter.  

Känner alla elever likadant eller är det olika från elev till elev? När vi diskuterat har 
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vi utgått från egna erfarenheter och kunskaper. Men i slutändan kommer vi fram till 

att de största påverkansfaktorerna är tid, tålamod, självkänsla och lärarens påverkan.  

Vad gäller elevers läsning i samband med matematiska textuppgifter kan vi endast 

spekulera i vad som ligger till grund för problematiken vid läsning av matematiska 

textuppgifter. Vi kan inte ge något generellt svar som gäller alla individer. Under 

observationerna gav sig alla elevers osäkerhet till uttryck på olika sätt och vi kan 

spekulera fram och tillbaka i timmar kring vad det kan bero på. Varje elev är en egen 

individ och det finns inget vi kan fastställa vad gäller orsaken till problematiken med 

matematiska textuppgifter.  

6.2.2 Vad finns det för yttre och inre faktorer som 
påverkar förståelsen för matematiska textuppgifter? 

Vi kan spekulera kring vilka faktorer som påverkar förståelsen vid läsning av 

matematiska textuppgifter. Enligt intervjuerna pekar mycket på att läraren har en 

central roll och påverkar elevernas kommande utveckling. Intervjuerna tydde på att 

det finns en stor yttre faktor som spelar roll för elevers utveckling, men intervjuerna 

gav svar på att det finns fler yttre faktorer som påverkar eleverna, än inre faktorer. 

Självklart spelar läraren en stor roll för hur elevers utveckling kommer se ut. Vi 

anser att läraren har ett stort ansvar. Och andra sidan finns inte lärarna tillgängliga 

dygnet runt och det gäller att eleverna har bra förebilder även i det privata livet. 

Vårdnadshavare och andra vuxna personer i elevers närhet tror vi påverkar eleverna, 

både positivt och negativt och andra vuxna personer, förutom läraren, spelar därför 

en viktig roll för hur eleverna ska utvecklas, både socialt och kunskapsmässigt. 

Lärarna i intervjuerna nämnde märkvärt inte inre faktorer som kan påverka elevernas 

utveckling. Till skillnad från de intervjuade lärarna tror vi att inre faktorer har 

betydelse för elevernas utveckling och därför får inte dessa inre faktorer uteslutas. 

Det finns många inre och yttre faktorer som går hand i hand. En yttre faktor kan leda 

till en inre faktor som i sin tur påverkar elevernas utveckling. Alla intervjuade lärare 

hade olika svar på vilka faktorer som påverkar förståelsen för matematiska 

textuppgifter. Det visar att alla lärare är olika, utgår vi från oss själva så tycker vi alla 

olika. Vi kan komma fram till samma slutresultat vad gäller vilka de största 

påverkansfaktorerna är men vi kan tycka olika vad gäller i vilken grad de olika 

faktorerna påverkar elevernas förståelse för matematiska textuppgifter.  

Resultatet ifrån intervjuerna visar att L1 var enda läraren som pratade om vikten av 

elevers självkänsla. Läraren påpekade att stress är den största orsaken till att 

läsförståelsen vid läsning av matematiska texter hämmas och att det är något som 

måste tränas bort. Vid läsning av en text, oavsett genre, spelar situationen roll 

(Österholm, 2006). Våra uppgifter kan ha gett ett för stort intryck på eleverna, då de 

kanske inte är vana vid långa textuppgifter som framkom i studien. I och med det kan 

de blivit stressade, vilket kunde ses i resultatet från elevernas uppgifter.  

Textens struktur spelar roll, två lärare från intervjuerna är inne på att siffertal är 

lättare än textuppgifter i matematiken. Det framkom att stress är en faktor som 

påverkar eleverna och att det är lärarens ansvar att hjälpa eleverna. Att lärarna 

symboliserar matematikämnet med stress låter inte positivt, enligt oss. Läraren i 

intervjun nämner stress och det är för oss oroväckande. Elever ska inte behöva känna 

sig stressade redan i de tidiga åren, kanske är det därför intresset för matematikämnet 

avtar i de senare åren? Om texterna är ostrukturerade borde förlagen ändra på sin 

struktur i matematiska texter, eleverna skulle då få det lättare att förstå språket i 

texterna. Det handlar även om en lärarkompetens. Som lärare har man friheten att 
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lägga upp undervisningen hur som helst, men det finns mål som eleverna ska 

uppfylla. Om inte läromedlet kan förklara på ett korrekt språk måste läraren kunna 

förklara det enklare för eleverna (Österholm, 2006). En av lärarna påpekar att det 

pratas för lite matematik i klassrummet och att läromedlen tar alldeles för stor plats i 

undervisningen.  

En av lärarna uteslöt inte att hemmet kan vara en orsak till att en elevs utveckling 

hämmas, och det är lärarens ansvar att rätta till problemet. Det går inte att utesluta att 

föräldrar och andra närstående till elever har en påverkan på elevers utveckling 

(Lundberg & Sterner, 2006). Vi får inte heller borste från verkligheten vi lever i. 

Föräldrar som kommer från andra kulturer behärskar inte språket på samma sätt. I 

vissa länder läser människor från höger till vänster istället för från vänster till höger. 

Det är visserligen inte en avgörande faktor för en elevs utveckling, men det gäller att 

läraren använder ett korrekt språk i matematikundervisningen. Läraren har ett ansvar 

för elevernas språkutveckling. Det är därför viktigt att lärare har det i åtanke och 

även undervisar eleverna i språk och pratar kring begrepp. Om läraren inte hjälper 

eleverna med språket, hur ska de då kunna förstå innehållet? Om läraren har brister i 

matematikämnet, men inte föräldrarna, kan eleven troligtvis fortfarande bli duktig i 

matematik. Vi får inte glömma bort den biologiska faktorn och att den spelar en 

viktig roll i sammanhanget. Om en förälder har, till exempel dyslexi, finns det en risk 

att barnet får liknande problematik. Om föräldrarna har brister i ämnet, är det 

lärarens uppgift att göra ämnet lustfyllt och intressant (Lundberg & Sterner, 2002). 

6.3 Pedagogiska implikationer 

Efter att ha gjort studien och läst igenom teori visar det hur stort ansvar läraren har 

för att ge barn och elever en bra matematikundervisning. Det krävs en del från 

lärarens sida. Läraren behöver kunskap kring matematikämnet för att kunna lära ut 

det på bästa sätt. Vi har blivit mer medvetna om vad teorin säger om verkligheten, 

och att lärarna ute i fält har liknande åsikter. Det gäller att kunna prata om 

matematikämnet, att använda sig av olika strategier och inte bli låst vid läromedlet. 

Problemen finns där ute och det är vår uppgift att rätta till dem.  

6.4 Slutsats och förslag till vidare forskning 

Det finns problem som förekommer kring matematikämnet, och studiens huvudsyfte 

var att se vilka faktorer som påverkar läsningen av matematiska texter. I studien 

framkom det att det krävs en god ordavkodning och språkförståelse vid läsning. Vid 

läsning arbetar läsaren med hjälp av långtidsminnet och arbetsminnet, och vid 

läsning av matematiska texter krävs en mer ansträngande kognitiv förmåga. 

Strukturen på en matematisk text kan påverka elevens självkänsla negativt, och det 

krävs att texten inte skapar missförstånd hos läsaren. Vid missförstånd måste läsaren 

använda sig av metakognitiva strategier för att reparera den mentala 

representationen. I studiens resultat framkom det att strukturen spelar roll för att 

kunna förstå en text korrekt. Stress var ett vanligt förekommande begrepp som togs 

upp i intervjun och pedagogerna sade att det är deras egna ansvar att leda eleverna på 

rätt väg inom matematikundervisningen och att stressen hos eleverna blir 

kontrollerbar eller helst obefintlig.  

Ett förslag till vidare forskning är att fortsätta på samma ämne, men att gå in mer på 

djupet. Det skulle kunna skrivas en liknande studie med samma typ av metod. Istället 

för att välja matematiska uppgifter som är utvalda ur tomma intet, välj istället att 

utgå från redan beprövade uppgifter. Sedan kan resultaten från de båda studierna 
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jämföras, vilket kan sluta i en intressant diskussion. Det som skulle vara intressant är 

att få veta hur man kan gå till väga för att motverka problemet med matematiska 

texter, vilka strategier som finns för att eleverna lättare ska förstå och kunna bearbeta 

texterna på ett bra och lustfyllt sätt.   
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Bilaga 1 

Mattekluringar 

Årskurs 2 

Uppgift 1 

Lisa och Anton äter upp alla kakorna i en burk. 

Lisa äter sex kakor. 

Anton äter hälften så många. 

Hur många kakor var det i burken från början? 

Uppgift 2 

Lillnissen spelar kula med sina kompisar. 

Han tog med sig sina 10 kulor, 5 röda och 5 blå. 

I första matchen förlorar han 2 röda och vinner 4 blå. 

I andra matchen vinner han lika många röda som han förlorar blå. 

I den tredje och sista matchen förlorar han 3 blå och 1 röd. 

Hur många kulor har Lillnissen kvar efter sista matchen? 

Rita kulorna så blir det lättare. Lycka till! 
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Bilaga 2 

Mattekluringar 

Årskurs 3 

Uppgift 1 

Lillnissen spelar kula med sina kompisar. 

Han tog med sig sina 10 kulor, 5 röda och 5 blå. 

I första matchen förlorar han 2 röda och vinner 4 blå. 

I andra matchen vinner han lika många röda som han förlorar blå. 

I den tredje och sista matchen förlorar han 3 blå och 1 röd. 

Hur många kulor har Lillnissen kvar efter sista matchen? 

Rita kulorna så blir det lättare. Lycka till! 

Uppgift 2 

Alla barn i Adam och Eva klass har ställt upp sig på ett led efter varandra.  

Bakom Adam står 16 barn.  

Ett av dem är Eva. Framför Eva står 14 barn. Ett av dem är Adam.  

Mellan Adam och Eva står det 7 barn.  

Hur många barn står uppställda i ledet? 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor 

1. Har du erfarenhet av att elevers matematikutveckling hämmas på grund av att 

de har svårigheter i läsförståelse? 

 

2. Vad finns det för faktorer som kan leda till att matematikutvecklingen 

hämmas? 

 

3. Tycker du att detta är ett stort eller ett litet problem hos eleverna? Varför? 

 

4. Hur går du till väga när du upptäcker att elevers svårigheter i matematik beror 

på elevens läsförståelse? Vad gör du för att hjälpa? 

 

5. Upptäckte du något särskilt hos eleverna när du observerade under 

fallstudien? (att de som vanligtvis har lätt för matte tyckte  det var lite svårare 

idag när det förekom en del text och begrepp?) 
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