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Abstrakt 
Studiens syfte har varit att undersöka sambandet mellan läs- och 

skrivsvårigheter och matematiska kunskaper. Undersökningarna gjorde vi 

genom tre intervjuer med pedagoger och matematikuppgifter lösta av 51 

elever. Med vår studie ville vi ta reda på om svårigheter i ordförståelse 

och läsförståelse bidrar till ett sämre resultat inom matematikämnet. 

Något annat vi ville ta reda på var vilka krav en textuppgift ställer på 

elever, samt hur pedagogerna och skolan arbetar med språket i 

matematiken. Genom resultatet syns det tydligt att majoriteten av 

eleverna har svårare för att lösa textuppgifterna än räkneuppgifterna. 

Samtliga pedagoger ansåg att det finns ett samband mellan elevers 

matematiska kunskaper och läs- och skrivinlärning. Genom vårt resultat 

och vår analys går det tydligt att se att många elever använder sig av 

irrelevant information eller att de inte förstår viktiga nyckelord och 

begrepp som är väsentliga för att klara av att lösa uppgiften. 
 

Nyckelord 
matematiskt språk, läs- och skrivsvårigheter, ordförståelse, 

matematikundervisning 
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1. Inledning 
Vi har valt att inrikta oss på språkkunskaper i matematiska uppgifter. Vi vill ta reda på mer om 

sambanden mellan matematiksvårigheter och svårigheter i språk och hur det påverkar elever i 

matematikundervisningen. Detta är något som intresserar oss eftersom vi själva har, under vår 

praktik, upptäckt de svårigheter många elever har när de ska lösa längre textuppgifter eller 

problemlösningar. Det vi främst lagt märke till är att elever saknar förståelse för enkla 

matematiska uttryck som till exempel summa, färre, flest, skillnad och så vidare. Det här 

verkar vara en bidragande faktor till att elever har svårigheter med att välja vilket räknesätt de 

ska lösa uppgiften med, eftersom de inte har full förståelse för vad textuppgiften är ute efter. 

Detta är som sagt något vi lagt märke till under vår praktik och därför gjort oss intresserade av 

att genomföra den här studien. 

 

Det finns tidigare forskning och studier inom sambandet mellan matematikkunskaper och 

språkkunskaper. Dessa kommer vi att belysa i vår teoretiska del i arbetet. Med vårt arbete 

hoppas vi dock kunna styrka den tidigare forskningen, men samtidigt få en ökad insyn på 

språkets betydelse i matematik. Med våra metoder i studien kommer vi att bli bevisade 

motsatsen eller få den tidigare forskningen bekräftad.  

 

I Mer än matematik – om språkliga dimensioner i matematikuppgifter (2008) av Kjellström, 

Persson, Olofsson, Alm och Olofsson berörs debatten om sambandet mellan 

matematikkunskaper och språkkunskaper. I boken diskuteras syftet med nationella prov i 

matematik. Det som diskuteras är huruvida barn verkligen testas i sina matematiska kunskaper 

i testen, eller om det snarare är deras språkkunskaper som testas. Den viktiga frågan i debatten 

är i vilken mån själva texten orsakar problem för eleverna under testet. I vissa fall är det med 

andra ord själva läsandet som skapar problem i matematiska uppgifter. Att elever har en bra 

språkutveckling i svenska, krävs inte bara i ämnet svenska, det krävs också i andra ämnen 

som till exempel matematik. Det krävs därför att matematiklärare är medvetna om sitt ansvar 

när det gäller språkutveckling i matematik. De ska även vara observanta på den språkliga 

dimensionen som finns i matematik. För vissa elever finns det även en andraspråklig 

dimension. För att en uppgift ska vara relevant vid ett test, måste eleven förstå texten i 

uppgiften. Annars är det inte de matematiska kunskaperna som testas (Kjellström m.fl. 2008). 

”Att inte förstå texten till fullo i matematikuppgifterna får givetvis till följd att det blir svårt 

att lösa uppgifterna, men det kan få allvarligare konsekvenser än så. Det påverkar även 

elevens självkänsla, vilket i sin tur inverkar på elevens förmåga att klara matematik över 

huvud taget” (Kjellström m.fl. 2008:8). 

 

I läroplanen för grundskolan (2011) betonas vikten av språk i samtliga ämnen. I kursplanen 

för matematik står det följande: 

 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera 

logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen 

också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer 

och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och 

matematiska sammanhang. (Skolverket 2011:62) 
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Eleverna ska enligt detta syfte kunna kommunicera om matematik i vardagliga och 

matematiska sammanhang. I kursplanen för matematik står det även att eleverna ska ges 

förutsättningar för att utveckla sin förmåga att: 
 

 använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

 använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra 

för frågeställningar, beräkningar och slutsatser (Skolverket 2011:63). 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka på vilka sätt det finns samband mellan läs- och 

skrivsvårigheter och matematiksvårigheter och hur svårigheter i ordförståelse kan påverka 

matematikinlärningen. Följande fyra frågeställningar har vi utgått ifrån: 

 

 På vilket/vilka sätt finns det samband mellan elevernas språkkunskaper (läs- och 

skrivinlärning) och deras matematiska kunskaper? 

 Hur påverkar ordförståelsen och matematiska begrepp matematikinlärningen? 

 Vilka faktorer kan anses som särskilt centrala för att elever ska lösa textuppgifter? 

 Hur arbetar skolan och pedagogerna med språket i matematiken? 

 

3. Teoretisk bakgrund 
Vi kommer under detta avsnitt att tala om det sociokulturella perspektivet och hur vi kopplar 

det till vårt arbete. Vi kommer även att belysa ett antal faktorer som kan påverka elevernas 

matematikinlärning. En stor faktor som kommer att belysas är sambandet mellan matematiska 

kunskaper och språk. Flertal elever som har läs- och skrivsvårigheter i svenska anser att de 

också har svårigheter i matematik. Det förekommer olika sekundära svårigheter hos elever 

med läs- och skrivsvårigheter, dock i olika utsträckningar. Det kan till exempel handla om 

läsförståelse, självuppfattning, socioemotionella faktorer, inlärningsstrategier och matematik-

inlärning. Att elever har problem med matematikinlärningen kan då vara en följd av läs- och 

skrivsvårigheter (Sterner & Lundberg 2002). Vi har därför tagit reda på vad forskning säger 

om sambanden mellan läs- och skrivsvårigheter och matematik, men dessutom hur strukturer 

och främmande ord kan påverka en elevs förståelse. 
 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 
I ett sociokulturellt perspektiv är det samspelet mellan människor både individuellt och i 

grupp som är det väsentliga. När det kommer till lärande och mänskligt tänkande/handlade är 

en av utgångspunkterna i det sociokulturella perspektivet att intressera sig för hur människan 

tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser, både som individ och kollektiv. ”... 

människan är en biologisk varelse med en uppsättning fysiska och mentala resurser som är 

mer eller mindre givna av naturen och bestämda av den art vi tillhör” (Säljö 2000:18). Som 

biologisk varelse är människan underlägsen i jämförelse med andra arter. Människan har 

bland annat svårt att hålla information i minnet, då det kan vara väldigt svårt att göra flera 

saker samtidigt. Människan är även dålig på att genomföra logiska resonemang (2000). 

Människor har inte utvecklats mycket i biologisk bemärkelse de senaste årtiotusendena. Det 

som dock har utvecklats är olika redskap och verktyg. Med dessa redskap och verktyg kan 

människan ”... bearbeta omvärlden och den kollektiva kunskap vi byggt upp” (Säljö 2000:19). 

Ett utav dessa redskap och verktyg kan vara vår språkliga kompetens. Det är språket vi 

använder för att förstå och agera i den värld vi lever i. Kunskaper och färdigheter som vi 

människor behöver kunna för att klara oss i dagens samhälle förs vidare genom språket, med 
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andra ord interaktioner med andra människor (Säljö 2000). 

 

Upphovsmannen till det sociokulturella perspektivet är Lev Semjonovitj Vygotskij. I boken 

Vygotskij i praktiken (2006) förklarar författaren Leif Strandberg Vygotskijs tankar på följande 

sätt: ”Vygotskij menade att inre processer – det som finns inuti huvudet – har föregåtts av 

yttre aktivitet tillsammans med andra, med stöd av hjälpmedel, i specifika kulturella miljöer. 

Det är i människans yttre aktiviteter som hon skapar sig ett råmaterial för inre processer” 

(Strandberg 2006:10).  Vygotskij menar med andra ord att om det inte finns något råmaterial 

från yttre aktiviteter, sker det inget inuti huvudet. Ett viktigt nyckelord för Vygotskij när det 

gäller lärande och utveckling är aktivitet. För att en aktivitet ska vara lärande och utvecklande 

ska aktiviteten innehålla fyra påtagliga kännetecken. För det första ska dessa aktiviteter alltid 

vara sociala. Vi människor lär oss genom att samspela med andra människor. Det andra 

kännetecknet är Medierade. Det innebär att aktiviteten ska ha ett hjälpmedel. Det kan till 

exempel vara verktyg och tecken som hjälper oss att lösa problem eller hålla saker i minnet. 

När vi ska bekanta oss med en ny miljö kan vi till exempel behöva en kompass eller karta. Det 

tredje kännetecknet är Situerade. Detta innebär att de aktiviteter vi lär oss från och utvecklas 

av sker i ett visst sammanhang, rum och kontext. Om jag till exempel vill lära mig svenska är 

det lättare att göra det i Sverige än i England. Det fjärde och sista kännetecknet är Kreativa. 

Detta innebär att aktiviteten ska överskrida givna gränser. Människor måste omskapa 

relationer, hjälpmedel och situationer för att skapa en kreativ aktivitet som utvecklar oss 

människor (Strandberg 2006). 

 

Vygotskij understryker att språket har en väldigt stor betydelse för allt lärande. Språket är det 

som leder barnets utveckling framåt. Att samspela med andra människor har en avgörande 

betydelse för ett barns, men lika så en vuxens, begreppsutveckling och förmågan att skapa nya 

tankestrukturer. Vygotskij understryker också vikten av imitation i barns lärande. Med 

imitation menar Vygotskij ett meningsfullt samspel med ett ömsesidigt utbyte av information 

där inte den ena parten härmar den andras handlingar, utan konversationen blir meningsfull 

(Sterner & Lundberg 2002). Att kunna uttrycka sig är en viktig del i sin begreppsutveckling.  

Genom att samspela med andra människor och använda vårt språk, utvecklas både vårt 

begreppsinnehåll och begreppsuttryck. Dessa två uttryck har ett samband. ”BI, 

Begreppsinnehållet, är tankarna och åsikterna om omgivningen, om ting och individ och 

förhållandet mellan dem. BU är språk som symboliserar tankarna och åsikterna” (Høines 

1990:68). 

 

3.2 En studie om påverkansfaktorer i matematiken 
I Mölleheds avhandling Problemlösning i matematik – en studie av påverkansfaktorer i 

årskurserna 4-9 (2001) undersöker författaren vilka faktorer som påverkar elever, i årskurs 4-

9, som löser problemlösningar. Möllehed förklarar i sin avhandling att det finns många olika 

faktorer som kan påverka en elevs resultat i problemlösningar. ”Elevernas fel kan ha sin grund 

i bristfälliga matematiska kunskaper, men kan även bero på brister i den kognitiva 

utvecklingen” (Möllehed 2001:14). Möllehed kunde i sin undersökning komma fram till att 

det fanns 16 faktorer som kunde påverka problemlösningen i matematik i grundskolan. Dessa 

16 faktorer var följande: 
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 Textförståelse   Visuell förståelse  

 Verklighetsuppfattning  Uppmärksamhet 

 Separation   Relation mellan helheten och dess delar 

 Kombinationsförmåga  Logik  

 Proportionell förståelse  Konstans 

 Matematiska begrepp  Talförståelse 

 Räkneförmåga   Samband mellan storheter  

 Samband mellan enheter  Noggrannhet    

                    (Möllehed 2001:62) 

   

Genom sin undersökning kunde Möllehed (2001) se att den stora bristen bland alla årskurser 

är textförståelse. Det är den dominerande faktorn i alla årskurser förutom i årskurs 4. I årskurs 

4 uppvisade eleverna lika stora brister i andra faktorer också. Möllehed definierar 

textförståelse på följande sätt: ”Eleverna missförstår på olika sätt den information som ges i 

texten, förstår ej sammanhanget i meningarna eller feltolkar enstaka detaljer” (Möllehed 

2001:63). Möllehed har delat upp textförståelsen i sju olika delar. Dessa är följande: att 

missförstå innebörden i texten, att missförstå vissa ord i texten, att missförstå en detalj i 

texten, att missförstå frågan, att genomföra meningslösa beräkningar, att förändra problemet 

och att ha en förutfattad mening om lösningen. Dessa sju delar hör dock mycket ihop, de 

räknas tillsammans som textförståelse (Möllehed 2001). 

 

Att elever förstår texten i en textuppgift är väldigt viktigt. Det är det första som krävs av 

eleverna när de löser en uppgift. Eleverna behöver inte bara kunna urskilja den viktiga 

informationen och förstå problemtexten till sitt huvudsakliga innehåll. Oftast är det också 

flera faktorer som krävs för att klara en uppgift. För att ha en grundförståelse för en uppgift, 

som till exempel problemlösningar, krävs det att elever behärskar tre faktorer: textförståelse, 

visuell förståelse och verklighetsuppfattning. Dessa tre kan samlas i en övergripande faktor 

som Möllehed kallar förståelse (Möllehed 2001). 

 

Enligt Möllerheds (2001) undersökning är matematiska begrepp en faktor som har en stor 

påverkan när det kommer till att lösa matematiska uppgifter. Genom att rangordnar samtliga 

faktorer efter hur de påverkar elevers resultat syns det som sagt att textförståelsen är den 

största bristen. Matematiska begrepp hamnar på 5-7 plats av de 16 faktorerna. De fel elever 

gör under faktorn matematiska begrepp är bland annat att blanda ihop räknesätt och enheter 

och att förväxla namn på bland annat geometriska figurer (Möllehed 2001). 

 

3.3 Läs- och skrivsvårigheter 
För att kunna lösa en matematisk textuppgift måste eleverna erhålla en viss läs- och 

skrivkompetens. För att ta reda på hur den här kompetensen påverkar elevers matematik-

inlärning måste det tas reda på vad det betyder att kunna läsa och skriva (Sterner & Lundberg 

2002). 
 
3.3.1 Läsförståelse 

Att läsa innebär att läsaren kan ta till sig skriftlig information oberoende av plats, tid eller 

informationskälla. Det betyder också att läsaren kan ta del av skrift, avkoda skrivna bokstäver 

till ord, skapa inre bilder och föreställningar om vad ord, meningar och texter handlar om. 

”Att läsa är att ge de synliga orden på pappret ett innehåll genom att väcka de ursprungligen 

talade eller tänkta nedskrivna orden till liv” (Stadler 1998:26). Det är läsarens egna språkliga 

kompetens som gör att texten får mening. Genom läsning utvecklas läsaren aktivt genom att 

ombilda ord och meningar och skapar tankar kring de ord författaren skrivit och bildar en 

egen uppfattning om dem (Stadler 1998). Druid Glentow (2007) fastställer att en god 
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läsförståelse innebär att ”...man har en korrekt och automatiserad avkodningsförmåga, att man 

har en förtrogenhet med skriftspråkets ordval och meningsbyggnad, att man har ett gott 

ordförråd, att man har kunskaper och erfarenheter att relatera till, att man har ett engagemang 

i det man läser” (Druid Glentow 2007:12). Saknas det här, kan det innebära svårigheter i 

läsning. Lässvårigheter kan visa sig på olika sätt, bland annat genom att eleven läser långsamt, 

hackar sig fram i läsningen, blir ofta och snabbt trött, läser för fort och fel och gissar på ord, 

kastar om eller blandar ihop bokstäver etcetera (Druid Glentow 2007). 

 
3.3.2 Skrivförståelse 

Vi människor skriver ofta på ren automatik, vi tänker inte på att bokstäverna representerar ett 

visst ljud. En van läsare och skrivare har redan ett ordförråd som existerar som ordbilder i 

långtidsminnet och på grund av det behövs det inte läggas ner mycket tankar på hur ord ska 

stavas eller vilken strategi som kan användas för att skriva. För att nå kompetens i skrivning 

behövs övning, överinlärning och automatisering (Stadler 1998). Enligt Druid Glentow (2007) 

innebär att vara skrivkunnig att ”...man har en förmåga att kunna samla, strukturera sina 

tankar för att kunna klä dem i skriftspråkets dräkt (ordval, meningsbyggnad, interpunktion), 

att orden är rätt stavade och att handstilen är läsbar” (Druid Glentow 2007:13). Med en god 

skrivkompetens går det naturligtvis att stava fel eller göra grammatiska fel, men skillnaden 

från någon som har skrivsvårigheter så upptäcker en med god skrivkompentens det och rättar 

till felen. Skrivsvårigheter kan yttra sig genom osäker ordbehandling, svårigheter att skilja på 

talspråk och skriftspråk och skriver istället som orden låter, osäkerhet på bokstävernas form 

och ljud, förväxlar vokaler eller utelämnar dem helt och samma sak med konsonanter, missar 

ändelser etcetera (Druid Glentow 2007). 
 

3.4 Sambandet mellan läs- och skrivsvårigheter och matematik 
Enligt Sterner och Lundberg (2002) upplever många elever med läs- och skrivsvårigheter att 

de har svårt med lärandet i andra områden också, som i bland annat matematik. Att låta elever 

jobba med uppgifter där de språkliga kraven är lägre rekommenderas inte. Istället ska 

undervisningen innehålla språkliga delar som påverkar elevers läs- och skrivinlärning och 

matematikinlärning. Lärarens inställning till hur språket påverkar en elevs inlärning i 

matematik är betydelsefull för en elevs motivation, självförtroende och lust att lära (Sterner & 

Lundberg 2002). 

 

En elevs språkliga svårigheter kan betyda att eleven får problem med att lära sig matematiska 

symbolers betydelse. Vilken läsnivå eleven har påverkar förståelsen för matematiska 

textuppgifter precis som de särskilda krav som matematikens språk ställer på läsaren. I 

skönlitterära texter finns det ofta en målande beskrivning vilket gör det enklare att förstå 

texten, men sådana beskrivningar i matematiska uppgifter kan göra det svårt för eleven att 

urskilja det matematiska innehållet (Sterner & Lundberg 2002). 

 

Läs- och skrivsvårigheter är trots allt språksvårigheter, det vill säga att svårigheter kan uppstå 

i både tal och skrift och därför hjälper det inte alltid att lägga stor vikt i kommunikationen. 

Genom att enbart muntligt presentera en uppgift kan ställa till med problem då det kan vara en 

elevs svaga punkt. Genom att både presentera uppgiften muntligt och genom skrift eller i 

visuell form får eleven fler chanser till att tolka informationen och uppfatta vad som förväntas 

att göras. Problem som också kan bidra till läs- och skrivsvårigheter är att eleven har ett behov 

av att få mycket uppmärksamhet eller har svårt att koncentrera sig. En stor faktor som orsakar 

svårigheter i matematik kan vara att eleven inte får tillräckligt språkligt stöd. En elev som 

exempelvis har svenska som andraspråk kan mycket väl förstå matematiska begrepp på sitt 

hemspråk men förstår dem inte på svenska. Det är då väsentligt att eleven får uttrycka sitt 
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kunnande på sitt hemspråk istället för att enbart använda ett språk, som i detta fall är svenska 

(Sterner & Lundberg 2002).  

 

Det måste inte finnas en samhörighet mellan lässvårigheter och räknesvårigheter. Det finns 

elever som är duktiga på läsning men har svårt för räkning. Det är svårt att sätta fingret på vad 

som ligger bakom svårigheter i matematik eftersom det är komplext och forskningen inom 

räknesvårigheter har inte kommit lika långt som forskningen inom lässvårigheter. Det finns 

också elever som har det tvärtom, svårigheter i läsning men fallenhet i matematik. Detta är ett 

välkänt fenomen bland några framstående naturvetenskapsmän eller matematiker. Vad detta 

beror på måste studeras mer om. En orsak till att människor har olika svårigheter kan vara för 

att svårigheterna inte sitter på samma ställe i hjärnan och kan därför utsättas för olika negativa 

påverkningar, till exempel gener (Lundberg & Sterner 2006). 

 

3.5 Faktorer 
Om en elev har svårigheter i matematik kan det bero på många olika saker. Vi har valt att 

förklara de faktorer som vi anser är relevanta för vårt arbete. De faktorerna som vi valt ut är 

några av de som Sterner & Lundberg (2002), Kjellström m.fl. (2008) och Österholm (2006) 

belyser. Faktorerna som vi belyser är matematikens språk, kognitiva och fonologiska hinder, 

automatisering, regelrigiditet, matematiska symboler och brister i undervisningen.  

 
3.5.1 Matematikens språk 

Med matematikens språk menar vi det språk elever och lärare talar när de har 

matematiklektioner i skolan. Vi kommer i detta avsnitt belysa skillnaden mellan matematikens 

språk och det vardagliga språket. Med språk menar vi även den matematik som används 

skriftligt. Vi kommer därför även belysa textuppgifter och dess struktur och innehåll. 

 
3.5.1.1 Vardagligt språk kontra matematiskt språk 

Matematiken kan upplevas som ett helt eget språk. I vardagligt språk får mottagaren ofta 

mycket information i en text, oftast mer information än vad som egentligen behövs. I 

vardagligt språk får mottagaren även oftast informationen vid flera tillfällen och på flera olika 

sätt. Detta kan då underlätta för personer som får informationen att förstå. I det matematiska 

språket får mottagaren oftast bara den relevanta informationen en gång och den har inte heller 

något överskott på information. Strukturen i en matematisk uppgift behöver inte heller vara 

kronologisk, men genom att göra uppgiften kronologisk görs uppgiften tydligare för elever 

utan att förenkla själva matematikproblemet (Kjellström m.fl. 2008). 

 

Enligt Sterner och Lundberg (2002) har språket stor betydelse för begreppsbildning i 

matematik. Matematik är som ett språk. Det är uppbyggt av text, instruktioner och symboler, 

men för att förstå det matematiska språket krävs en förståelse för förhållandet mellan begrepp, 

idéer och symboler. Precis som ett språk innehåller matematiken ett vokabulär, terminologi 

och en grammatik som består av sina egna regler. Skillnaden mellan ett matematiskt språk och 

ett ”vanligt” språk är att ingen har det som första språk (Sterner & Lundberg 2002). Ett 

problem som kan uppstå i matematikundervisningen är skillnaden mellan vardagligt språk och 

matematiskt språk. I vardagligt språk går det att uttrycka sig ”Fyra päron och fem päron blir 

nio päron tillsamman”. Tolkas detta till matematiskt språk blir det istället ”Summan av fyra 

och fem är nio” (Kjellström m.fl. 2008). Det vardagliga språket och det matematiska språket 

kan också ha en viss skillnad när det gäller vanliga ord. I Mer än matematik – i språkliga 

dimensioner i matematiska uppgifter (2008) finns en lista på ord som har en vardaglig 

betydelse, men samtidigt en helt annan matematiskt betydelse: 
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 Ord i matematiska språk  Vardaglig betydelse 

 Rymmer   Flyr 

 Skillnaden   Olikhet 

 Volym   Ljudvolym, hårvolym 

 Teckna uttryck   Rita 

 Axel   Kroppsdelen axel 

 Udda   Konstiga 

 Värde   Något värdefullt 

 Minst två förslag  Tre betydelser: motsatsen till längst, 

    högst eller äldst 

 Bestäm arean   Besluta 

 Triangelns bas   Grund i ord som baslivsmedel, basläger 

 Term   Ord 

 Rot   Rot på en växt 

                                    

                (Kjellström m.fl. 2008:16-17) 

 

Risken med ord som dessa är att eleven kan tolka orden efter den vardagliga betydelsen och 

får då svårt att lösa den matematiska uppgiften. ”Det är alltså viktigt att bearbeta den 

matematiska betydelsen av ett ord vid sidan av den vardagliga” (Kjellström m.fl. 2008:17). 

Matematikläraren ska med andra ord inte förenkla uppgifterna och använda den vardagliga 

betydelsen. Läraren ska istället utveckla matematiska språket successivt. Under en 

provsituation är det dock lite annorlunda. Då ska eleverna inte komma i kontakt med 

matematiska ord som de inte stött på tidigare. I sådana lägen är det bra om läraren använder 

lite enklare ord. ”För matematikläraren gäller det alltså att vara observant på om ord och 

uttryck i matematikuppgifterna är obekanta för eleverna och i så fall ge förklaring till de nya 

orden” (Kjellström m.fl. 2008:29). Det är under lektionerna som eleverna ska komma i 

kontakt med de nya orden. Om eleverna under matematikarbetets gång får höra olika 

matematiska ord och dess betydelse, kommer dessa snart ingå i deras egna ordförråd. Det är 

viktigt att det matematiska ordförrådet utvecklas. Det matematiska språket kommer senare att 

användas som ett verktyg vid till exempel problemlösningar. Det är med andra ord viktigt att 

läraren förvisar sig om att de olika matematiska orden och uttrycken är etablerade hos 

eleverna, innan de börjar användas i provsituationer (Kjällström m.fl. 2008). Det är väldigt 

viktigt att lärare är medveten om de skillnader som finns mellan det vardagliga språket och 

det matematiska. Matematiskt språk är ofta kortfattat med speciella termer. Elever ligger 

väldigt olika till, som i allt annat, i sin utveckling i språk och det måste läraren ha i sina 

tankar. Undviker läraren det matematiska språket kan det göra så att elever hindras från att 

lära sig att kommunicera inom matematik. Om läraren använder det matematiska språket och 

kommunicerar inom matematik får elever möjligheten till att successivt utveckla sitt språk 

(Löwing 2006) 

  
3.5.1.2 Matematikens textuppgifter 

Matematikens textuppgifter ställer ofta krav på en skriftspråklig kompetens vilket alla barn 

inte besitter (Sterner & Lundberg 2002). Enligt Kjellström m.fl. (2008) finns det en rad olika 

saker som kan skapa problem för elever i en textuppgift i matematik. Ett exempel kan vara att 

elever missar en viss viktig information. Det kan till exempel vara om det finns 

underförstådda betydelser i texten som eleven behöver förstå för att lösa uppgiften. Elever 

förväntas då kunna tolka och dra slutsatser om abstrakta relationer. En annan sak kan vara om 

textuppgiften innehåller missledande information. Det kan till exempel vara uttryck eller ord 

som gör att elever börjar tänka på fel saker. Det sista som tas upp är svårigheten med vissa 

ord. Om en elev stöter på ett nytt ord eller uttryck börjar de lätt analysera själva ordet och 
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glömmer bort det själva matematiska problemet (Kjellström m.fl. 2008). Det är därför viktigt 

att läraren använder matematik som språk i klassrummet. Om elever kommer i kontakt med 

olika lässtrategier inom matematikundervisningen kan det bidra till att elever fördjupar och 

förbättrar sin läsförståelse.  

 
Läsförståelse ökar genom att eleverna talar, läser och skriver matematik. Tankar 

och idéer blir synliga för reflektion när de formuleras i ord och det leder till 

djupare förståelse. Det är viktigt att eleverna tidigt förstår att användandet av 

matematiska symboler är ett sätt att uttrycka betydelse. (Kjellström m.fl. 

2008:11) 

  
3.5.1.3 Struktur i matematiska textuppgifter 

Matematiska texter är ofta uppbyggda med meningar där ord och symboler är precist och 

innehållet måste uppfattas korrekt för att uppgiften ska kunna lösas. Elever som har en 

tendens till att kasta om ord i meningar eller har svårigheter i läs- och skrivförståelse kan få 

svårt att hitta logik och mening med texten. Lärare kan hjälpa eleverna att förbättra sin 

läsförståelse i matematik genom att: 

 

- Tala matematik och använda korrekt terminologi i samband med problemlösning. 

- Skapa en attityd hos eleverna av att ”läsa för att förstå” dvs uppmuntra och stärka 

elevernas förväntan att tester ska ge sammanhang och mening. 

- Uppmuntra eleverna att använda grafiska uttrycksformer som t ex bilder och diagram 

och diskutera innehållet. 

- Göra ordlistor över viktiga ord och hjälpa eleverna utveckla sin läsning. 

- Uppmuntra eleverna att förklara viktiga delar i skriftliga frågor. 

            (El-Naggar 1996:27) 

 

Det händer ibland att det dyker upp ord från läraren eller i matematikboken som läraren eller 

författaren förväntar sig att elever känner till, men de kan vara helt främmande ord för elever. 

Det är väsentligt att elever möter nya ord och begrepp i olika situationer för att ta till sig dem. 

Dessutom bör elever få testa dessa ord både skriftligt och muntligt i olika sammanhang. Det 

kan underlätta elevers inlärning av nya ord i fall läraren låter elever göra personliga ordlistor 

med matematiska ord som de arbetar med (Sterner & Lundberg 2002). ”Det är uppenbart att 

läraren har en viktig uppgift att hjälpa elever att utveckla sitt ordförråd och sin läsförståelse 

och att vara en stödjande person för elever i lässvårigheter” (Sterner & Lundberg 2002:49). 

 

Det ställs stora krav på elevers läsförståelse då de ska lösa matematiska textuppgifter eftersom 

de ofta är uppbyggda med krångliga meningsbyggnader, nya ord och begrepp som kan vara 

svåra att tolka och kunna dra slutsatser ur få exempel. Varje litet ord i en textuppgift kan vara 

viktigt för att tolka informationen rätt och det ställer stora krav på läsningen. Vissa uppgifter 

går ut på att en händelse ska översättas till abstrakta matematiska symboler. För elever som 

redan har svårt för att läsa blir det här väldigt mäktigt och som lärare ska man inte förutsätta 

att alla elever klarar av att lösa sådana här uppgifter på egen hand. ”Istället behövs en mycket 

tydlig och strukturerad undervisning i samband med tolkning och bearbetning av olika 

kategorier av texter och grafiskt material och för att göra överföringar mellan olika 

uttrycksformer” (Sterner och Lundberg 2002:53). I skolan är det vanligt att elever övar på 

läsning och läsförståelse i andra ämnen än i svenskan, som till exempel historia eller 

samhällskunskap och det kan vara en bidragande faktor till elevers ökade läsförståelse. 

Sterner och Lundberg (2002) anser att elever som har svårigheter i läsförståelse bör få hjälp 

med att läsa allmänna texter, men likväl också få hjälp med texter med matematiskt innehåll. 



 

~ 12 ~ 
 

Matematikundervisningen borde också se till att elever ökar sin läsförståelse genom att de får 

lära sig olika lässtrategier, men även svenskundervisningen bör informera om olika läs-

strategier för att lösa textuppgifter i matematiken (Sterner & Lundberg 2002). 
 
3.5.1.4 Matematiskt ordförråd 

I Mer än matematik – i språkliga dimensioner i matematiska uppgifter (2008) refereras det till 

en rapport utifrån PISA-resultaten (Programme for International Student Assessment). Där 

visas sambandet mellan läsförståelse och matematik. Vissa utav PISAs matematiska uppgifter 

kräver mer läsförståelse än andra. I PISA-resultatet visades en faktor som kan försämra 

elevernas resultat, detta var förekomsten av lågfrekventa ord och uttryck. Exempel på dessa 

ord kan vara landsomfattande, slumpmässigt och genomfördes (Kjellström m.fl. 2008). 

 

Att elevers ordförråd har en stor betydelse för hur de klarar av en matematisk uppgift är en 

självklarhet. Något annat som påverkar hur en elev tolkar en uppgift är också vilken 

förförståelse och vilka erfarenheter eleverna har. Tack vare att elever har olika erfarenheter 

och olika förförståelser kan samma uppgift tolkas på många olika sätt. Om en elev inte har 

förförståelse för vad till exempel en slalombacke eller pjäxor är, kan det vara svårt om 

uppgiften kräver detta för att lösa uppgiften. För att förhindra detta kan det till exempel finnas 

en lätt beskrivning av vad föremålet är eller en bild. Detta gör i sin tur att elevens ordförråd 

successivt utvecklas. Ett annat sätt för att göra matematikuppgifter mer intressanta för elever 

att lösa är om läraren utgår från elevers intressen. Givetvis behöver inte läraren alltid utgå från 

elevers intresse eller undvika nya företeelser, men det är viktigt att läraren förstår att alla 

elever inte har erfarenhet av samma saker. En självklar sak för en elev kan vara något helt 

främmande för en annan elev (Kjellström m.fl. 2008). 

 
En strävan bör vara att utforma och använda matematikuppgifter som utmanar såväl 

elevernas språkliga förmåga som matematiska tänkande. Här krävs en språklig 

lyhördhet hos läraren för att vid rätt tidpunkt kunna introducera nya begrepp, ord 

och uttryck. Det gäller också att stötta eleverna, vilket inte är liktydigt med att 

förenkla och undvika svårigheter utan snarare att skapa en språkutvecklande miljö 

runt eleverna där de ges möjlighet att göra nya landvinningar inom språket. 

(Kjellström m.fl. 2008:42) 

 

Om en elev ska bygga upp en språklig kompetens i matematik, krävs det att eleven talar med 

någon som talar detta språk. Enligt analyser, som belyses av Löwing (2006), i klassrummet 

visar det sig att läraren hinner prata med varje elev i cirka 1-2 minuter varje lektion. Detta är 

för lite tid för att elever ska utveckla sitt matematiska språk. Om läraren däremot har en 

gemensam samling i början eller slutet av lektionen, ges elever möjlighet att sätta ord på det 

de lärt sig eller ska lära sig under lektionen (Löwing 2006).  

 
3.5.2 Kognitiva hinder 

En orsak till sambanden mellan lässvårigheter och räknesvårigheter skulle enkelt kunna 

förklaras med allmän intelligens. Har en elev en försämrad kognitiv förmåga bidrar det 

naturligtvis till svårigheter i att lära sig komplicerade saker. Till kognitiva hinder har vi räknat 

fonologi, automatisering och regelrigiditet vilket vi sammanfattar i stycken nedan. Både 

läsförståelse och matematikförståelse kan innehålla orimliga kognitiva hinder. Lundberg och 

Sterner (2006) belyser att det kan bero på gener som gör att vissa har olika typer av 

inlärningsproblem samtidigt, vilket gör att vissa visar svårigheter i både läsning och 

matematik. För att lära sig matematik och läsförståelse använder elever sig av sitt 

arbetsminne. Det måste elever göra eftersom det är mycket information som ska kommas ihåg 

när en uppgift utförs. Till exempel när en elev utför en matematikuppgift kan det vara enkelt 

att lösa den genom att se den på ett papper, men om informationen kommer muntligt kan det 
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vara svårt att komma ihåg att hålla alla siffror i minnet. På samma sätt är det svårt att hålla 

långa ord, meningar eller stycken i minnet eftersom det som lästes i början måste kommas 

ihåg i slutet av texten (Lundberg & Sterner 2006). 
 
3.5.2.1 Fonologiska hinder 

En annan aspekt på vad som kan vara gemensamt mellan matematik- och lässvårigheter är 

fonologiska problem. Att ha fonologiska problem är ett kännetecken vid dyslexi. En elev med 

dyslexi eller fonologiska problem kan få det svårt i matematiken då det är många nya ord och 

begrepp som de måste hålla isär. Det här behöver inte betyda att eleven får det svårt med att 

lösa matematiska problem eller att tänka numeriskt, vilket betyder att kunna räkna med 

siffror. Elever möter många nya ord och termer inom matematiken inom de första åren och en 

del av dessa ord används i vardagsspråket men med en helt annan innebörd, till exempel 

volym som kan kopplas med ljudstyrka. Lundberg och Sterner (2006) belyser att elever med 

en god fonologisk förmåga har det lättare att ta till sig nya ord och få inre föreställningar om 

deras uppbyggnad samt att de har lättare att hålla isär orden från varandra. En fonologisk 

svaghet kan med andra ord bidra till problem i både matematik- och läsinlärningen (Lundberg 

& Sterner 2006). 

 
Kognitiva studier tyder på att representationer av aritmetiska fakta i långtidsminnet 

stöds av samma fonologiska och semantiska minnessystem som är kopplat till 

ordavkodning och läsförståelse (Geary, 2000). Om det verkligen är fallet, menar 

Geary, kan de stöda fonologiska processer som bidrar till lässvårigheter också vara 

grunden för svårigheter att hämta talfakta ur långtidsminnet. Det kan vara källan till 

sambandet mellan vissa matematiska svårigheter och lässvårigheter. (Sterner och 

Lundberg 2002:84) 

 
3.5.2.2 Automatisering 

En elev som har problem med att uppnå full automatisering av ordavkodningen kan få 

svårigheter med både läsning och matematikinlärning. Det går långsamt och är ansträngande 

att läsa ord, när det tvärtom för en duktig läsare går snabbt och den personen läser rätt utan 

ansträngning på ren automatik. Att kunna automatisera är även viktigt i matematiken då 

eleven helst ska få fram talfakta snabbt och automatiskt. Dessutom ska eleven snabbt kunna 

känna igen ett problem och veta vilken metod som ska användas, som till exempel subtraktion 

(Lundberg & Sterner 2006). 
 
3.5.2.3 Regelrigiditet 

Regelrigiditet innebär att elever vill hålla sig till vissa regler och blir oroliga när reglerna inte 

används. Om en elev till exempel lärt sig att lösa ett problem på ett visst sätt, kan eleven bli 

förvirrad om en uppgift kräver en lösning på ett annat sätt. Eleven använder då sina 

förkunskaper och använder samma sätt som tidigare för att lösa uppgiften. Det kan till 

exempel uppstå oro när eleven läser ord med en oregelbunden stavning. Det kan leda till att 

eleven nästan tvångsmässigt ljudar ordet och vågar inte gissa ordets betydelse från de 

ledtrådar som finns i texten eller i sammanhanget. På liknande sätt går det urskilja denna 

regelrigiditet i matematiken. Eleven följer de steg som den lärt sig och håller sig strikt till 

algoritmen. Eleven är rädd för att använda sig av överslagsberäkning, uppskattningar, 

genvägar och så vidare. Regelrigiditet handlar inte om en kognitiv förmåga utan verkar mer 

ha med det emotionella att göra, en slags tvångsmässighet som kan bero på psykologiska 

orsaker (Lundberg & Sterner 2006). 
 
3.5.3 Matematiska symboler 

Något som skiljer det matematiska språket från ett naturligt språk, det vardagliga språket, är 

de matematiska symbolerna. Det matematiska språket är också ett skriftspråk, vilket gör att 
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läsningen är väsentlig. Eftersom det både används som ett naturligt språk och ett symbolspråk 

gör att läsningen blir mer speciell. Det kan läsas på samma sätt som på ett naturligt språk, men 

eftersom det också innehåller ett symbolspråk krävs det en högre kompetens i läsförståelse 

(Österholm 2006). 

 

För de elever med läs- och skrivsvårigheter kan det bli svårt att förstå vad de matematiska 

symbolerna betyder. Delvis kan det vara svårt att se skillnaden mellan olika symboler som till 

exempel plus och gånger (+, X), och det kan vara svårt att förstå vad de olika symbolerna 

representerar. Det är svårt att se ett samband eller en logik mellan siffrorna och deras 

betydelse. Vem skulle exempelvis gissa att etthundra skrivs 100, och varför uttalar man det 

inte ett-noll-noll? Elever måste både lära sig det verbala systemet där det är särskilda namn 

för potenser av tio som till exempel tio, hundra, tusen, miljon och det hindu-arabiska 

siffersystemet som är ett positionssystem. Elever måste kunna omkoda eller översätta från det 

ena systemet till det andra, vilket kan bli problematiskt för många elever (Sterner & Lundberg 

2002). 
 
3.5.4 Situationer 

Situationen då eleven läser en matematisk text spelar roll. Om situationen inte uppfattas som 

matematisk tolkas uppgiften annorlunda. På samma sätt kan det vara om texten uppfattas som 

något annat än matematisk. Elever har lärt sig en viss strategi som de använder när det är 

medvetna om att det är en matematisk text eller situation. Elever som läser matematiska texter 

har en tendens till att leta efter kvantitativa aspekter, som till exempel nyckelord, istället för 

när de läser vanliga berättelser fokuserar kvalitativa aspekter som till exempel händelse-

förlopp (Österholm 2006). 

 

Hur en lärare behandlar lektionens innehåll är väldigt viktigt för hur elever ser på den 

matematiska situationen. Det är också viktigt vilken metod läraren valt att använda. En lärare 

kan även ställa frågor på olika sätt, lika så kan lärare förvänta sig olika mycket av elever när 

de ska svara på frågorna eller redovisa sina uppgifter. Vid dessa situationer är det viktigt att 

läraren använder korrekt och entydigt språk. Det är dock viktigt att elever är vana vid detta 

språk och förstår det. Om läraren bara pratar matematiskt korrekt språk men inte når fram till 

eleverna kommer inte eleverna att lära sig något. Lärarens uppgift är med andra ord att göra 

språket synligt och tolkbart i olika matematiska situationer (Löwing 2006). 
 
3.5.5 Brister i undervisningen 

Brister i undervisningen kan också vara en bidragande faktor till svårigheter i att lösa 

textuppgifter. Elever som får arbeta med uppgifter som är för svåra eller som de saknar 

förutsättningar till att lösa i den grundläggande inlärningen i läsning, skrivning och matematik 

kan ge upp och tappat motivationen. Dessa elever som är vana vid att misslyckas redan vid 

tidig ålder riskerar att tappa hoppet och därmed utveckla en sämre självuppfattning vilket i sin 

tur orsakar vidare svårigheter. Dessa faktorer är bra att utgå ifrån i arbetet med barns 

svårigheter i textuppgifter i matematiken (Sterner & Lundberg 2002). ”Elevers situation bör 

kartläggas och en god undervisningsmiljö utvecklas och anpassas till den enskilda elevens 

behov och förutsättningar” (Sterner & Lundberg 2002:9). 

 

Lusten att lära inom matematik förändras under elevernas skolgång. Detta är något som 

Skolverket belyser i sin rapport nr 221 (Lusten att lära). I rapporten beskrivs det att matematik 

i de första skolåren är lika kul som alla andra ämnen, till och med roligare. Dock har de 

kommit fram till att det finns en gräns någonstans i mellanstadiet. ”Det tycks finnas en gräns 

någonstans i årskurs 4-6 där skillnaderna ökar mellan de elever som förstår texterna och som 
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tycker matematik är spännande och utmanande och de elever som inte förstår” (Kjellström 

m.fl. 2008:9). Anledningen till att lusten för matematik försvinner under skolans tidigare år 

kan bero på många saker. Att språket har betydelse kan vara en orsak. Att det är i årskursen 4-

6 kan bero på att det är väldigt mycket som förändras i de stadierna. Språket de möter i 

skolan, i läromedel och i uppgifter förändras under dessa stadier och blir mer avancerande. 

Detta kan bidra till att elever som tidigare klarat sig relativt bra börjar halka efter sina 

klasskamrater (Kjellström m.fl. 2008). 

 

3.6 Att arbeta med matematiskt språk 
Det är grundläggande att yngre elevers texter i matematiken är lättlästa och att läraren 

uppmuntrar eleverna till att läsa dem istället för att undvika dem. En metod som är vanlig 

bland lärare är att läraren går igenom och förklarar bokens instruktioner på tavlan och därefter 

får eleverna fortsätta med exempel i boken. Om läraren enbart använder sig av genomgångar 

på tavlan där läraren förenklar uttryck kan det bidra till att eleverna missar de ord och uttryck 

som är vanliga i matematiskt språk och läroböcker. Med denna metod löser läraren ett 

kortsiktigt problem så att eleverna kan fortsätta arbeta i sina matematikböcker men 

läsförståelsen utvecklas inte och möjligheterna till att utveckla sitt språk i matematik saknas 

och eleverna får där med inget att arbeta vidare med. Istället kan lärare bli bekväma med att 

analysera språket i de matematiska texterna som eleverna ska arbeta med och att lärare är redo 

på att samtala om språket och utföra aktiviteter som kan underlätta språket för eleverna 

(Sterner & Lundberg 2002). Metoder som kan användas för att öka elevers förståelse är bland 

annat: 

 
- Läs texten högt tillsammans med god intonation. Detta underlättar läsförståelsen för 

elever som inte automatiserat ordavkodningen. Diskutera hur bilder, diagram och annat 

grafiskt material samspelar med textens innehåll. 

  

- Diskutera nya ord. Samtala om innebörder och försök hitta synonymer. 

 

- Diskutera hur problemet som beskrivs är uttryck i matematiska termer och symboler. 

 

- Låt eleverna öva sig att förklara textens innehåll och översätta till egna språkliga 

formuleringar. Detta ger eleverna möjlighet att tolka uppgiften och identifiera vilka 

beräkningar som ska göras. 

 

- Diskutera hur problemet kan analyseras och hur det kan angripas. 

 

- Diskutera möjliga lösningar och svar samt hur de kan dokumenteras skriftligt. Diskussion 

i en klass eller i en grupp kan t ex föregås av att eleverna i par eller mindre grupper 

arbetar med att komma fram till förslag på lösningar och sätt att dokumentera som sedan 

diskuteras i den större gruppen eller klassen. 

 

- Diskutera alternativa sätt att uttrycka en förklaring eller en fråga. 

                   (Sterner & Lundberg, 2002:146-147) 

 

 

Enligt Möllehed (2001) och PISA-studien (Programme for International Student Assessment) 

är läsförståelsen en av de mest bidragande orsakerna till felaktiga lösningar till textuppgifter i 

matematik. Det är väsentligt att lärare bidrar till att eleverna får en god läsförmåga. Lärarna 

ska skapa strukturerade och väl genomtänkta lektioner som bidrar till att eleverna utvecklar de 

språkliga kompetenser som krävs i matematik. Det kan utvecklas genom diskussioner och 

förklaringar kring det som lästs. De matematiska kunskaperna som eleverna håller på att 

utveckla ska läraren uppmuntra dem att både tala och skriva om. Skolan ansvarar för att se till 

att hålla sig uppdaterad om nya tekniska hjälpmedel, som till exempel datorer, Ipads, 
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mobiltelefoner etcetera, som kan underlätta läsningen för de med svårigheter (Sterner & 

Lundberg 2002). ”Ingen elev ska behöva misslyckas i matematik på grund av läs- och 

skrivsvårigheter” (Sterner och Lundberg 2002:104). 

 
 

Elever med svårigheter i läsning och räkning behöver stöd för att utveckla sin 

ordavkodning; de behöver hjälp och stimulans för att utveckla sitt ordförråd, de 

behöver lära sig att aktivera sitt förhandsvetande, att bilda inre föreställningar vid 

mötet med texter eller räkneuppgifter, att läsa mellan raderna och konstruera 

orsakskedjor etc. (Lundberg & Sterner 2006:88) 

 

För att uppnå en god förståelse i läsning och räkning krävs det engagemang och vilja. Elever 

behöver tillit till sin egen förmåga och en känsla av att de klarar av att lösa uppgiften. Det 

krävs goda möten med vuxna människor som visar att de bryr sig om eleven (Lundberg & 

Sterner 2006). 

 

4. Metod 
I det här kapitlet motiveras vilka metoder vi har valt i vår undersökning och varför. I det 

första avsnittet motiverar vi vårt urval för att därefter gå igenom de metoder vi anser vara 

lämpligast. Sedan redovisas hur intervjuerna och undersökningarna gick till. Kapitlet avslutas 

med en diskussion kring validitet, reliabilitet och etik. 

 
4.1 Urval 
Ett utav kriterierna för att kunna delta i intervjun var att pedagogen som blev intervjuad 

undervisade eller har undervisat i matematik och gärna även i svenska i årskurs 3 eller 4. 

 

Vi valde att intervjua de handledare och lärare vi haft på våra praktikplatser. Det kan enligt 

Kvale & Brinkman (2009) ses som ett bekvämlighetsurval (Kvale & Brinkman 2009). Vi 

kontaktade lärarna genom telefon och epost och bokade tid för intervju. Gensvaret var blandat 

bland de utvalda pedagogerna då någon tyckte sig inte vara särskilt bra på att svara på frågor 

och en annan ansåg sig inte ha tid till att bli intervjuad. Undersökningarna utfördes bland 

klasser vi redan kände till, nämligen våra handledares klasser. Den typ av urval vi använde var 

målinriktad icke-sannolikhetsurval då studien inte är tillräckligt stor för att kunna dra en 

slutsats, men som ändå är tillräcklig för att upptäcka om det kan finnas ett samband mellan 

språksvårigheter och matematiksvårighet. Önskan för oss var att upptäcka och förstå de 

antagande vi har tagit om att det finns samband mellan språksvårigheter och 

matematiksvårigheter, därför var det målinriktat. De lärare vi har valt att intervjua valdes efter 

ett målinriktat urval då vi valt dem efter deras expertis. Det är också ett heltäckande urval då 

vi väljer att göra undersökningen i helklasser för att undersöka samtliga individer och inte 

enbart elever som vi vet har språksvårigheter (Merriam 2011). 

 

Intervjuerna och undersökningarna utfördes på två olika skolor i två olika kommuner, en i en 

större kommun och en i en något mindre kommun. Skolan i den större kommunen är en större 

byskola och skolan i den mindre kommunen låg centralt i en liten ort. Pedagogerna hade 

liknande utbildningsbakgrund dock hade en vidareutbildat sig till specialpedagog. Samtliga 

undervisade eller har undervisat i både matematik och svenska och var behöriga i årskurs 1-6. 

Pedagogerna hade olika lång yrkeserfarenhet, men de hade alla arbetat som lärare i cirka tio 

år. Undersökningarna utfördes vid ett tillfälle vid varje skola i en klass 3 och i två klass 4. 
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4.2 Datainsamlingsmetoder 
Syftet med vår studie var att ta reda på vilket/vilka samband det kan finnas mellan läs-, skriv- 

och matematiksvårigheter och det valde vi att försöka ta reda på genom att både intervjua 

matematiklärare och låta barnen göra ett par uppgifter som vi själva konstruerat. 

 

För att ta reda på pedagogernas uppfattning om sambandet mellan svårigheter i läsning, 

skrivning och matematik valdes intervju som metod. Intervjuerna är kvalitativa vilket gör att 

vi utgår från pedagogens perspektiv och försöker få en uppfattning om deras erfarenheter. 

Som intervjuare tolkar man det som sägs och hur det sägs (Kvale & Brinkman 2009). Vi valde 

seminstruktuerade intervjuer eftersom vår avsikt var att ge pedagogen stor frihet att utforma 

svaren. Vi hade konstruerat frågor (se bilaga 1) i en bestämd ordning men lät intervjuerna 

forma sig som ett samtal (Patel & Davidsson 2011). Med den här metoden kan intervjun gå 

längre och bli djupare. Metoden är dessutom lätt att anpassa och följsam (Stukát 2011). ”En 

skicklig intervjuare kan följa upp idéer, sondera svar och gå in på motiv och känslor på ett sätt 

som är omöjligt eller olämpligt i en strukturerad intervju eller enkät” (Stukát 2011:44). Med 

ostrukturerade intervjuer går det att ställa följdfrågor och på så vis få mer utvecklade svar. En 

stor skillnad mellan en ostrukturerad intervju och en strukturerad intervju eller enkät är just 

chansen att se responsen som avges genom bland annat tonfall, mimik och pauser (Stukát 

2011). Syftet med intervjuerna i vår studie är inte att se hur olika pedagoger arbetar med 

språket i matematik eller vad de ser för samband mellan språksvårigheter och 

matematiksvårigheter, utan vårat syfte är att använda intervjuerna som ett komplement till det 

resultat vi fick genom elevernas resultat av uppgifterna. 

  

Vi valde att konstruera egna uppgifter till elever i årskurs 3-4. Uppgifterna bestod av några 

textuppgifter och några motsvarande räkneuppgifter (se bilaga 2). Vi utgick ifrån 

matematikböcker för klass 3-4 och plockade ut textuppgifter vi ansåg vara lämpliga och 

formulerade sedan om dem. Vi försökte se till så att räkneuppgifterna och textuppgifterna var 

likvärdiga, det vill säga att uppgifterna krävde samma matematiska kunskaper för att lösas. 

Till exempel räkneuppgiften: 20/4 och textuppgiften: Stina är 14 år och har bakat 21 kakor. 

Hon lägger lika många kakor i 3 askar. Hur många kakor blir det i varje ask? I detta exempel 

krävs det samma matematiska kunskaper. För att få en tydligare förståelse för språkets 

påverkan blandade vi in ord som hälften, färre, rymmer etcetera, dessutom använde vi oss av 

irrelevant information i vissa av uppgifterna. Eleverna fick även chansen till att stryka under 

ord i uppgifterna som de uppfattade som svåra. Syftet var att se i fall det fanns någon tydlig 

skillnad mellan textuppgifterna och räkneuppgifterna och om det kunde bero på brister i 

ordförståelsen eller i språklig kompetens. Resultatet av uppgifterna tillsammans med resultatet 

av intervjuerna hoppades vi skulle ge oss en klarare uppfattning av vilket/vilka samband det 

kan finnas mellan läs-, skriv och matematiksvårighet. Det blev en komparativ studie då vi 

jämförde elevernas svar på uppgifterna med varandra och förklarade skillnaderna dem 

emellan (Stukát 2011). 

 
 

4.3 Genomförande/procedur 
Undersökningarna och intervjuerna ägde rum under november och december 2012. 

Uppgifterna kunde vi utföra i klasserna efter vi fått det missivbrev (se bilaga 3) vi skickat ut 

påskrivet av föräldrarna. Vi bokade tid med klasslärarna för de tänka besöken och bad dem 

informera eleverna om vad som skulle ske. Vi bokade även in tid för intervju med de tänkta 

pedagogerna.  
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4.3.1 Uppgifter 

Först fick klasslärarna gå genom de uppgifter vi skapat för att få en uppfattning om vad vi var 

ute efter och i fall det var lämpliga och möjliga uppgifter för eleverna att utföra. När vi 

träffade eleverna var vi noga med att poängtera att uppgifterna var helt anonyma och även om 

det var svåra uppgifter skulle de göra så gott de kunde. Eleverna var medvetna om varför de 

fick göra uppgifterna och vad vi skulle använda dem till. De flesta av eleverna var positivt 

inställda till att göra uppgifterna medan några tyckte att det var jobbigt. Trots det deltog alla 

elever i klasserna, förutom de elever som var borta på grund av sjukdom eller av andra 

anledningar. Det liknade en provsituation för eleverna och det var ett medvetet val av oss. 

Under tiden eleverna utförde uppgifterna observerade vi dem. Ett flertal av eleverna frågade 

efter hjälp även då de visste att vi inte fick hjälpa dem, och ville att vi skulle läsa uppgifterna 

för dem. Något vi också lade märke till var att en del elever inte ville skriva hur de tänkte, 

utan hellre i så fall suddade ut det efteråt. När eleverna var klara med uppgifterna samlade vi 

in dem för granskning. Vid sammanställningen av elevernas uppgifter fick fyra plockas bort 

då de inte var fullständiga på grund av att dessa elever var tvungna att lämna klassrummet 

innan lektionen var slut.  
 
4.3.2 Intervjuer 

Intervjuerna med de utvalda pedagogerna genomfördes på lugna och avskilda platser. Även då 

någon pedagog var stressad under intervjun blev det ändå bra samtal. Frågorna vi ville ha svar 

på handlade främst om sambandet mellan läs-, skriv- och matematiksvårigheter, hur de 

arbetade med ordförståelsen i matematik och hur de anser att skolan ska arbeta med 

läsförståelse i matematik. Då pedagogerna hade fått se frågorna tidigare och förberett sig på 

dem, blev de inte överraskade över någon fråga. Detta kan även ha bidragit till att intervjuerna 

flöt på så bra som de gjorde och det formade sig mer som samtal än som intervjuer. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av våra telefoner och transkriberades sedan.  
 

4.4 Validitet och reliabilitet 
För att en forskning eller undersökning ska ha så hög kvalitet som möjligt talas det ofta om 

två centrala begrepp. Dessa två är reliabilitet och validitet. När forskare talar om reliabilitet 

diskuteras det kring forskningsresultatets konsistens och tillförlitlighet. Reliabilitet innebär att 

en forskning ska ha så hög kvalitet att resultatet kan reproduceras vid senare tillfälle och av en 

helt annan forskare (Kvale & Brinkmann 2009). Forskaren ska bara behöva ha beskrivningen 

i arbetet. Reliabilitet är med andra ord kvaliteten på själva mätinstrumentet. Ett exempel är 

när någon ska mäta en människas kroppslängd. Ett sätt är då att med mina egna ögon 

uppskatta en längd. Det andra sättet är att använda ett måttband, eller annat mätinstrument. 

Att uppskatta någons längd innebär en låg reliabilitet. Det kan skilja sig mycket från person 

till person när man uppskattar något. Om jag istället använder ett måttband, och får fram en 

exakt siffra, blir kvalitén på undersökningen av hög reliabilitet (Stukát 2011). 

 

En utav våra metoder är intervjuer. Dessa intervjuer ska också bygga på reliabilitet. ”Det 

handlar om huruvida intervjupersonerna kommer att förändra sina svar under en intervju och 

huruvida de kommer att ge olika svar till olika intervjuare” (Kvale & Brinkmann 2009:263). 

När det gäller reliabilitet hos den som intervjuar är det viktigt att intervjuaren inte ställer 

ledande frågor, dessa kan oavsiktligt påverka svaren på frågorna. Inför intervjuerna hade vi 

därför arbetat mycket med våra frågor. För att hindra de ledande frågorna gjorde vi frågor 

utav våra frågeställningar och försökte att hålla oss till enbart dessa. För att öka reliabiliteten 

ytterligare fick även varje person vi intervjuade chansen att läsa igenom samtliga frågor innan 

intervjutillfället. Detta för lärarna verkligen skulle ha tid att tänka igenom det de ansåg om det 

vi ställde frågor om. Den andra metoden vi använde oss av var undersökningar där eleverna 
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fick svara på olika räkne- och textuppgifter. Undersökningar uppnådde reliabilitet då vi inte 

hjälpte dem att lösa uppgifterna eller på något sätt påverkade deras svar. Hade vi hjälpt dem 

hade vi inte mätt det vi skulle mäta.  

 

Ett annat begrepp som ofta nämns i samband med forskning är validitet. ”I vanligt språkbruk 

hänför sig validitet, giltighet, till sanningen, riktigheten och styrkan i ett yttrande” (Kvale & 

Brinkmann 2009:264).  När forskare talar om validitet talar de ofta av val av metod och om 

den undersöker vad den påstås undersöka. En bra fråga att ställa sig är ”Mäter du vad du tror 

att du mäter?” (Kvale & Brinkmann 2009:64). Reliabilitet är en nödvändig förutsättning för 

validitet. För om en forskare har ett dåligt mätinstrument är det inte alls säkert att det mäter 

det forskaren vill att det ska mäta, men även om mätinstrumentet är jättebra betyder inte det 

att validiteten är bra, det går fortfarande att mäta fel sak (Stukát 2011). Eftersom vi utgick 

från våra frågeställningar i intervjuerna mätte vi också de vi ville mäta. Likaså uppnådde 

undersökningarna validitet då vi var ute efter att mäta en skillnad mellan elevers förståelse 

vad gäller räkne- och textuppgifter och detta gick sedan att utläsa från elevernas svar.  
 

4.5 Etik 
För att en forskning ska ha hög kvalitet och vara trovärdig finns det en rad forskningsetiska 

principer som Vetenskapsrådet (2007) har tagit fram. Att en forskning har vissa krav på sig är 

väldigt viktig för att forskningen ska ha hög kvalitet. Dessa krav har som syfte att ge normer 

för relation mellan forskare och deltagare i forskningsstudier. Det finns fyra allmänna 

huvudkrav som är grundläggande för individskyddskravet. Dessa fyra kallas 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Veten-

skapsrådet 2007). Vi ska kort belysa vad dessa fyra innebär. 

 

1. Informationskravet 

”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte” (Vetenskapsrådet 2007:7). 

  

Vi tog kontakt med de pedagoger vi valde att intervjua och berättade om våra frågeställningar 

och våra syften med undersökningen. Vi berättade också vad det var för typ av frågor vi 

skulle ställa och vad som krävdes av pedagogerna. Eftersom vi även hade testat deras elever i 

några matematiska uppgifter, skickade vi även hem information om vår undersökning till alla 

föräldrar. 

 

2. Samtyckeskravet 

”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” 

(Vetenskapsrådet 2007:9). 

 

Samtliga deltagare fick informationen om att det är en helt anonym undersökning och att det 

är frivilligt att delta. Samtliga deltagare fick när som helst avbryta sin medverkan, eller inte 

delta alls. 

 

3. Konfidentialitetskravet 

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 

del av dem” (Vetenskapsrådet 2007:12). 

  

Matematikuppgifterna som eleverna har fått göra var helt anonyma. Vi informerade även om 

att det var enbart vi två, och eventuellt vår handledare, som skriver arbetet som skulle få se 



 

~ 20 ~ 
 

uppgifterna i ej sammanställd form. Intervjuerna med matematiklärarna spelades in. Det är 

dock enbart vi som utförde undersökningen som fick lyssna på inspelningarna. Vid 

transkriberingen använde vi fingerade namn för att garantera att varje pedagog blir anonym. 

 

4. Nyttjandekravet 

”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål” 

(Vetenskapsrådet 2007:14). 

 

Vid informationen om vår undersökning informerade vi om att den insamlade datan vi gjorde 

enbart kommer att användas till vår undersöknings syfte. När eleverna gjorde de matematiska 

uppgifterna fick de inte skriva namn, utan bara vilken årskurs de gick i. Under intervjuerna 

frågade vi inte heller om enskilda elever eller lärare. 

 

5. Resultat och analys 
Genom det här avsnittet kommer resultatet av uppgifterna och intervjuerna presenteras. 

Resultatet bland uppgifterna presenteras utifrån 51 elevers, i tre olika klasser, svar genom 

bland annat tabeller. Därefter presenteras intervjufrågor och svar bland tre olika pedagoger, 

två 1-6 lärare och en specialpedagog, där bland annat exempel från intervjun kommer att 

redogöras.  

 

5.1 Resultat av uppgifter 
Det första kapitlet är uppdelat med varje klass för sig där först resultatet i klass 3 presenteras, 

följt av en klass 4 och därefter nästa klass 4. Klassernas resultat presenteras i tabeller och 

sedan delas de in i punkter.  

 
5.1.1 Resultat i klass 3 

Försöket utfördes bland tio elever. Nedan följer en tabell på vilken procentandel som klarade 

uppgifterna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabellen visar fem räkneuppgifter och åtta textuppgifter. Genom tabellerna går det att läsa att 

textuppgifterna blir svårare för varje uppgift eftersom antalet elever som klarat uppgifterna 

blir färre. Dessutom går det att utläsa att eleverna har svårare för textuppgifter än 

räkneuppgifter då färre elever klarat dem. Vad gäller räkneuppgifterna går det att se en tydlig 

skillnad mellan de olika räknesätten, till exempel är procentandelen mycket lägre vid division. 

Uppgift 6 och 7 bland textuppgifterna innehåller mer information än de andra uppgifterna och 

innehåller dessutom information som inte är relevant för att lösa uppgiften, detta kan man 

utläsa från tabellen att en stor andel elever har svårt med. Vad detta kan bero på undersöks i 

analysdelen.  

Textuppgifter Andel 

Uppgift 1 (subtraktion) 100% 

Uppgift 2 (division) 80% 

Uppgift 3 (addition, subtraktion) 60% 

Uppgift 4 (division) 80% 

Uppgift 5 (subtraktion, addition) 60% 

Uppgift 6 (subtraktion, addition) 40% 

Uppgift 7 (subtraktion, division) 40% 

Uppgift 8 (matematiska begrepp) 30% 

Räkneuppgifter Andel 

Uppgift 1 (subtraktion) 80% 

Uppgift 2 (division) 60% 

Uppgift 3 (subtraktion) 90% 

Uppgift 4 (addition) 70% 

Uppgift 5 (division) 60% 
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Elevernas resultat delades upp i följande punkter: 

 

 En elev som hade alla rätt  

 Två elever som hade alla rätt på räkneuppgifterna och ett fel på textuppgifterna  

 En elev som hade ett fel på räkneuppgifterna och alla rätt på textuppgifterna 

 En elev som hade ett fel på räkneuppgifterna och fyra fel på textuppgifterna  

 Fyra elever som hade två fel på räkneuppgifterna och mellan fyra-sex fel på 

textuppgifterna  

 En elev som hade fyra fel på räkneuppgifterna och fem fel på textuppgifterna 

Det är mestadels de tre nedersta punkterna som analyseras och undersöks i analysdelen i 

rapporten. Dessa elever faller sig intressant för undersökningen då de visar på tydliga brister 

på textuppgifterna till skillnad från deras resultat på räkneuppgifterna. De fel dessa elever 

hade på räkneuppgifterna var division och detta var något klassen nyligen börjat arbeta med.  

 
5.1.2 Resultat i klass 4a 

Försöket utfördes bland 22 elever. Nedan följer en tabell på vilken procentandel som klarade 

uppgifterna. 

 

 

Tabellen visar fem räkneuppgifter och åtta textuppgifter. Genom tabellerna går det att läsa att 

textuppgifterna blir svårare för varje uppgift då elevantalet som klarat dem blir färre. 

Dessutom går det att utläsa att eleverna har svårare för textuppgifter än räkneuppgifter då 

färre elever lyckats lösa dem. Enligt tabellen hade eleverna svårare att lösa den första 

subtraktionsuppgiften bland räkneuppgifterna än någon av de andra uppgifterna. Vad gäller 

textuppgifterna visar tabellen att eleverna hade svårigheter med att lösa uppgift 6-7 som 

innehåller mer information än de andra uppgifterna och även innehåller information som inte 

är relevant för att lösa uppgiften. Dessa elever visar även ha stora svårigheter med att urskilja 

matematiska begrepp. Vad detta beror på undersöks i analysdelen i rapporten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textuppgifter Andel 

Uppgift 1 (subtraktion) 91% 

Uppgift 2 (division) 95% 

Uppgift 3 (addition, subtraktion) 64% 

Uppgift 4 (division) 77% 

Uppgift 5 (subtraktion, addition) 73% 

Uppgift 6 (subtraktion, addition) 59% 

Uppgift 7 (subtraktion, division) 59% 

Uppgift 8 (matematiska begrepp) 45% 

Räkneuppgifter Andel 

Uppgift 1 (subtraktion) 77% 

Uppgift 2 (division) 91% 

Uppgift 3 (subtraktion) 95% 

Uppgift 4 (addition) 91% 

Uppgift 5 (division) 86% 
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Elevernas resultat delades upp i följande punkter: 

 

 Två elever som hade alla rätt 

 Två elever som hade alla rätt på räkneuppgifterna och ett fel på textuppgifterna 

 Två elever som hade ett fel på räkneuppgifterna och ett fel på textuppgifterna 

 En elev som hade två fel på räkneuppgifterna och ett fel på textuppgifterna 

 En elev med två fel på räkneuppgifterna och alla rätt på textuppgifterna 

 Åtta elever som hade samtliga rätt på räkneuppgifterna och två-åtta fel på 

textuppgifterna 

 Fem elever som hade ett fel på räkneuppgifterna och två-åtta fel på textuppgifterna 

 En elev som hade två fel på räkneuppgifterna och fem fel på textuppgifterna 

Det är mestadels de fyra nedersta punkterna som analyseras och undersöks i analysdelen i 

rapporten. Det intressanta med de tre nedersta punkterna är att de eleverna utgör 63% av 

klassen och visar tydlig skillnad på resultaten bland räkneuppgifterna och textuppgifterna då 

de har noll-två fel på räkneuppgifterna och två-åtta fel på textuppgifterna. Den femte punkten 

är intressant då den eleven hade större problem med räkneuppgifterna än med textuppgifterna. 
 

5.1.3 Resultat i klass 4b 

Undersökningen utfördes bland 19 elever. Nedan följer en tabell som visar vilken 

procentandel som klarade uppgifterna: 
 

 

 

Tabellen visar fem räkneuppgifter och åtta textuppgifter. Genom tabellerna går det att läsa att 

textuppgifterna blir svårare för varje uppgift då andelen elever som klarat dem blir färre. 

Dessutom går det att utläsa att eleverna har svårare för textuppgifter än räkneuppgifter 

eftersom procentandelen som klarat dem är färre. Tabellen visar att eleverna hade svårast för 

den sista divisionsuppgiften bland räkneuppgifterna. Bland textuppgifterna visar tabellen ett 

betydligt lägre resultat bland uppgift 6-7 som innehåller mer information än de andra 

uppgifterna och dessutom information som inte är relevant för att lösa uppgiften. Vad detta 

kan bero på undersöks i analysdelen i rapporten.  

 

 

 

 

 

Räkneuppgifter Andel 

Uppgift 1 (subtraktion) 84% 

Uppgift 2 (division) 89% 

Uppgift 3 (subtraktion) 100% 

Uppgift 4 (addition) 84% 

Uppgift 5 (division) 63% 

Textuppgifter Andel 

Uppgift 1 (subtraktion) 89% 

Uppgift 2 (division) 89% 

Uppgift 3 (addition, subtraktion) 79% 

Uppgift 4 (division) 79% 

Uppgift 5 (subtraktion, addition) 

Uppgift 6 (subtraktion, addition) 

Uppgift 7 (subtraktion, division) 

Uppgift 8 (matematiska begrepp) 

68% 

42% 

5% 

89% 
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Elevernas resultat delades upp i följande punkter: 

 

 En elev som hade två fel på räkneuppgifterna och alla rätt på textuppgifterna 

 Två elever som hade ett fel på räkneuppgifterna och ett fel på textuppgifterna 

 Två elever som hade ett fel på räkneuppgifterna och två fel på textuppgifterna 

 En elev som hade tre fel på räkneuppgifterna och tre fel på textuppgifterna 

 Tre elever som hade ett fel på räkneuppgifterna och fyra-åtta fel på textuppgifterna 

 En elev som hade två fel på räkneuppgifterna och fem fel på textuppgifterna 

 Nio elever som hade alla rätt på räkneuppgifterna och ett-fem fel på textuppgifterna 
 

Det är mestadels de tre nedersta punkterna som analyseras och undersöks i analysdelen i 

rapporten. De punkterna utgör 47% av eleverna i klassen där nio elever har alla rätt på 

räkneuppgifterna och ett flertal fel på textuppgifterna, och 21% som hade ett-två fel på 

räkneuppgifterna och betydligt fler fel på textuppgifterna. Detta resultat undersöks i 

analysdelen av rapporten. 

 
5.1.4 Sammanfattning 

Tabellerna för alla berörda elevers resultat visar liknande resultat. Utan att analysera 

uppgifterna syns en stor skillnad mellan resultaten bland räkneuppgifterna och 

textuppgifterna. De uppgifter som till synes verkar problematiska är uppgift 6-7 som tidigare 

nämnt innehåller mer information. Två av tre klasser visade även svårigheter med 

matematiska begrepp. De begrepp eleverna ansåg sig ha svårt för var följande:  

 

 addition 

 subtraktion 

 matematiska 

 rymmer 

 division 

 samtliga 

Förutom dessa ord som eleverna skrev upp hade några elever strukit under hela uppgifter som 

de tyckte var svåra. Detta var speciellt uppgift 5 bland räkneuppgifterna och 3, 6-8 bland 

textuppgifterna. Det går att dra en slutsats att det finns fler ord eleverna hade svårt för bland 

uppgifterna som till exempel ordet hälften då ett flertal elever hade räknat med multiplikation.  

 

5.2 Analys av uppgifter 
I resultatdelen delade vi in eleverna i olika punkter där vi plockade ut några elever vi skulle 

vilja analysera i den här delen. Bland de elever vi har valt att analysera finns det ett flertal 

elever som haft alla rätt eller något enstaka fel på räkneuppgifterna och flera fel på 

textuppgifterna. De klarar alla av att räkna med de fyra räknesättet men klarar inte av att räkna 

ut en motsvarande textuppgift som innehåller samma matematiska innehåll. Detta kan bero på 

en mängd olika faktorer som begrepp, intelligens, arbetsminne, regelriditet, situationen och 

etcetera. En stor faktor kan mycket möjligt vara läsinlärningen då eleverna visar stora brister 

på textförståelse (Lundberg & Sterner 2006). Detta är även något vi kan se bland eleverna i 

vår undersökning. I det här avsnittet kommer även ett avvikande resultat och alternativa 

lösningar presenteras. 

 
5.2.1 Räkneuppgifter kontra textuppgifter 

Genom resultatet går det att utläsa att eleverna hade betydligt svårare för att lösa de 

textuppgifter än de räkneuppgifter vi konstruerat. Ett flertal av eleverna ville blanda in all 
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information i textuppgifterna. De hade en tendens till att blanda in den irrelevanta 

informationen eller använda de siffror som inte behövdes för att lösa uppgiften. Ett flertal utav 

eleverna som hade alla eller ett enstaka fel på räkneuppgifterna hade större problem med att 

välja vilket räknesätt de skulle använda sig av bland textuppgifterna. Nedan följer ett exempel 

från en uppgift där en elev haft alla rätt på räkneuppgifterna men visade svårigheter i att förstå 

vad textuppgifterna var ute efter. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Hur kommer det sig att eleven räknat med potatisar? Beror det på missvisande information 

eller har det med språklig kompetens att göra? Kjellström m.fl. (2008) påpekar att 

missledande information som till exempel uttryck eller ord i en textuppgift kan ställa till det 

för eleven. Det kan göra att eleven börjar tänka på fel saker. Textuppgifter ställer krav på en 

språklig kompetens då de ofta är uppbyggda med krångliga meningsbyggnader, nya ord och 

begrepp vilka kan vara svåra att tolka och kunna dra slutsatser ur, och alla barn besitter inte 

den här kompetensen (Lundberg & Sterner 2006, Sterner & Lundberg 2002). Något annat som 

kan ställa till det då eleven ska lösa en textuppgift är att eleven har svårt att koncentrera sig 

eller behöver mycket uppmärksamhet (Lundberg & Sterner 2006). En hel del av eleverna som 

försökte lösa uppgifterna ville ha hjälp med att lösa dem och allra helst ville de att någon 

skulle läsa textuppgiften för dem. En del av eleverna som kände att de behövde hjälp blev 

frustrerade och de blev speciellt oroliga när de märkte att andra var klara med sina uppgifter. 

Att eleven räknade med potatisar kan bland annat bero på dessa faktorer eller den missvisande 

informationen, men det kan också vara så att eleven läste fel eller inte visste vilken 

information som skulle plockas ut. En intressant aspekt är också att eleven ändå skulle kunna 

få ut rätt matematiska innehåll även då eleven räknat med potatisar, att eleven då enbart 

använt sig av fel enhet. Detta kan dock inte vara fallet då eleven inte är i närheten av att lösa 

uppgiften. Det är intressant då eleven visat i räkneuppgifterna att den inte har några 

svårigheter för räkning. Det här kan visa på att eleven har en svag textförståelse. Att veta 

exakt vad som gick fel för eleven i uppgiften om potatisar är omöjligt att veta utan en 

uppföljning med en intervju med eleven. Det som ändå går att komma fram till genom vår 

analys är att eleven blandat ihop den viktiga informationen med den irrelevanta och eleven 

lyckades inte lösa uppgiften.  

 

Möllehed (2001) belyser att textförståelse är den största bidragande faktorn till att elever inte 

klarar textuppgifter. Möllehed tar även upp andra bidragande faktorer som separation, 

kombinationsförmåga och räkneförmåga, men de har vi valt att inte analysera eftersom vi har 

valt att lägga vikten på textförståelse. Det går att se med våra uppgifter att textförståelse har 

en står påverkan för hur elever ska klara av textuppgifter eller inte. Eleven i exemplet från 

uppgiften med potatisar är ett tydligt konkret exempel på hur viktigt textförståelsen är för 

matematiska uppgifter. 
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5.2.2 Matematiska begrepp 

55% av eleverna i klass 4a och 70% av eleverna i klass 3 hade problem med matematiska 

begrepp enligt uppgift 8. Detta kan ses som skrämmande siffror, men det var betydligt fler 

elever än så som hade problem med matematiska begrepp. Det som inte kan utläsas från 

tabellerna är de ord eller uppgifter som eleverna strök under i texterna. Genom att analysera 

de uppgifter eleverna inte lyckats lösa gick det tydligt att se svårigheter med ord som hälften, 

färre, rymmer etcetera då elever valt fel räknesätt. Det är möjligt att dra den slutsatsen 

eftersom de uppgifterna eleverna inte klarade av innehöll dessa ord, och en förståelse för 

dessa begrepp krävdes för att uppgiften skulle lösas. Kjellström m.fl. (2008) belyser att elever 

som stöter på nya ord eller uttryck kan glömma bort det matematiska problemet och börjar 

istället analysera det nya ordet. Kjellström m.fl. (2008) poängterar även att elevers 

ordförståelse spelar en väsentlig roll för att elever ska klara av att lösa uppgiften. Elever som 

läser matematiska texter letar gärna efter signalord (Österholm 2006) och det kan vara en 

bidragande faktor till varför vissa elever inte klarat av att räkna ut vissa textuppgifter, använt 

fel räknesätt eller använt sig av irrelevant information i sin uträkning. Detta skulle kunna vara 

en förklaring till att så många elever i vår studie inte klarade av uppgifterna med de 

matematiska begreppen. Eleven som räknade med potatisar kan ha antagit att potatis var ett 

signalord och har därför uteslutet den andra informationen i uppgiften. Det kan även bevisa 

varför vissa elever räknat med subtraktion då ordet färre funnits med i uppgiften, även då 

uppgiften skulle räknas med addition.  

 

Eftersom många elever hade svårt med uppgift 8 där de skulle dra ett streck från rätt 

matematiskt ord till rätt symbol går det att ana att läraren inte uppmärksammat dessa ord 

tillräckligt mycket. Sterner & Lundberg (2002) förklarar att de elever med läs- och 

skrivsvårighet kan ha det svårt att förstå vad de matematiska symbolerna betyder då det kan 

vara svårt att se skillnad på dem, som till exempel addition och multiplikation (+, X) (Sterner 

& Lundberg 2002). Detta verkar dock inte vara fallet här då de flesta elever har klart för sig 

vad multiplikation betyder och blandar hellre ihop addition med subtraktion. I 

sammanfattningen tar vi upp detta med vad deras lärare ansåg om begreppsundervisning.  

 
5.2.3  Intelligens, arbetsminne, regelriditet och situation 

Det finns olika faktorer som kan ha påverkat elevernas resultat. Det är några fler faktorer som 

belystes i teoridelen, men vi har valt att inte analysera några av dem, exempelvis 

automatisering och fonoligiska hinder, eftersom vi inte kunnat se något resultat av dem i vår 

analys. Till den gruppen av elever som vi valde att inte analysera hamnade några elever som 

hade lika många fel på både räkneuppgifterna och textuppgifterna. Detta kan visa mer på en 

svagare kognitiv förmåga än att eleven har läs- och skrivsvårigheter. Med en försvagad 

kognitiv förmåga blir det svårare att lära sig komplicerade saker (Lundberg & Sterner 2006). 

Vad som menas är att eleven kanske inte bara har svårt för just matematik eller har en lägre 

språkkompetens, utan att eleven har svårigheter i många ämnen och det kan beror på att 

eleven har en lägre kognitiv förmåga. I resultatet och analysen av intervjuerna tar en utav våra 

intervjupersoner upp intelligensen som en faktor. 

 

Sterner & Lundberg (2002) belyser att för att lära sig matematik och läsförståelse använder 

sig elever av arbetsminnet eftersom att det är mycket information som ska kommas ihåg. Det 

kan vara svårt att komma ihåg alla siffror, långa ord och meningar i slutet av texten då det 

som lästes från början måste kommas ihåg (Sterner & Lundberg 2002). Arbetsminnet kan vara 

en faktor till att eleven vi tidigare nämnt blandar in potatis i sin uträkning då det är för mycket 

information för eleven att komma ihåg. Vi hade även uppgifter som krävde att eleverna 



 

~ 26 ~ 
 

räknade i flera steg. Om då några elever har svårt för att komma ihåg information och att hitta 

den relevanta informationen i texten, kan uppgiften bli svårare än vad den egentligen är. 

Uppgifterna som skulle räknas i fler steg ställde högre krav på elevernas arbetsminne och det 

ställde förmodligen till det för de elever som inte utvecklat en strategi för att komma ihåg vad 

som lästs.  

 

Ett flertal av de elever som vi har valt att analysera ville blanda in alla siffror som uppgavs i 

texten även då vissa inte behövdes för att lösa uppgiften. Detta kan bero på att de är vana vid 

att alla siffror som anges i en text ska vara med i lösningen. Det kan också vara något de lärt 

sig och följer det som en regel. Lundberg & Sterner (2006) belyser att det är förekommande 

bland elever att de inte kan avvika från en regel de lärt sig. Vi upplevde det som att eleverna 

ansåg att det var svårt att inte ha med alla siffror i sin uträkning, som att uppgiften inte skulle 

gå att lösa utan att ha med de siffror som nämns i uppgifterna. Det kan också vara av ren vana 

de vill använda alla siffror då de kanske inte är vana vid uppgifter som innehåller irrelevant 

information.  
 
Något som bör läggas till i sin bedömning av dessa uppgifter är situationen eleverna befann 

sig i. Eleverna var medvetna om att de skulle göra ett slags test. Österholm (2006) nämner att 

situationen då eleven ska läsa den matematiska texten spelar roll. Enligt våra observationer 

kunde vi se att eleverna uppfattade situationen som matematisk eftersom de skulle lösa 

matematikuppgifter. Trots att vi underströk att testet var anonymt och inte skulle bedömas 

märktes det att testet togs på allvar. Detta kunde vi se eftersom de elever som behövde hjälp 

blev frustrerade när vi inte läste texten eller gav dem tips på hur de kunde lösa uppgiften. Vi 

fick en känsla av att alla elever ville göra sitt bästa för att lösa alla uppgifter. 

 
5.2.4 Avvikande resultat 

En elev hade alla rätt på textuppgifterna men två fel på räkneuppgifterna. Detta skulle kunna 

tala emot vår teori om att språket skulle påverka matematikfärdigheterna, men genom att titta 

närmre på hur eleven löst sina uppgifter så är det tydligt att eleven inte har några 

räknesvårigheter. De uppgifter eleven fått fel på är divisionsuppgifter. Istället för att räkna 

division har eleven räknat multiplikation. Hur eleven har räknat ut uppgifterna visas nedan: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven visar att den har goda kunskaper i multiplikation, men det är inte det uppgifterna är ute 

efter. Kan det vara så att eleven blandat ihop symbolerna multiplikation och division? Innan 

eleverna satte igång med att lösa uppgifterna gick vi igenom divisionstecknet på tavlan, då det 

ser annorlunda ut på våra uppgifter än i deras matematikböcker. Det är möjligt att eleven inte 

lyssnade på genomgången och aldrig förstod vad tecknet betyder. Däremot hade eleven alla 
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rätt på de matematiska orden på textuppgifterna där han bland annat dragit division till rätt 

symbol. Bland divisionsuppgifterna i textuppgifterna har eleven också tänkt multiplikation 

men fått ut rätt svar. Det kan vara så att eleven tänkt på rätt sätt men räknat fel. Eleven vet 

förmodligen att division och multiplikation hänger ihop och har försökt med multiplikation 

för att få ut rätt svar, men har multiplicerat fel siffror. Det kan då bero på regelriditet, att 

eleven är van vid att räkna med multiplikation. Oavsett så stödjer den här eleven att precis 

som Lundberg & Sterner (2006) belyser att det inte behöver finnas ett samband mellan 

lässvårigheter och räknesvårigheter. 

 
5.2.5 Alternativa lösningar 

En faktor vi valt att inte gå djupare in på är räkneoperationer. Vissa av textuppgifterna krävde 

att eleverna skulle räkna i olika steg. Några av dessa uppgifter hade många elever fel på och 

det kan bero på att de var tvungna att räkna i fler steg. Eftersom det inte har något med 

språkets betydelse att göra har vi valt att inte analysera det vidare. Dock ska det inte glömmas 

bort att detta kan vara en faktor till att många elever räknat fel. 

 

5.3 Resultat och analys av intervjuer 
Vår undersökning bygger även på tre intervjuer. Vi intervjuade två lärare som är behöriga i 

matematik och svenska i årskurserna 1-6. Bägge dessa lärare har arbetat inom yrket i cirka 10 

år. Vi intervjuade även en specialpedagog som arbetat som svenska och matematiklärare i 40 

år (årskurs 1-6), men riktat in sig på specialpedagogik de senaste åren. Vi har frågat varje 

pedagog nio frågor. Dessa nio frågor har vi baserat på några av våra frågeställningar. Vi 

kommer därför använda några av våra frågeställningar som underrubriker till resultat och 

analys. De två pedagogerna kommer att benämnas som P1 och P2 i arbetet. Specialpedagogen 

kommer att benämnas som S. För att förtydliga citat, i löpande text, från intervjupersonerna är 

de kursiverade.  

 
5.3.1 På vilket/vilka sätt kan det finnas samband mellan elevernas språkkunskaper (läs- och 

skrivinlärning) och deras matematiska kunskaper? 

  

Samtliga pedagoger ansåg att det fanns ett samband mellan läs och skrivsvårigheter och 

matematiska kunskaper. S förklarade det på följande sätt: 

 
Är läsförmågan inte tillräcklig får eleven svårt med problemtal, dels att avläsa vad 

där står och även att tolka och förstå innebörden. Min erfarenhet är att elever kan ha 

svårt med systematiska uppställningar och behöver hjälp med strukturen på dessa. 

Symbolers innebörd, bråk och decimalers platsvärden är också svårt för dem som 

har läs- och skrivsvårigheter. Ett inre motstånd mot att skriva har de också, vilket ju 

inte är konstigt om de har skrivsvårigheter. 

 

S berättade att av egen erfarenhet har upplevt att elever med läs- och skrivsvårigheter ofta har 

svårt med systematiska uppställningar och behöver hjälp med strukturen på dessa för att lösa 

uppgiften, symbolers innebörd, bråk och decimalers platsvärde. Sterner och Lundberg (2002) 

belyser också denna svårighet. Sterner och Lundberg (2002) menar att varje litet ord i en 

textuppgift kan vara viktig för att eleven ska ha en full förståelse för hur uppgiften ska lösas. 

Vissa utav dessa uppgifter går även ut på att översätta en abstrakt händelse till matematiska 

symboler. Om då inte elever besitter den kunskapen kan de inte lösa uppgiften. 

 

S menar med andra ord att en elev kan ha svårigheter att läsa texten i en matematisk 

textuppgift, men det finns även elever som kan läsa texten men kan inte förstå och tolka 

innebörden. Om eleverna inte kan tolka och förstå innebär det att de kan få svårigheter att 
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översätta den matematiska textuppgiften till en matematisk uträkning med hjälp av siffror och 

symboler. Det är därför viktigt att eleverna lär sig detta från första början då de lär sig räkna, 

och att de matematiska begreppen och tillvägagångssätten utvecklas successivt genom hela 

matematikundervisningen. Sterner och Lundberg (2002) menar att det krävs att 

undervisningen är väldigt tydlig och strukturerad och även att tolkning och bearbetning av 

olika texter och grafiskt material finns. Matematik kan nämligen ses som ett eget språk. En 

matematisk text är uppbyggd av text, instruktioner och symboler, men för att eleverna ska 

förstå dessa krävs det även att eleverna förstår förhållandet mellan begrepp, idéer och 

symboler. 

 

P1 såg också att det fanns ett samband mellan språkkunskaper och matematiska kunskaper. P1 

förklarade att: 

 
Sedan finns det elever som det blir svårt för i senare åldrar när det blir mer lästal. 

Då är det ofta de med dålig läsförståelse som börjar tycka det är svårt att plocka ut 

vad som är det viktiga i lästalen. 

 

Detta understryker även Kjellström m.fl. (2008). De belyser de svårigheter elever kan ha att 

hitta den relevanta informationen i en textuppgift. Eleverna förväntas ofta förstå 

underförstådda betydelser i texten. Om eleven inte besitter den kunskapen kan de lätt missa 

viktig information eller börja tänka på ett felaktigt sätt eller på fel saker. Kjellström m.fl. 

(2008) styrker även P1s teori om att det blir svårt för elever i senare åldrar när det blir mer 

text och lästal. Kjellström m.fl. belyser detta och refererar till skolverkets rapport nr 221 

(Lusten att lära). I den rapporten visades det en tydlig gräns i årskurserna 4-6 när det gäller 

skillnaden mellan de elever som förstår matematiska texter och de elever som inte förstår. De 

elever som förstår tycker då matematiken är spännande och utmanande, medan de elever som 

inte förstår tappar lusten att lära sig. Eleverna förväntas i de stadierna att kunna mer. Detta 

kan bidra till att de elever som tidigare precis hängt med i undervisningen halkar efter. Det är 

därför viktigt att fånga upp dessa elever i tid. Om elever arbetar med uppgifter som är för 

svåra eller att de saknar förutsättningar för att lösa uppgiften kan de lätt tappa motivationen. 

Om eleverna då vänjer sig vid att misslyckas tappar de snart lusten och motivationen. 

Undervisningen ska därför anpassas efter den enskilda elevens behov och förutsättningar 

(Sterner & Lundberg 2002). 

 

P1 fortsatte sedan att förklara att en elevs matematiska kunskapsbrister inte nödvändigtvis 

behöver enbart bero på läs- och skrivsvårigheter. P1 förklarade det på följande sätt: 
 

Inte alltid, men ibland. Har haft elever som har haft dyslexi men som har varit 

duktiga på matematik, gäller då att de får hjälp med läsningen annars kan de tröttna. 

 

Med det P1 säger går det att förmoda att P1 menar den skolmatematik som sker i klassrummet 

i skolan. Lundberg och Sterner (2006) understryker att det inte behöver finnas en samhörighet 

mellan lässvårigheter och matematik. Det finns givetvis elever som är duktiga på att läsa, men 

inte kan räkna. Självklart finns det då även elever som inte kan läsa, men kan matematik. I 

tidigare avsnitt (resultat av uppgifter) var det en elev som klarade samtliga textuppgifter, men 

hade några fel på räkneuppgifterna. Detta visar att det inte behöver vara läs- och 

skrivsvårigheter som påverkar. Det finns många andra faktorer. P2 anser att det finns ett 

samband mellan läs- och skrivsvårigheter och matematik kunskaper, men P2 menar även att 

en del av matematikkunskaper kan bero på vilken intelligens eleven har. 

 
Ofta är det väl så att de som har matematiksvårigheter ofta har lässvårigheter och 

tvärtom. Delvis är det mycket att läsa, man ska läsa instruktioner och man ska 
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förstå hur man ska göra ju i matematiken. Och sen kan man ju tänka sig att det har 

att göra med intelligensen för en del. 

 

Intelligensens påverkan belyser Sterner och Lundberg (2002). De menar att matematik-

svårigheter kan förklaras med allmän intelligens. Författarna belyser även att människors 

matematiksvårigheter kan bero på våra gener. Generna kan då göra att vissa människor kan få 

olika typer av inlärningssvårigheter samtidigt. Det kan till exempel både vara i matematik och 

läsning. I både matematiken och läsningen används elevers arbetsminne. 

 

P2 förklarar sambandet mellan läs- och skrivsvårigheter och matematik på följande sätt: 
 

Men en del är ju lite som sades förr svaga, alla är ju inte lika intelligenta och sen 

krävs det ju högre upp man kommer i matematiken att man förstår instruktioner och 

kan man inte läsa och förstå en massa begrepp. Jag har en del elever, någon i fyran 

som är ett sånt klassiskt att han kan inte alla ord eller begrepp, han förstår inte 

riktigt, så han kan lösa alla vanliga med siffertal men när det blir läsa så förstår han 

inte riktigt begreppen och så måste han ha stöd eller hjälp och det har ju med att 

han har lässvårigheter att göra. 

 

 
5.3.2 Hur påverkar ordförståelse och matematiska begrepp matematikinlärningen? 

 

När det gäller vad pedagogerna ansåg att elever med svårigheter i matematik har svårt för var 

pedagogerna väldigt eniga. Samtliga pedagoger ansåg att val av räknesätt var det flest elever 

hade svårigheter för och detta gällde i uppgifter som lästal och problemlösningar. P2 

förklarade det på följande sätt: ”Det är ju lästalen och urskilja vad de behöver veta. Så om 

man slänger in fler uppgifter än vad man behöver kunna eller veta, om det ska veta 

multiplikation eller division”. Många elever har med andra ord svårt att i en textuppgift 

urskilja den information som avslöjar vilket räknesätt som krävs för att eleven ska klara av att 

lösa uppgifterna. P2 ansåg också att eleverna hade svårt för texter med mer information än 

vad som behövs. Eleverna kan då inte urskilja den relevanta informationen från den irrelevant. 

Detta bidrar till att de inte vet vilket räknesätt de ska använda. 

 

Pedagogerna fick även frågan om de ansåg att ordförståelsen hos eleverna påverkar deras 

matematikinlärning. Samtliga pedagoger svarade även här likadant. S förklarade sambandet 

på följande sätt: ”Matematiska begrepp är ju en form av ordförståelse. Att förstå och använda 

ord har stor betydelse för läs- och skrivsvårigheter och naturligtvis matte”. 

 

När en elev behärskar att läsa och skriva innebär det att eleven har ett ordförråd som existerar 

i form av ordbilder i långtidsminnet. Det är detta som gör att eleven inte behöver fundera över 

hur ordet stavas eller vilken strategi som kan användas för att skriva ordet. Om eleven inte 

klarar av att göra detta i texten blir det svårt att ta reda på den ”verkliga” uppgiften 

(Kjellström m.fl. 2008). Det är också skillnad på elevers ordförståelse i matematik och 

ordförståelse i deras vardagsspråk. Det är viktigt att läraren belyser och bearbetar matematiska 

ord och begrepp som är viktiga för elevernas matematikinlärning. 

 

Pedagogerna ansåg med andra ord att ordförståelsen och matematiken hör ihop eftersom det 

används många ord och begrepp i matematiken. P1 belyste också betydelsen av ordförståelsen 

hos elever när de börjar skolan: ”Självklart gör det det. De som har med sig många 

matematiska begrepp från de är små har ett försprång när de kommer till skolan. Många 

saker blir självklara för dem”. 
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P1 menade att ordförståelse och matematik går hand i hand. P1 sa också att de elever som 

börjar skolan och har erfarenhet av matematiska begrepp oftast får ett litet försprång i 

matematikinlärningen. Många saker blir självklara för dem fortare än för elever utan denna 

erfarenhet. Detta belyser Löwing i sin bok Matematikundervisningens dilemman (2006). 

Löwing (2006) menar att eleverna har olika erfarenheter och förutsättningar när de börjar 

skolan. På grund av detta har eleverna kommit olika långt i sin utveckling. Läraren måste 

därför ha det i bakhuvudet och anpassa sin undervisning efter detta. Lärarens uppgift är då att 

utveckla alla elevers matematiska språk successivt. Även Kjellström m.fl. (2008) belyser 

detta. Där står det om elevernas ordförråd och språkutveckling i matematiken. Där 

understryks det också att det är elevernas förförståelse och erfarenheter som påverkar hur 

eleven tolkar uppgiften. 

 

Att kunna läsa och skriva och ha en ordförståelse i matematik var enligt lärarna viktigt för att 

klara av matematiken. De fick därför även frågan hur de anser att en lärare kan arbeta för att 

öka elevernas förståelse för textuppgifter (lästal) i matematiken. P1 belyste vikten med att lära 

eleverna plocka ut den viktiga informationen i texten, men även att prata mycket i klassen om 

hur det går att lösa olika uppgifter och vilken information som krävs för att lösa uppgifterna. 

P2 var inne på samma spår som P1. P2 ansåg att det är viktigt att noggrant gå igenom och lära 

sig begrepp i matematiken, men även att de ska lösa många textuppgifter tillsammans högt i 

klassen. P2 ansåg också att det är bra om elever samtalar på lektionerna två och två för att 

tillsammans komma fram till lösningar och genom det lära sig nya begrepp. S menade att 

eleverna måste öka sin läsförståelse, men lika så att det måste finnas mycket konkret material 

som eleverna kan använda för att öka förståelsen. 

 

Pedagogerna fick även frågan om de upptäckt någon skillnad mellan elever med svenska som 

andraspråk och förstaspråkselever i matematikinlärning. S menade att det finns en skillnad 

hos de elever som inte kommit särskilt långt i sin svenska inlärning och elever med svenska 

som modersmål. Elever som inte kommit långt i sin svenska inlärning har inte alla begrepp på 

svenska. Dessa elever har nästan alltid svårt med matematiska begrepp och behöver 

uppmärksammas av läraren. P1 förklarade på följande sätt: ”De är som med dem som har läs- 

och skrivsvårigheter. En del som är duktiga spelar det ingen roll för. Ofta är det lästal som är 

svårt. De har inte alla matematiska begrepp som är självklara för många andra. Det kan vara 

enkla ord som fler, mer och mindre”. P2 hade ingen erfarenhet av elever med svenska som 

andraspråk. 

 

Pedagogerna arbetade även på liknande sätt när de skulle urskilja vad som kan vara 

problematiskt i matematik för elever. P2 beskrev hur de på skolan har olika diagnoser för att 

urskilja brister hos elever. P2 förklarade också att pedagogerna går runt och hjälper eleverna 

mycket i klassrummet och eftersom P2 både har undervisat i matematik och svenska kan P2 

jämföra dem med varandra. P2 menar att om elever har svårt i svenskan får läraren hjälpa dem 

lite extra på lästal och instruktioner i matematiken. S talade också om olika tester som ska 

kartlägga elevers kunskaps brister. Detta är tester som NCMs test F-5 eller ”mål i matte”. 

Detta används om diagnoserna i matematikböckerna inte är tillräckliga. P1 talar också om 

olika diagnoser men understryker också att läraren kollar hela tiden under lektionerna. 

 
När man jobbar med något område så kollar man hela tiden av vad de kan. Vad som 

är problematiskt varierar mellan olika elever. En del kan ha svårt för omvandlingar 

men lätt för bråk. Man får helt enkelt försöka bilda sig en uppfattning inom varje 

område. Nu har jag börjat använda mig av miniwhiteboards under 

matematiklektionerna. Då får man en ganska snabb bild av vilka som inte hänger 

med när man har en genomgång. De svarar inte eller börjar snegla mot grannarna. 
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Inför vissa arbetsområden har jag gjort en fördiagnos för att se vad de kan och inte 

kan inför det nya arbetsområdet. 

 
5.3.3 Hur arbetar skolan och pedagogerna med språket i matematiken? 

Pedagogerna arbetade på liknande sätt med språket i matematikundervisningen. P1och S 

underströk vikten med att förklara och arbeta med ord och begrepp som eleverna kommer i 

kontakt med i matematikundervisningen. Både P1 och S ansåg att de förklarar begrepp och 

ord hela tiden i sin undervisning. S använde sig också mycket av konkret material och 

lästräning (intensivläsning). 

 

P2 menade att det är ett måste att arbeta med språket även i matematik och det måste hela 

skolan göra. På P2s skola finns det även en specialpedagog som har en lista med begrepp som 

eleverna testas på i första och andra klass. Detta är begrepp som hälften, dubbelt, udda och 

jämna. P2 ansåg också att eleverna även kunde ta del av varandras kunskaper då de kunde 

arbeta två och två i klassrummet. P2 anser med andra ord att de viktiga begreppen och 

förståelsen i det matematiska språket ska utvecklas genom samspel med andra människor, 

antingen i grupp eller två och två. Detta speglar mycket Vygotskijs teori om att språket och 

samspelet är det som gör att människor utvecklas. Vygotskij menade att samspel med andra 

människor har en avgörande betydelse för människors begreppsutveckling och förmågan att 

skapa nya tankestrukturer (Sterner & Lundberg 2002). P1 ansåg också att en diskussion i form 

av en samling i början eller slutet av lektionen skulle få eleverna att läsa sig mer att 

kommunicera i matematik. Löwing (2006) belyser även vikten av samtal i klassrummet. Om 

eleverna ges möjligheten att ha samling i början eller slutet av lektionen får de chansen att 

sätta ord på de det ska lära sig eller har lärt sig. Enligt analyser i klassrummet visar Löwing att 

läraren hinner prata med varje elev ca 1-2 minuter under varje lektion. Detta är för lite tid för 

att en elev ska utvecklas sitt matematiska språk. Det krävs även att eleven talar med någon 

som talar det matematiska språket för att kunna bygga upp en språklig kompetens (Löwing 

2006). 

 

Sterner och Lundberg (2002) menar dock att läs- och skrivsvårigheter är språksvårigheter och 

kan då uppkomma i både tal och skrift. De menar att för vissa elever hjälper det inte att lägga 

ner stor vikt på kommunikationen. Om undervisningen har som huvudfokus att muntligt gå 

igenom nya begrepp och ord kan detta ställa till problem för vissa elever. Det kanske därför 

hade varit att föredra att både ha lektioner med samling, men även arbete två och två där 

eleverna kan får matematiska begrepp eller texter som de även kan se framför sig. Detta var 

P2 även inne på, och menade att samlingar är bra, men de fångar inte upp alla. Det krävs även 

att elever får arbeta ihop. Genom att istället presentera ny information både muntligt och 

genom skrift eller visuell form får fler elever chansen att förstå och tolka informationen 

(Sterner & Lundberg 2002). 

 

Vi frågade även pedagogerna om de övade på läsförståelse och ordförståelse under 

matematiklektionerna. P1 menade att det är bra att göra det, men att P1s undervisning inte 

innehåller träning i läsförståelse och ordförståelse mer än att de pratar om olika begrepp i 

klassen. Däremot kunde P1 tänka sig att lägga ner mer tid på detta. S menade med att 

läsförståelse och ordförståelse i matematiken är något som S undervisar i automatiskt: ”Ja det 

gör man automatiskt, det går inte låta bli. Jag är ju gammal lågstadiefröken med läsinlärning 

i ryggmärgen.” P2 menade också att läsförståelse är något som övas på mer och mer, likaså 

att tala om olika begrepp.   

 
Man säger ju mycket subtraktion eller addition, multiplikation eller division mer än 

man gjorde förr tror jag. Man pratar om olika begrepp ju. Matteböckerna är med 
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bättre på att ta upp det. Med fler, färre och hälften och udda och jämna och massa 

sådana begrepp. 

 

Genom att många begrepp benämns högt i klassen kommer ordförståelse in i undervisningen. 

Eleverna får även lösa uppgifterna tillsammans och genom det tar de upp orden igen. 

 

Undervisningen påverkar elevernas förutsättning för inlärning är självklar. Sterner och 

Lundberg (2002) menar att lärarens inställning till språket påverkar elevers inlärning i 

matematik. Det är elevernas motivation, självförtroende och lust att lära som påverkas.  

Undervisningen i matematiskt språk kan med andra ord se lite olika ut. Det som är viktigt är 

att eleverna inte tappar lusten att lära sig. En faktor till svårigheter i matematik kan bero på 

brister i undervisningen. S förklarade att S har läsinlärning i ryggmärgen och lägger mycket 

vikt på det. S fortsätter sedan med att förklara varför det kan se annorlunda ut från lärare till 

lärare: 

 
Naturligtvis, men jag förstår ju att de som inte arbetat med läsinlärning har samma 

förståelse för att det kan vara svårt med det i matematiken. 

 

S belyser med andra ord hur viktigt det är att lärare är medveten och har förståelse att även 

läsinlärningen påverkar matematiken. Både P1 och P2 förklarade att de gick igenom begrepp 

och ord på tavlan, men de har ingen given lektionsplanering där de övar ordförståelse eller 

läsinlärning i matematik. P2 förklarade detta på följande sätt: 

 
 Jag tränar ju inte ”så nu ska vi ha ordförståelse i matematik idag” utan det är mer i 

 sammanhangen. 

 

5.4 Sammanfattning 
Resultaten av uppgifterna pekar på att elever har svårare för textuppgifter än räkneuppgifter. 

Intervjupersonerna poängterade att det upplever att det är just textuppgifter de flesta elever 

har svårt för inom matematik. Med vår analys syns det tydligt att svårigheterna kan bero på att 

ett flertal elever har en tendens till att blanda in irrelevant information eller att de saknar 

förståelse för några begrepp eller nyckelord som krävs för att hitta rätt räknesätt för att lösa 

uppgiften. Även val av räknesätt var något intervjupersonerna tog upp som en faktor till 

elevers matematiksvårigheter. Trots att samtliga pedagoger ansåg att de gick igenom de nya 

matematiska begrepp som elevernas läromedel tog upp så visade resultatet och analysen på en 

svårighet i förståelse för matematiska begrepp. Pedagogerna ansåg också att de var noga med 

att benämna plus, minus, delat med och gånger med sina matematiska namn, addition, 

subtraktion, division och multiplikation. Eftersom pedagogerna påstod sig göra detta är 

resultatet i uppgift 8 extra intressant då den uppgiften byggde på att eleverna skulle dra ett 

sträck mellan ett matematiskt ord till rätt räknesätt i symboler. Två klasser hade enbart 30% 

respektive 45% rätt på den uppgiften. Medan den sista klassen visade goda kunskaper genom 

sina 89%. Tyvärr var det inte många elever som strök under några ord som de hade 

svårigheter för. Dock gick det att urskilja att det var många elever som räknade med fel 

räknesätt för att de saknade förståelsen för ord som hälften, färre, rymmer etcetera. Två av tre 

pedagoger sa att de inte har någon särskild lektionsplanering för matematiska ord och 

läsförståelse i matematik. Det var något de tyckte kom in i sammanhanget då ett matematiskt 

ord dök upp under lektionen. Specialpedagogen menade däremot att läsförståelse och 

ordförståelse är något som ska arbetas med även i matematik, och det ansåg specialpedagogen 

är något som måste göras för att elever inte ska tappa förståelsen i matematik. Hur pass 

mycket undervisningen i matematik avgör elevernas matematiska kunskaper är omöjlig att 

avgöra, men det är förståligt att undervisningen har stor betydelse för elevernas matematiska 
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kunskaper. Det som är viktigt att tillägga är också att matematiska svårigheter inte behöver 

kopplas samman med läs- och skrivsvårigheter. Svårigheter i matematik kan, precis som 

svårigheter i andra ämnen, bero på ett flertal olika faktorer. 

 

6. Diskussion och slutsats 
Detta avsnitt innehåller en resultatdiskussion och en metoddiskussion. Avsnittet innehåller 

även en slutsats där vi beskriver vad vi kommit fram till med vår undersökning och på vilket 

sätt vår undersökning kan vara användbar för andra pedagoger och för fortsatt forskning. 

 

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen är uppdelad i fyra underrubriker som är baserade på våra fyra 

frågeställningar. Vi kommer i detta avsnitt diskutera de resultat vi tidigare kommit fram till, 

men här i parallell med våra frågeställningar. 

 
6.1.1 Sambanden mellan elevers språkkunskaper och matematiska kunskaper 

Innan vi startade den här studien drog vi en slutsats om att det finns samband mellan 

språkkunskaper och matematiska kunskaper och genom den här studien upplever vi att den 

slutsatsen har stärkts, dock skulle det krävas en mycket större undersökning än den studie vi 

gjort för att ta reda på alla de här sambanden. Intervjupersonerna var överens om att det finns 

samband mellan språkkunskaper och matematik. Elever måste kunna läsa och tolka 

informationen i en textuppgift för att kunna lösa den, menade de. Det vi ansåg var mest 

intressant från vår studie är de undersökningar vi gjorde i klasserna där det visade sig att så 

pass många som inte har några andra svårigheter i matematik hade stora problem med att lösa 

textuppgifterna. Det är svårt att säga om detta beror på att de har läs- och skrivsvårigheter 

eller om det beror på andra faktorer. Det vore trots allt anmärkningsvärt om hälften av 

eleverna i en klass har läs- och skrivsvårigheter. Att språket påverkar deras matematiska 

kunskaper är tydligt då de hade svårt att välja vilket räknesätt de skulle använda.  
 

6.1.2 Ord- och begreppsförståelse 

En utav intervjupersonerna är klassföreståndare till två utav klasserna, de klasserna med lägst 

rätt svar på de matematiska begreppen. Detta är intressant då pedagogen anser sig ofta prata 

om begreppen, men ändå var det vanligast bland eleverna att blanda ihop addition och 

subtraktion. Pedagogen berättade att undervisningen innehåller en genomgång av svåra 

begrepp med en gemensam genomgång på tavlan. Det kan bero på att pedagogen inte gör det 

tillräckligt ofta eller så kan detta vara en metod som inte passar de här eleverna. Klass 4a hade 

betydligt högre resultat på begreppsdelen även då deras lärare använde samma metod som den 

andra klassläraren med enbart genomgångar av svåra ord. Dock observerade vi att i den 

klassen fick bara matematiska begrepp användas. Eleverna fick exempelvis inte säga plus utan 

var tvungna att säga addition. Det kan ha varit en bidragande faktor till att eleverna hade en 

bättre begreppsförståelse. 

 

Utöver uppgiften med matematiska begrepp kunde vi genom vårt resultat urskilja att eleverna 

hade svårt för många fler ord. Eleverna fick, som vi tidigare nämnt, stryka under de ord de 

ansåg vara svåra eller som de helt saknade förståelse för. Många elever valde dock att inte 

stryka under några ord. Vi kunde dock urskilja, med hjälp av deras uträkningar, att de saknade 

förståelse för flera ord. Ordförståelsen och matematiska begrepp har en påverkan på hur 

elever klarar av att lösa textuppgifter. Det är en stor bidragande faktor till att förstå uppgiften 

och att plocka ut rätt räknesätt. På så sätt påverkar ordförståelsen och matematiska begrepp 

matematikinlärningen. Att förstå innehållet i en matematisk uppgift är en stor del i 
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matematiken. Hade matematikundervisningen enbart gått ut på att lösa räkneuppgifter så hade 

ordförståelsen eller förståelsen för matematiska begrepp inte spelat någon roll. 
 

6.1.3 Textuppgiftens krav på elever 

För att en elev ska klara av att lösa en textuppgift krävs det att ha vissa kunskaper. Teorin, 

våra erfarenheter, undersökningar och intervjuer har åskådliggjort att en elev måste ha en viss 

språklig kunskap för att kunna lösa en textuppgift. Textuppgiften ställer krav på att elever ska 

ha förförståelse för matematiska begrepp, tolka och sortera ut relevant information, översätta 

texten till en matematisk uträkning. En textuppgift har väldigt stor påverkan på elevers 

självförtroende. Känner en elev att den inte förstår uppgiften eller klarar av att lösa den så kan 

det leda till ett dåligt självförtroende vilket i sin tur kan leda till att eleven ger upp. Eleven kan 

då få en uppfattning om att vara oförmögen att lösa textuppgifter. Om däremot en elev känner 

att den klarar av att lösa uppgiften kan det styrka dennes självförtroende. 

 

Om vi bara analyserar vad som krävdes av eleverna på de uppgifter vi konstruerade själva så 

behövde eleverna ha en del förförståelse och erfarenheter. De behövde bland annat kunna 

räkna med alla räknesätten, ha en bra ordförståelse för vanliga matematiska ord, kunna räkna i 

flera steg etcetera. Det vi genom arbetets gång lärt oss är vikten av att läraren utgår ifrån 

elevernas förkunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande. 

 
6.1.4 Att arbeta med språket i matematiken 

Vi kan konstatera att det är betydelsefullt att arbeta med språket i matematik och att 

kontinuerligt arbeta med det i undervisningen. Intervjupersonerna poängterade även de att det 

var viktigt, men att det inte var något de arbetade allt för mycket med. En av våra 

frågeställningar var hur skolan och pedagogen arbetar med språket i matematiken och hur de 

gör det framgår i resultat- och analysdelen. Vi vill framhäva och uppmuntra lärare och 

pedagoger att ha språkundervisning även i matematiken, dock förstår vi att det kan finnas ont 

om tid till detta. En annan lösning skulle kunna vara att lära sig strategier för att läsa 

matematiska texter i svenskundervisningen. Av Sterner & Lundberg (2002) har vi fått lära oss 

att det är viktigt att elever arbetar med språket på olika sätt. En genomgång på tavlan är inte 

tillräckligt för många elever. Vilken undervisningsmetod pedagogen använder sig av och 

vilken syn pedagogen har på språket i matematik påverkar elevens lärande. Om läraren anser 

att språket är viktigt kanske läraren anpassar sin undervisning och lyfter fram språket, om 

pedagogen däremot inte tycker det är viktigt så kanske pedagogen inte lägger någon vikt på 

språket i matematik överhuvudtaget. Detta kommer då självklart påverka elevers lärande. Vi 

anser att det är viktigt att lärare fortsätter sin utbildning genom olika fortbildningar för att 

utveckla sina kunskaper och förståelse för språkets betydelse.  

 

6.2 Metoddiskussion  
De kvalitativa metoderna vi valde var undersökningar och intervjuer. Vi valde dessa eftersom 

de kändes mest lämpliga för vår studie. Vi valde att göra undersökningar med förhoppningar 

om att resultatet skulle visa en skillnad mellan räkneuppgifter och textuppgifter. Med 

intervjuerna hoppades vi på att få en djupare insikt och att få höra pedagogers åsikter om 

sambanden mellan språkkunskaper och matematik. Undersökningarna gav oss kunskap om att 

nära hälften av eleverna i varje klass hade svårigheter med textuppgifterna trots att de inte haft 

några problem med räkneuppgifterna. Uppenbarligen är det något med textuppgifter som 

ställer till det för eleverna. Intervjupersonerna bekräftade undersökningen då de ansåg att det 

finns ett samband mellan språkkunskaper och matematik. De hade också uppfattat att det 

elever oftast har svårigheter för i matematiken är just textuppgifter och att välja vilken metod 

som ska användas för uträkningen. 
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Något som begränsat studien är att vi enbart intervjuat tre pedagoger och utfört uppgifterna i 

tre klasser. Både intervjuerna och undersökningarna kunde ha gjorts i större utsträckning, 

dock hade det varit väldigt tidskrävande. Det hade även varit givande att intervjua några av 

eleverna om läs- och skrivsvårigheter och matematik, eftersom det hade kunnat ge 

förklaringar till några av dess lösningar på matematikuppgifterna. Det hade varit intressant att 

se om samma elever med brister i matematiken hade svårigheter i svenska. Ett av skälen till 

att vi inte gjorde det var dels att det var tidskrävande och dels för att yngre elever har en 

lingvistisk och kommunikativ omognad vilket kan göra det svårt för dem att uttrycka sig. 

Dessutom finns det en risk att eleverna använder sig av ord som de inte riktigt förstår och det 

kan leda till att deras uttalanden misstolkas (Cederborg 2005). Vi ansåg att det kunde vara 

svårt för barn i tioårsåldern att reflektera kring sambandet mellan läs- och skrivsvårigheter 

och matematik, men det är naturligtvis ingen omöjlighet att göra och en hel del intressant 

resultat skulle säkerligen kunna plockas fram. 

 
6.2.2 Reliabilitet och validitet 

Vi anser att våra metoder är reliabla och valida då de gav hög kvalité på det vi ville mäta och 

mätte det vi avsåg att mäta. Intervjuerna var reliabla då vi försökte att inte ställa några ledande 

frågor eller försökte påverka intervjupersonens svar. Undersökningarna uppnådde reliabilitet 

eftersom vi inte hjälpte eleverna att lösa uppgifterna eller läsa textuppgifterna åt dem, på så 

sätt påverkade vi inte eleverna eller deras svar. Intervjuerna var valida då vi fick svar på det vi 

ville veta, vilket var våra frågeställningar. Undersökningarna var även de valida då ett önskat 

resultat uppnåddes. Undersökningarna var menade till att mäta svårigheter med att lösa 

textuppgifter trots att de enkelt kan räkna vanliga räkneuppgifter och det var också det 

undersökningarna visade. 

 

6.3 Slutsats 
Med den här studien har vi fått en djupare insikt om språksvårigheter i matematik. Vi har fått 

förståelse för att textuppgifters språk, struktur och information kan spela roll för om elever 

ska kunna lösa den, men vi vill ännu en gång poängtera att det inte alls behöver finnas någon 

språklig faktor som förklarar varför en elev har svårigheter i matematik. Våra undersökningar 

visade att elever i flesta fall har svårare för textuppgifter än räkneuppgifter. Det går att 

diskutera vidare om resultatet beror på hur vi valde att konstruera uppgifterna eller andra 

faktorer. Det kan trots allt finnas ett flertal faktorer som kan ha spelat roll för elevernas 

felbedömning av texterna, även faktorer vi valt att inte diskutera vidare i vår teori som till 

exempel räkneoperationer. 

  

Vi anser att vår studie kan vara användbar för lärare och pedagoger som undervisar i 

matematik. Lärare och pedagoger kan använda sig av vår studie för att få en inblick om hur 

viktigt det faktiskt är att ha begreppsundervisning och att språket spelar en viss roll för 

förståelse i matematik. Vi hoppas att lärare och pedagoger får en insikt om att enbart ha 

begreppsgenomgång i en gemensam samling vid tavlan inte räcker. Det tycker vi att våra 

studier påvisar då de två klasser som hade den här slags undervisning inte hade förståelse för 

matematiska begrepp. Vi vill belysa att begreppsundervisningen ska pågå kontinuerligt och 

med olika metoder för att passa så många elever som möjligt. 

 

Vår studie kommer även att hjälpa oss själva i vårt framtida yrke. Vi båda har svenska och 

matematik som inriktning i vår utbildning, men vi har även valt till engelska och idrott, 

respektive engelska och naturkunskap. Vi kommer, tack vare vår studie, tänka mycket på 

språkets betydelse i samtliga ämnen. Vi ser även positivt på att integrera olika ämnen. Under 
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en svenska lektion kan eleverna till exempel få lära sig olika strategier för att ta ut viktig 

information i en text och lära sig olika begrepp som kan kopplas till matematiken, men lika 

väl till naturkunskap eller idrott. Genom undersökningen kunde vi tydligt avläsa svårigheten 

många elever har med textuppgifter och ordförståelse, detta kommer vi därför ta till oss när vi 

undervisar och bedömer elever. Vi har även fått en ökad förståelse för vilka faktorer som kan 

påverka att en elevs matematiska kunskaper försämras i textuppgifter. Genom vår 

undersökning fann vi även en avvikande elev som löste textuppgifter bättre än räkneuppgifter. 

Vi kommer därför även bära med oss vetskapen om att det finns elever som kan ha lättare för 

textuppgifter än räkneuppgifter. Dessa elever måste också stimuleras och utmanas på samma 

sätt som de med svårigheter för textuppgifter. 

 
6.3.1 Fortsatt forskning 

Vi anser att vår studie är en bra grund men att undersökningen kan utvecklas betydligt mer för 

att ta reda på sambandet mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter. Vi skulle 

vilja se att någon går vidare med det här genom att exempelvis välja ut några väl utvalda 

elever som testats i sin läsförståelse i litterära texter och matematiska texter för att se om det 

finns någon skillnad. Det skulle även kunna forskas vidare i fall den missledande 

informationen i textuppgifter spelar stor roll eller om fler antal räkneoperationer gör det 

svårare för elever att räkna en textuppgift. Det skulle även vara intressant att veta om eleverna 

fått annat resultat på uppgifterna om de hade fått textuppgifter att lösa under en annan lektion 

som handlade om exempelvis historia och i fall de inte uppfattat det som en matematisk 

situation. Hur som helst önskar vi att det forskas vidare inom det här området och att vår 

studie kan vara en liten hjälp på vägen.  

 

Avslutningsvis vill vi ännu en gång belysa ett citat från Sterner och Lundberg (2002): ”Ingen 

elev ska behöva misslyckas i matematik på grund av läs- och skrivsvårigheter” (Sterner och 

Lundberg 2002:104). 
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Bilagor 
Bilaga 1 

 

 
Intervjufrågor 

 

 

1. Ser du något samband mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter? 

 

1.1 Vad tror du det är för samband? 

 

2. Hur gör du för att urskilja vad som är problematiskt i matematiken? 

 

3. Vad uppfattar du att elever har svårast för i matematiken? 

 

4. Tror du att ordförståelsen påverkar inlärningen i matematik? 

 

4.1 På vilket sätt? 

 

5. Har du upptäckt någon skillnad mellan elever med svenska som andraspråk och  

förstaspråkselever i matematikinlärning? 

 

6. Undervisar du i läsförståelse i matematik? 

 

6.1 Anser du att man borde göra det? 

  

7. Undervisar du i ordförståelse i matematik? 

 

7.1 Anser du att man borde göra det? 

 

8. Hur anser du att man kan arbeta för att öka elevers förståelse vad gäller textuppgifter  i 

matematiken? 

 

9. Hur arbetar du eller ni på den här skolan med språket i matematik? 
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Bilaga 2 

 
Lös uppgifterna och visa hur du tänker på varje uppgift. 

 

1. 40-18= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 20/4 = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 30-8 = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 96 + 42 = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 27/3 = 
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Lös uppgifterna och visa hur du tänker på varje uppgift. 

 

1. Pelle är 16 år och Sara är 12 år. Hur stor är skillnaden mellan deras ålder? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. En saftflaska innehåller 4 liter saft. Hur mycket rymmer en flaska som är hälften så stor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sara har 10 kulor. Sara har 4 kulor fler än Pelle. Johan har 3 kulor fler än Pelle. Hur många 

kulor har Johan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Stina är 14 år och har bakat 21 kakor . Hon lägger lika många kakor i tre askar. Hur många 

kakor blir det i varje ask? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sara har 20 klistermärken. Julia har 5 färre än Sara. Hur många har de tillsammans? 
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6. Farfar gav godis till Stina, Pelle och Sara. Stina fick 36 godisar och Pelle fick fyra färre än 

Stina. Sara fick 10 fler än Pelle. Hur många godisar gav farfar till barnen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pelle 10 år och Stina 8 år får tillsammans 35 kr för att de hjälpt deras mamma att skala 

potatis. Pelle skalade 20 potatisar och Stina 15 potatis. Pelle ska därför ha 5 kr mer än Stina. 

Hur mycket pengar fick var och en? 

 

 

 

 

 

 

 

8. Dra streck till rätt matematiskt ord 

 

Addition   5-4 

        

Subtraktion   45 

 

Jämna tal    4x5 

 

Udda tal    16+8 

 

Division   18/2    

 

Multiplikation   26 

 

 

 

9. Läs igenom samtliga uppgifter igen och stryk under om det är något ord du tyckte var svårt 

eller inte vet vad det betyder 
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Bilaga 3 
 

Hejsan 

 

Vi är två lärarstudenter från Linneuniversitetet i Växjö som heter Amine och Emmy. Vi 

skriver just nu vårt examensarbete. Vårt syfte med arbetet är att se om det finns något 

samband mellan språkkunskaper och matematiska kunskaper. Vi har valt ut ditt barns klass 

som en av de klasser vi ska undersöka. Vår undersökning bygger på några matematiska 

uppgifter som eleverna kommer att svara på. Under detta ”test” är samtliga elever anonyma. 

Vi kommer med andra ord inte skriva elevernas namn, klass eller vilken skola de går på. 

Undersökningen är också helt frivillig. Om du godkänner att ditt barn deltar i vår 

undersökning vill vi ha din påskrift. Detta papper lämnas sedan tillbaka till ditt barns 

klassföreståndaren. 

 

Med vänliga hälsningar 

Amine Mårtensson & Emmy Lundberg 

 

 

 

Elevens namn: ______________________________________ 

 

Målsmans underskrift: ______________________________________ 
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