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Abstrakt  

I dagens samhälle finns det ett stort antal elever som har språksvårigheter i 
matematikämnet, vilket påverkar elevernas prestationer vid lösningar av 
matematiska textuppgifter. Denna fallstudie syftar till att undersöka pedagogers och 
elevers perspektiv när det gäller språksvårigheter inom matematiska textuppgifter. Vi 
belyser även hur pedagogerna tar hänsyn till elever som har språksvårigheter och hur 
de agerar för att hjälpa och stötta dem i textuppgifter. Vi blev intresserade av att lyfta 
fram elevers affektiva och kognitiva hantering av matematiska textuppgifter eftersom 
vi har personliga erfarenheter om detta sedan tidigare. Fallstudien är uppbyggd kring 
kvalitativa intervjuer och observationer. I studien deltog 2 klasslärare, en 
specialpedagog och 24 elever. Resultatet visar att det finns elever som har 
språksvårigheter inom matematiska textuppgifter på grund av olika påverkande 
faktorer. Alla pedagoger i intervjuerna är överens om att elevers prestationsförmåga 
inom matematikförståelse kan bli påverkade av olika faktorer. Pedagoger samarbetar 
för att hjälpa och stötta dessa elever genom att använda olika metoder och arbetssätt. 
Språkförståelsen och svåra matematiska begrepp i textuppgifter kan leda till att olika 
kognitiva och affektiva svårigheter kan dyka upp vid hanteringen av matematiska 
textuppgifter. Vissa elever var väldigt motiverade i att klara av textuppgifterna, 
medan andra med svårigheter i språkförståelse fann uppgifternas nivå och struktur 
alldeles för krävande.  
 
 
Nyckelord 
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1. Inledning  
Matematiken är en meningsfull del i människans liv för att lösa olika vardagliga 
problem. Matematik används varje dag och det går inte att föreställa sig en 
samhällsutveckling utan matematik. Matematiken finns ofta osynlig överallt omkring 
oss. Enligt läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) 
(Utbildningsdepartement, 2011) ska eleverna utveckla sina kunskaper i matematik 
för att kunna klara av de vardagliga situationerna. Eleverna ska kunna tänka, 
reflektera och lösa olika samhälleliga och sociala problem. Det står även i Lgr11 att 
eleverna ska öka sitt självförtroende, sin förmåga och sitt intresse för att använda 
matematiken på många olika sätt i vardagen. I Lgr11 står att eleverna ska kunna olika 
ord och matematiska begrepp samt se samband mellan dessa, för att på så sätt kunna 
föra och följa matematiska resonemang. Med hänvisning till detta menar vi att 
språkförståelse är nödvändig inom matematiska textuppgifter. Om eleverna har 
svårigheter att förstå matematiska textuppgifter, riskerar det att inte utveckla 
kunskaper för att klara sig i olika vardagliga situationer, vilket i sin tur gör att de 
senare i livet får svårigheter av att klara sig självständigt i samhället. Skolverket 
(2008) framhåller att det finns skillnader i ords betydelse beroende på vilket 
sammanhang de ingår i, ett ord kan till exempel betyda olika saker beroende på om 
de används i vardagen eller i matematiken. När ett ord används i vardagen kan det ha 
en viss innebörd, men när ordet sedan används i en matematikuppgift, kan det 
betyda någonting helt annat. Svårigheter kan uppstå när elever med språksvårigheter 
tolkar ordets betydelse utifrån dess vardagliga innebörd. Det är helt avgörande för 
språkförståelsen att eleven lär och utvecklar en säker och snabb avkodning, vilken är 
en nödvändig förutsättning för språkförståelse (Elbro, 2004). Språksvårigheter 
orsakar matematiska svårigheter hos elever, speciellt svårigheter vid lösning av 
textuppgifter. Elbro anser att språkförståelse är nyckeln för att kunna tänka, 
reflektera och lösa problem i olika ämnen och däri inte minst matematik. 
 
Under VFU-perioden observerade vi att många elever hade svårt att förstå och lösa 
textuppgifter i matematik, vilket gjorde att de räknade ut textuppgifter på fel sätt. 
Eftersom eleverna hade svårt att tolka och uppfatta textuppgifterna, blandade de 
olika räknemetoder, vilket blev förvirrande för dem. Vi observerade att det fanns ett 
samband mellan elevernas språksvårigheter och lösningen av matematiska 
textuppgifter. Vi har även erfarenhet av att ha upplevt olika lärprocesser under våra 
tidigare skolår, men trots skillnaden är vi överens om att vi är olika och lär oss på 
olika sätt. Detta väckte vårt intresse för att utforska och fördjupa oss i vilka 
svårigheter och upplevelser som kan finnas hos elever med språksvårigheter när de 
löser textuppgifter i matematik. Textuppgifter är en stor och viktig del av 
matematiken, vilken innehåller symboler och språk, detta kräver både språk- och 
matematikförståelse. Textuppgifter kan uppfattas på olika sätt såsom rutinuppgifter 
eller problemlösningsuppgift. Löwing och Kilborn (2002) anser att personer kan 
uppfatta ett problem eller problemlösning på olika sätt. Å ena sidan kan ett problem 
uppfattas som en verbal textuppgift, oftast på ett vardagsspråk. Å andra sidan kan ett 
problem uppfattas som en klurig uppgift där olika svårigheter kan uppstå.  
 
I detta arbete ligger fokus främst på språkförståelse, eftersom det blir alldeles förstort 
område med att fokusera på hela läsprocessen och dess olika moment. Vi fokuserar 
på språkets betydelse för matematiska textuppgifter samt grundläggande faktorer 
som kan påverka elevens inlärningsprocess inom detta område. Vi lyfter upp olika 
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arbetsmetoder och lärarens verksamhet när det gäller matematiska textuppgifter. Vi 
vill undersöka hur läraren tar hänsyn till elever med språksvårigheter inom 
matematik när det gäller textuppgifter. I Lgr11 står det att läraren/pedagogen ska ta 
hänsyn till alla elevers skilda behov och förutsättningar. Skolan har ett stort ansvar 
för de elever som har svårt att nå målen. Därför kan undervisningen aldrig utformas 
lika för alla, utan undervisningen skall anpassas efter varje enskild elev. 

2. Syfte och frågeställning 
Vårt syfte med detta arbete är att belysa språksvårigheter med matematiska 
textuppgifter utifrån pedagogers och elevers perspektiv. Genom vår undersökning vill 
vi ta reda på sambandet mellan språksvårigheter och hur pedagoger tar hänsyn till 
elever som har svårigheter inom detta område. Vi vill även lyfta fram elevers 
hantering av matematiska textuppgifter. I denna studie utgår vi från följande frågor: 

 

1. Vilka uppfattningar har pedagoger om sambandet mellan elevernas 
språksvårigheter och lösningsförmåga av matematiska textuppgifter? 
 

2. Hur tar pedagogen hänsyn till elever som har språksvårigheter med 
matematiska textuppgifter i praktiken? 
 

3. Hur hanterar eleverna matematiska textuppgifter? 
 

Med hantering menar vi elevers upplevelser vid lösning av matematiska textuppgifter 
när det gäller de affektiva och kognitiva aspekter.  

3. Matematiska textuppgifter och språksvårigheter 
I detta kapitel lyfter vi fram vad olika teorier och litteratur tar upp om vad som kan 
påverka lösningen av en matematisk textuppgift, samt språkets betydelse i detta. Vi 
tar även upp hur pedagoger ska ta hänsyn till elever som har olika språksvårigheter 
inom matematik. Detta på grund av olika faktorer som påverkar elevers 
språkförståelse samt deras affektiva och kognitiva förmågor när det gäller 
matematiska textuppgifter.  

3.1.  Definition av textuppgifter   
En matematisk textuppgift kan innehålla symboler, meningar och olika begrepp. 
Textuppgifter kan visa både en matematisk modell och hur matematiken kan 
tillämpas i vardagliga situationer. Det språkliga sammanhanget i textuppgifterna 
sätter elever in i olika matematiska lösningsstrategier som kräver 
matematikförståelse och språkförståelse (Hagland, Hedrén & Taflin, 2005).  
 
Löwing och Kilborn (2002) skriver att människor förstår textuppgifter på olika sätt, 
vilket framkommer om man diskuterar olika uppgifter och problemlösningar med 
olika lärare. Ett problem kan uppfattas som en benämnd uppgift, det vill säga en 
uppgift som är språkligt formulerad, oftast med ett vardagsspråk. Eller så kan ett 
problem uppfattas som en klurig uppgift, där kan det uppstå olika svårigheter för att 
kunna lösa uppgiften. För att betrakta en uppgift som en problemlösningsuppgift 
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krävs det att det ska finnas en färdig lösning när man möter problemet, samt att 
problemet kan lösas på ett eller flera sätt. Ett matematikproblem kräver kunskap om 
olika matematiska samband, begrepp, metoder och uppgiftens uppbyggnad, då man 
söker efter en lösning (Löwing & Kilborn, 2002). Detta stämmer även med Olsson 
(2009) som anser att det är skillnad mellan problemlösningsuppgifter och 
rutinuppgifter. Man kan alltså skilja mellan de här två typerna av matematiska 
uppgifter genom själva texten. Exempel på sådana matematiska uppgifter: ” Lisa har 
2 bananer och får 1 till. Hur många bananer har Lisa då?” det här exemplet är en 
rutinuppgift för en sjuåring elev. Medan problemuppgifter kan ser så här ut: ”Hur 
många husdjur kan man rita av 16 ben?”. I denna studie koncentrerar vi oss på alla 
uppgifter som innehåller en text som består av begrepp, matematiska symboler och 
ord.  

3.2. Språkets betydelse i matematiska textuppgifter 
Språkliga kunskaper är en av de centrala faktorerna som påverkar möjligheten att 
klara av textuppgifter inom matematik. Bristande språkliga förmågor är en av 
anledningar som medför fel vid beräkningar av textuppgifter (Malmer, 2002). 
Eftersom matematiskt tänkande uttrycks i meningar, symboler och ord, är språket 
grunden för elevens förståelse av de matematiska textuppgifterna. Textuppgifterna 
innehåller småord som måste uppfattas och tolkas korrekt för att innehållet inte ska 
bli komplicerat. Malmer betonar även att både skriftspråket och matematiken bygger 
på språk i form av symboler, texter och instruktioner. För att man ska kunna 
kommunicera i vardagen med olika symboler, tonfall, gester och blickar, måste man 
förstå förhållandet mellan olika matematiska ord, uttryck och symboler, idéer samt 
begrepp. Matematiken har sitt eget språk, sin egen vokabulär, sin terminologi samt 
sin grammatik, vilka innefattar olika regler och metoder som måste följas. 
Matematikens språk handlar om kommunikationskompetens i hur man kan använda 
språket i olika sammanhang och anpassa det matematiska språket för olika 
situationer och i olika samtal (Malmer, 2002).   
 
Ett ordförråd har även stor betydelse för matematiklärande, vilket innebär att elever 
behöver utveckla förståelse för matematiska begrepp för att kunna lösa olika 
matematiska textuppgifter (Ahlberg, 2001). Författaren anser vidare att elevers 
kognitiva förmåga inverkar också i hur de klarar av detta. Samtal i små grupper är ett 
meningsfullt sätt att utveckla elevers begreppsbildning inom matematik. Det är 
meningsfullt att läraren före en lektion tar hänsyn till vad elever har för tidigare 
kunskaper och erfarenheter (Ahlberg, 2001). Eleverna behöver förberedas genom att 
få förståelse för nya begrepp och ord. Under läsningen av textuppgifterna kan läraren 
behöva stanna upp vid varje mening, detta för att förklara innehållet för eleverna så 
att de kan hänga med och fundera över vad problemet i matematikuppgiften är. 
Eleverna ska få tid för att uppfatta vad som sägs i texten, och om det eventuellt finns 
bilder till, behöver de tid att koppla samman bilderna och texten (Sterner & 
Lundberg, 2002). Författarna hävdar att det är meningsfullt att samtala med eleverna 
efter läsningen och gå igenom deras frågor om texten. Det är även viktigt att förklara 
förbindelser mellan textens olika delar och hur man kan använda den matematiska 
lösningen i vardagslivet.  

Det finns olika faktorer som påverkar textuppgifternas svårighetsgrad. Dessa faktorer 
kan vara: hur många meningar eller ord som det finns i en textuppgift, dess 
svårighetsgrad, hur komplex grammatiken är, problemformuleringen, antalet 
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påstående i textuppgiften, uppgiftens struktur samt vilka material som är tillgängliga 
för att underlätta lärandet (Ahlberg, 2001). 

Läsförståelsen är även en värdefull del av språket som kan påverka elevers förståelse 
inom de matematiska textuppgifterna(Elbro, 2004). Läsförståelsen är kopplad till 
elevens tidigare erfarenheter och kunskaper som i sin tur bygger upp en förförståelse 
för läsning och avkodning. Läsningen består av två värdefulla delar (se figur 1). Den 
ena är avkodning och den andra är läsförståelse (Elbro, 2004). Med avkodning menas 
att identifiera ord och ords betydelse samt uttal och grammatiska egenskaper. För att 
kunna förstå vad ett ord betyder och hur det ska uttalas, är det viktigt att först kunna 
avkoda det. Avkodningen är speciellt viktigt när man läser en text, då man vill känna 
igen orden. Vidare beskriver författaren att språkförståelsen är något som man kan 
använda för att bygga en uppfattning om textinnehållet med utgångspunkt i 
uppfattade ord. Läsförståelsen handlar inte bara om textens uppbyggnad, utan det 
handlar även om kännedom om textens värld, textens typ, språkliga bilder, 
underförstådda betydelser och så vidare. Elbro (2004) menar att om läsförståelsen 
inte fungerar, blir läsningen meningslös. Detta kan exemplifieras med högläsning på 
ett språk som man själv inte förstår, man hänger inte med och förstår inte innehållet. 
Samma sak gäller vid avkodning, det vill säga om avkodningen inte fungerar, då blir 
bokstäverna bara några konstiga figurer utan mening. Detta är ett huvudsakligt 
problem för analfabeter och dyslektiker som inte kan avkoda det skrivna ordet och 
själva läsa det, utan bara förstår texter om de läses upp högt (Elbro, 2004).  
 
 
 
 

                      

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: läsning som är uppbyggd på avkodning och läsförståelse.  

 

Elbro (2004) påpekar vikten av att avkoda orden istället för att gissa vad orden 
betyder utifrån kontexten. Att gissa ord när man läser texter, minskar chansen att 
utveckla förståelsen, vilket kan leda till att man inte vet vad texten handlar om. Vid 
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avkodning är det viktigt att ord inte sätts ihop, eftersom detta gör att ords betydelser 
begränsas. Det är bättre om man delar upp orden var för sig, detta gör att orden 
förknippas till en mängd olika saker och betydelser, vilket inte sker när orden sätts 
ihop. Detta blir svårare för elever som har bristande ordförråd när de möter sådana 
sammansatta ord.  

Enligt Allard, Rudquist och Sundblad (2001) ger avläsningen och den tankemässiga 
bearbetningen tillsammans en god läsförståelse. Man kan säga att båda de här 
delarna i figur 1 kan beräknas som läsförståelsens huvudgrenar eller att läsförståelsen 
står på två ben. Anledningen som ligger till grund för att man läser flera sidor och 
plötsligt upptäcker att man inte hänger med i det man läser och inte har någon aning 
om vad texten handlar om, är att den tankemässiga bearbetningen ofta faller bort. 
När man inte förstår textens innehåll, får man inget resultat av det men läser, vilket 
gör att man hamnar i en mekanisk avläsning utan läsförståelse.    

Allard m.fl. (2001) beskriver vidare vad avläsning och den tankemässiga 
bearbetningen betyder. Man kan definiera avläsning som ett samspel mellan ögats 
och tänkandets verksamhet, det vill säga det är resultatet av en tolkningsprocess 
mellan ögat och tankarna. I den tankemässiga bearbetningen arbetar våra tankar 
vidare med det som vi läser av, och det ordnas aspekter av förförståelse, så att de 
tillsammans med resultatet av tolkningsprocessen blir en hållbar struktur för 
läsförståelse. När elever startar läsningen i en text med en god och omfattande 
förförståelse, har elever redan en innehållsrik struktur för att börja bearbeta det de 
läser av. Detta hjälper elever att läsa snabbt och lätt. Men om elever inte är kunniga 
och inte har en god och omfattande förförståelse, blir de i högre grad beroende av 
avläsningen, vilket gör att det de läser blir tungt och trögt. Ju bättre förförståelse man 
har när man börjar läsa en text, desto lättare och snabbare blir läsningen. Läraren ska 
aldrig använda läshastighet som ett kriterium på läskapacitet, utan läshastigheten 
beror alltid på förförståelse, vilket i sin tur beror på elevens kunskaper och 
erfarenheter. Eleven använder ibland för nödvändighets skull olika läshastigheter vid 
läsning av en text, och det är därför hastigheten inte är ett bra mått på läsförmågan. 

Det finns ett stort samband mellan matematiska textuppgifter och språksvårigheter 
enligt Sterner och Lundberg (2002). Författarna anser att elever som har 
språksvårigheter kan uppleva olika matematiksvårigheter. Dessa svårigheter leder till 
att elever kan ha problem med att lära sig olika matematiska symboler samt förstå 
innehållets innebörd. Elever kan få svårigheter i att inhämta och tolka det 
nödvändiga matematiska innehållet i de matematiska textuppgifterna. Vidare 
beskriver författare att språksvårigheter och matematiksvårigheter kan vara 
oberoende av varandra, men de kan även uppkomma hos elever samtidigt. Det finns 
andra svårigheter som kan påverka språksvårigheter såsom 
koncentrationssvårigheter, uppmärksamhetsproblem och sekvenseringssvårigheter. 
Dessa olika faktorer kan naturligtvis också påverka matematikinlärningen.  

Lundberg och Sterner (2006) beskriver att i kommunikationen med andra 
människor, koncentrerar man sig på budskapets mening och innehåll; vad är det de 
säger. Alltså man koncentrerar sig inte på hur orden och uttrycken låter samt hur de 
är uppbyggda, utan implicit koncentrerar man sig på vad de menar med det de säger. 
Författaren betonar även vikten av att man som läsare måste vara medveten om 
orden och ordens tydliga, markerade och faktiska uppbyggnad vid lösning av 
textuppgifter för att kunna utnyttja koden av talet. Det första steget i elevers läs- och 
skrivinlärning är att de ska bli medvetna om ljuden i talet. Detta kan de göra genom 
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att ta steget från det implicita till det explicita i förhållande till språket. Elevers 
svårigheter med att upptäcka, eller medvetet uppmärksamma, att ord är uppbyggda 
av fonem, gör det mycket svårare för dem att knäcka den alfabetiska koden.   

3.3. Textuppgifter i matematikundervisning 

3.3.1. Lärarens undervisning 
Bra undervisning för alla elever är när läraren/pedagogen medvetet observerar och 
tar hänsyn till alla elevers förutsättningar och behov. Elever är olika som individer 
och lär sig på olika sätt (Malmer & Adler, 1996). Enligt författaren ska läraren sträva 
efter en individanpassad undervisning, eftersom vissa elever utvecklas långsammare 
medan andra kanske behöver svårare eller mer stimulerande uppgifter. Lundberg och 
Sterner (2006) hävdar också att en undervisning i läsning och läsförståelse är 
betydelsefull för elever som har lässvårigheter kopplat till matematiska textuppgifter. 
Det är lärarens uppdrag att uppmärksamma om eleverna inte förstår texten, samt i så 
fall vilka områden eleverna har svårigheter med inom matematiska textuppgifter. 
Enligt författaren kan problemet hos en elev som har svårt att lösa matematiska 
textuppgifter ligga i avkodning och läskunnighet. Detta innebär då att denna elev 
behöver hjälp i läsning för att kunna lösa de matematiska uppgifterna. Malmer och 
Adler (1996) anser att inlärningsprocessen är viktigare än själva resultatet (rätt eller 
fel) vid lösning av matematiska textuppgifter. Författaren menar att läraren inte ska 
peka direkt på vad elever får för resultat när de löser textuppgifter, utan istället ska 
läraren förklara, argumentera och visa hur de behöver tänka för att hitta lämpliga 
lösningsstrategier. En lösningsmodell måste finnas för varje uppgift, och lärare måste 
vara flexibla samt kunna argumentera och beskriva när de väljer lösningsmodeller 
(Malmer & Adler, 1996).  

Pedagoger ska försöka stötta, hjälpa, utmana och lära elever att hantera olika typer av 
problem som kan finnas i en textuppgift, enligt Löwing och Kilborn (2002). Detta 
genom att använda olika lösningsmodeller samt lära elever att pröva lösa olika 
problem både enskilt och i grupp. Pedagoger ska även försöka lära eleverna att lösa 
problem genom att träna på textuppgifter, vilket är samma sak som att lära sig läsa 
genom att läsa. För att lärare ska kunna hjälpa elever och lära dem att bli kunniga i 
textuppgifter och bli goda läsare, ska läraren inte lämna elever till att lära sig på egen 
hand, utan läraren ska uppmuntra, utmana och höja deras ambitionsnivå. För att 
läraren ska lyckas med sitt arbete inom problemlösning, är det viktigt att läraren har 
ett tydligt mål med textuppgifter (Löwing & Kilborn, 2002).  
 
Pedagogers undervisning ska syfta till att väcka och motivera elevers intresse för olika 
textuppgifter inom matematik (Ahlberg, 2001). Undervisning inom matematik måste 
utgå från elevers tidigare erfarenheter och kunskaper för att skapa lust och 
nyfikenhet för ämnet. Enligt författaren är det oerhört viktig att läraren planerar sin 
undervisning så att elever får olika tillfällen för att kunna ta nytta av sin kreativitet 
och nyfikenhet. Enligt Rosales Vicente, Chamoso, Muñez och Orrantia (2012) 
påverkar lärarens kunskap och förmåga inom matematikämnet elevers förmåga 
positivt, samt hjälper elever att kunna utveckla matematiska resonemang. 

Undervisning ska syfta till att utveckla elevers tillit till sin förmåga när det gäller 
textuppgifter (Ahlberg, 2001). Författaren nämner några delmål i undervisningen. 
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Det första delmålet är att elevers förståelse utvecklas när de får ta reda på olika sätt 
att lösa en textuppgift, samt jämföra och reflektera kring olika lösningssätt. Elever 
ska även inse att textuppgifter är en del av de vardagliga situationerna och att 
matematiska symboler kan kopplas till det vardagliga språket. Ett annat delmål i 
undervisningen är att tal, skrift och ritning kan användas som meningsfulla verktyg i 
lösningen av textuppgifter. Sista målet i undervisningen handlar om att eleverna ska 
inse att textuppgifter tar tid att lösas.  

Det är viktigt att lärarna använder sig av olika andra metoder för att underlätta 
lärandet i textuppgifter. Detta kan ske genom att använda och utnyttja olika 
situationer som är anknutna till elevers verklighet. Om denna verklighet inte ännu 
finns i de olika räknesätten, är det lärarens uppdrag att synliggöra dessa i samband 
med symbolspråket inom matematik. Det finns en stor risk att alla elever, speciellt de 
som har språksvårigheter, känner sig omotiverade, vilket kan leda till att de tappar 
självförtroendet samt inte kan förstå eller följa med i undervisningen. Det är även 
viktigt att läraren inte förklarar en uppgift för mycket, utan istället låter eleverna 
använda sina tankar och sitt sätt för att lösa uppgiften. Lärarna ska bara möta elever i 
sitt tänkande och försiktigt vägleda dem (Malmer & Adler, 1996).  

3.3.2. Lösningsprocessen  
Det finns fyra olika faser som läraren måste uppmärksamma elever på när de ska lösa 
en matematisk textuppgift. Den första fasen är problemorientering, vilken innebär att 
eleverna ska kunna uppfatta och formulera textuppgiften samt analysera innehållet i 
den. Andra fasen är planering som syftar till att eleverna ska hitta olika lämpliga 
strategier, vilka kan användas för att göra en avgränsad planering. Utförandet är den 
tredje fasen som handlar om att slutföra planeringen genom att styra sina handlingar. 
I denna fas får elever inrikta sig mot de övergripande målen. Den fjärde fasen är 
utvärdering som innebär att man kan granska resultatet av planeringen eller om 
svaret som man fått är rimligt. I denna fas jämför eleverna sina resultat med 
problemets villkor och ser om dessa överensstämmer med varandra (Ahlberg, 2001). 

Elever kan träna på att lösa samma matematiska textuppgifter för att utvecklas, men 
samtidigt finns det då en stor risk att vissa elever bara använder samma färdigheter 
utan att förstå texten, eller det matematiska innehållet i uppgiften, (Ahlberg, 2001). 
Därför är det viktigt att läraren undviker vissa uttryck såsom:” läs texten igen” och 
”tänk efter”, utan istället måste han/hon observera eleverna, förklara och komma 
med olika idéer, samt visa hur man kan tänka för att lösa uppgiften. Allt detta i syfte 
för att hjälpa eleverna, enligt Ahlberg (2001). Författaren ger olika förslag på hur 
man kan hjälpa och stödja elever som har språksvårigheter. Dessa strategier är till 
exempel att eleverna får rita en bild till uppgiften, lista ut händelsen, spela ett drama 
till situationen, rita en tabell, ett diagram eller att få använda olika laborativa 
material. Detta för att förstärka elevers förståelse för de matematiska textuppgifterna.  

Det finns även två värdefulla metoder eller arbetssätt som kan användas parallellt 
under matematikundervisningen för att förstärka läsförståelsen inom textuppgifter 
och dess uppkomna svårigheter. Dessa metoder är LTG och MTG som är utvecklats 
av Ulrika Leimar (1927-80) enligt Malmer och Adler (1996). LTG är en syntetisk 
metod där elever arbetar med delarna i en text och sedan går tillbaka till helheten för 
att förstå textuppgifterna. Medan MTG är en analytisk metod, där eleverna istället 
utgår från helheten och sedan går tillbaka till delarna (Malmer & Adler, 1996). Vid 
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läsning av en textuppgift kan elever stanna vid varje del i texten samt förstå alla ord 
de läser och vad de betyder. Eleverna måste på liknande sätt tolka och begripa alla 
matematiska symboler samt vad de bär för verkligt innehåll. Om man väljer den 
analytiska metoden i matematikundervisningen som ett prioriterat arbetssätt, måste 
eleverna börja med textens helhet innan de börjar med delarna. Med hjälp av bilder 
och muntligt berättande kan eleverna få tänka fritt, för att hitta olika lösningar till 
textuppgifterna (Malmer & Adler, 1996).  

3.3.3. Kommunikationens betydelse  
I vardagslivet kan olika problem lösas med hjälp av samarbete och kommunikation 
med andra. Detta fungerar lika bra på skolor. Därför kan eleverna få möjlighet att 
arbeta i små grupper med varandra och såväl med läraren (Ahlberg, 2001). 
Författaren menar att diskussionen mellan elever är väldigt gynnande och leder till 
att de kan ställa frågor till varandra, reflektera och ta del av varandras idéer och 
åsikter. Allt detta kan utveckla elevers tankar samt förändra deras uppfattning och 
förståelse kring problemet. Författaren beskriver vidare att kommunikation och 
samtal ger möjlighet och tillfälle för elever att använda sitt språk och lyssna på 
varandra och byta idéer, vilket leder till att de ser och löser problem utifrån olika 
perspektiv. Med hjälp av en sådan undervisning hjälper läraren eleverna att utveckla 
tilltro till sin förmåga. Dessutom försöka få bort den emot den negativa 
matematikkänslan och istället byggs det upp en positiv attityd till att lösa olika 
textuppgifter (Ahlberg, 2001).   

Sterner och Lundberg (2002) beskriver Vygotskys teori om att kommunikationen är 
betydelsefull för elevers språkutveckling och lärande. Det sociala samspelet och 
interaktionen mellan människor är väsentligt för att elever ska utveckla sitt 
begreppsförråd. Vygotsky betonar vikten av imitation som även den är en del av 
elevers tankeutveckling och lärande. Författaren hävdar vidare att imitationen inte 
ska vara ensidig i samspelet, utan istället vara en ömsesidig interaktion mellan 
barnen och vuxna för att på så sätt kunna utbyta perspektiv. Sterner och Lundberg 
(2002) anser att läraren är den viktiga och centrala personen i elevers utveckling och 
lärande. Detta stämmer även med vad det står i läroplanen (Lgr11) att reflekterande 
samspel och kommunikation är värdefulla komponenter.  

Med utgångspunkt från Vygotskys teori ska man låta eleverna i samspel med andra 
kamrater samt läraren uttrycka sina tankar och idéer genom att rita bilder, använda 
sitt muntliga språk och skapa egna symboler för att kunna förstå matematiken 
(Sterner & Lundberg, 2002). Författarna beskriver även begreppsuttryck och 
begreppsinnehåll. Med begreppsuttrycket menar författaren att man med hjälp av 
språket kan visa upp sina tankar och idéer. Med begreppsinnehåll menas 
uppfattningar och tankar som man har om omvärlden. När elever arbetar i grupper 
för att lösa ett matematiskt problem, diskuterar de olika förslag och tankar för att 
tillsammans hitta olika strategier. Detta skapar samtal och diskussion mellan elever 
och mellan lärare och elever, samt utvecklar och fördjupar elevernas förståelse och 
uppfattningar av ett problem i mötet med andras tankar (Lundberg & Sterner, 2002).  

3.3.4. Samarbete mellan pedagoger 
Samarbetet mellan lärare, specialpedagoger och rektorer är en väsentlig del i 
främjandet av elevers lärande och utveckling, särskilt för dem som är i behov av 



 
 
 

12 
 

särskilt stöd när det gäller textuppgifter inom matematik. När elever hamnar i olika 
svårigheter, är det viktigt att läraren får den hjälp som behövs av specialpedagoger 
eller resurser (Ahlberg, 2001). Författaren anser vidare att dessa kommunala 
stödenheter syftar till att aktivt stödja och hjälpa elever i en långsiktig period, för att 
förändra och utveckla skolans verksamhet. Samverkan mellan lärare, 
specialpedagoger/andra pedagoger har en stor betydelse för skolutveckling och 
lärande. Detta samarbete leder till att utbyta tankar och idéer för att komma fram till 
olika metoder som kan stötta elever i svårigheter (Ahlberg, 2001).  

En kombination av sambandet mellan elever, undervisningsinnehåll och skolans 
organisation är betydelsefull för hur elever utvecklas och hur situationen gestalter sig. 
I dagens samhälle och i skolvärlden relateras inte svårigheterna till bara individen, 
utan också till det sociala sammanhanget i vilket eleven ingår i (Ahlberg, 2001). 
Författaren menar att elevernas bakgrund och historia ska vara utgångspunkten för 
undervisningen och lärarnas sätt att hjälpa eleverna. Det är skolans ansvar att ta 
hänsyn till olika svårigheter som kan uppkomma hos elever när det gäller 
textuppgifter, och utforma en undervisning på olika sätt som tillgodoser elevers olika 
förutsättningar och behov (Ahlberg, 2001).  

3.4. Övriga faktorer  
Sterner och Lundberg (2002) beskriver två typer av faktorer som påverkar 
läsförståelsen hos elever. Den ena är proximala faktorer och den andra är distala 
faktorer. De proximala faktorerna gäller de problem som individen har och som gör 
att individen upplever problemen. Man kan inte säga att det bara är skolan som har 
problem, utan även själva individen. De individuella problemen kan vara av olika 
typer. Dessa individuella problem kan vara dyslexi, avkodning, brist på fonologi, 
otillräcklig vokabulär och otillräckliga kunskaper om omvärlden. Man kan inte bortse 
från att somliga individer har dåligt utvecklade kognitiva fortsättningar samt brist på 
stimulans som är en av allvarliga hinder under uppväxten. Motivationsbrister är även 
en av de allvarsamma historierna av misslyckanden och hjälplöshet under individens 
uppväxt. De distala faktorerna har stor inverkan på individens utveckling och 
inlärning. Dessa problem kan även vara av olika slag såsom hemmiljö och dålig 
anknytning i tidig barndom, främlingspass, kulturfattigdom samt kaotisk skolstart. 
Alla dessa faktorer kan vara till stora hinder för elevers utveckling och inlärning.   

Enligt Sterner och Lundberg (2002) är läsningen förmågan att tänka och reflektera 
över texter samt kunna använda detta för att kunna utveckla erfarenheter, kunskaper 
och att kunna delta i samhället. För att kunna lösa de matematiska uppgifterna krävs 
det att ha förmågan att identifiera och förstå, samt engagera sig i matematik, vilket i 
sin tur gör att individen blir medveten om vilken roll matematiken spelar i hans eller 
hennes vardag. Läs- och skrivkompetenser hos elever är viktiga för att kunna inhämta 
nödvändig information om textuppgiften, vilket kan hjälpa elever att tänka, reflektera 
och lösa problem. För att kunna tolka innehållet av textuppgiften, hjälper det 
eleverna att bestämma sig vilket räknesätt ska de välja för att komma fram till en 
lösning och sedan kunna diskutera och värdera uppgiftens lösning. Författarna anser 
även att det krävs av läraren som undervisar i matematik att känna till vilka 
matematiska kunskaper eleven behöver samt vilka faktorer som påverkar elevens 
språkförståelse när det gäller textuppgifter.  
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Enligt Lundberg och Sterner (2006) ligger den allmänna kognitiva förmågan bakom 
sambandet mellan räknesvårigheter och lässvårigheter. Elever som har svag kognitiv 
förmåga (låg intelligens) har mycket svårt att lära sig komplicerade saker och har 
mycket svårare att hålla saker i minnet. Det finns gener (gemensam gen) som gör 
att individer visar svårigheter både i läsinlärning och i matematikinlärning, och dessa 
leder till olika slags inlärningsproblem. Människans arbetsminne är en meningsfull 
del i det kognitiva systemet när det gäller att hålla information i minnet vid en 
lösning av olika uppgifter. När eleven har ett svagt arbetsminne, ska han/hon få olika 
problem både i matematik och i läsning. För att man ska komma fram till rätt lösning 
och klara av olika uppgifter måste man ha välfungerande arbetsminne som gör att 
man kommer ihåg vad som stod i början av uppgiften när man kommer till slutet. 
Detta behövs när man läser olika texter som innehåller långa ord, långa meningar 
samt nya ord och stycken.  

Lundberg och Sterner (2006) anser att elever med dyslexi kan få inlärningsproblem 
eftersom elever med dyslexi ofta har brister i det språkliga arbetsminnet. För att 
elever ska kunna lära sig namn och termer, behöver de kunna ljudmässiga 
föreställningar om orden. Elever med dyslexi har fonologiska problem och detta 
betyder att eleverna kan få problem med att komma ihåg olika matematiska begrepp 
och termer samt hålla isär dem. Lundberg och Sterner (2006) beskriver vidare att 
elever med dyslexi även har svårt att automatisera avkodningen. Följden av detta är 
att läsningen av texter och ord blir långsamma, felstavade samt att elever anstränger 
sig vid läsningen. Automatiserade funktioner är även meningsfulla i algebra, då 
man snabbt kan komma fram till talfakta (t.ex. 7+3=10). Elever kan få svårigheter 
med att förstå vad de läser och vad de räknar för typ av tal när de har problem med 
att automatisera kognitiva operationer. Vissa elever följer vissa regler när de arbetar 
med matematiska uppgifter och de blir mycket oroliga när de ser att dessa regler har 
förändrats eller om de kommit på ett annat sätt än det de håller sig till. Därför är det 
viktigt att när de börjar läsa och avkoda orden blir de varken oroliga eller vågar att 
gissa på basis av förhållandet, utan ljuder sig så noga och på ett tveksamhetssätt inom 
hela orden. Man kan inte räkna regelrigiditeten som en kognitiv 
funktionsnedsättning, utan det gäller en emotionellt baserad hållning.  

Andra svårigheter som elever med ADHD kan ha är koncentrations- och 
uppmärksamhetssvårigheter, bristfällig uthållighet och ibland dåligt arbetsminne, 
motorisk oro samt impulsivitet. För att elever ska kunna lära sig läsning, skrivning 
och matematik i de första skolåren, kräver det koncentration, uthållighet och 
uppmärksamhet (Lundberg och Sterner, 2006). I figur 2 nedan sammanfattas några 
av de viktigaste faktorerna som leder till både räknesvårigheter och lässvårigheter. 
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Figur 2: faktorer som påverkar läsförståelse – och räknesvårigheter.  

 

Magne (1998) beskriver elevers negativa upplevelser i matematikinlärning som en 
kombination av kris, chock, hot och stress för misslyckandet. Forskningen om elevers 
upplevelse antyder att sådana negativa matematikkänslor sänker den matematiska 
prestationsförmågan. Författaren anser att detta beror på undervisningen och om 
denna innebär förutsättningar som väcker lustkänslor, tillfredsställelse, intresse och 
självförtroende. Alltså hur ser den matematiska undervisningen ut? Och är 
undervisningen tillräckligt motiverande och stimulerande för att leda till positiva 
känslor? Allt som händer i klassrummet och undervisningskvaliteten bestämmer 
elevers känslor och sociala upplevelser av matematik. Enligt Barwick och Siegel 
(1996) får elever dålig självkänsla och orolighet när de inte kan förstå textens 
innebörd/innehåll i en matematikuppgift.    

För att skapa positiva upplevelser av matematik hos elever vid hantering av 
matematiska textuppgifter, ska undervisningen vara inriktad mot elevens aktiva 
tänkande (Magne, 1998). Matematik skapar inte bara negativa känslor, utan den 
rymmer stora möjligheter att känna stolthet, tillit, glädje, intelligens, hopp och lycka 
efter en lyckad uppgiftslösning. Matematik som ett av de populära skolämnena är 
både arbete, uppfattning, skärpning och lek. Med matematiken kan man uppleva 
både negativa och positiva känslor.”Eleven skall uppleva, själv äga känslan av 
förtroende, tillit och lugn” (Magne, 1998).  
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4. Metod 
I detta kapitel tar vi upp urval, datainsamlingsmetoder, dataanalys, studiens 
tillförlitlighet och forskningsetik. En fallstudie som består av intervju, observation 
och test har vi valt som en design för denna studie. Yin (2007) anser att en fallstudie 
som består av olika metoder såsom intervjuer, observationer och tester ger mer 
tydliga samt detaljerade kunskaper (på djupet). 

4.1. Urval  
Skolan som vi valde är en stor skola som ligger i Södermanland, där vi genomförde 
vår VFU (verksamhetsförlagd utbildning, där teorin och praktiken knyts samman) 
genomfördes. Två klasslärare i årskurs 2A och 2B samt en specialpedagog 
intervjuades. Specialpedagogen samarbetar med klasslärarna för att bland annat 
stödja elever med språksvårigheter. I vår undersökning observerade vi elever i 
årskurs 2B, varav totalt 24 elever deltog för att ta reda på hur de arbetar med 
textuppgifter. Vi testade 12 elever med olika textuppgifter för att lyfta upp vilka 
svårigheter det kan uppstå när elever löser matematiska textuppgifter. Ryen (2004) 
anser att det är viktigt för forskaren eller de undersökande att noggrant planera och 
förberedda inför studien, då bekvämlighetsurval är lämpligt. Med bekvämlighetsurval 
menar vi att pedagogerna och eleverna som deltog i denna studie var bekanta samt 
lätt att kontakta dem.  

4.2. Datainsamling 
En kvalitativ design är använd i denna studie för att ta reda på olika svårigheter som 
kan uppstå vid arbete med matematiktextuppgifter hos elever med språksvårigheter. 
Med denna design vill vi även ta reda på lärarnas uppfattningar samt vilka 
arbetsformer som användes för att hjälpa elever som hade språksvårigheter i årskurs 
2. Enligt Denscombe (2009) är den kvalitativa forskningen en del av 
informationsinsamling och som en grundval för att utveckla den teoretiska aspekten. 
Datainsamlingen för denna fallstudie sker genom intervju, observation och test av 
textuppgifter. 

4.2.1. Intervjuer 
Stukàt (2005) anser att intervjun är en av de vanligaste redskapen inom 
utbildningsvetenskap. Det finns två olika sätt att utföra intervjuer på, det första sättet 
är strukturerade intervjuer och det andra är semistrukturerade intervjuer. I den 
strukturerade intervjun använder forskaren ett intervjuschema, där forskaren har 
bestämda frågor i ordningsföljd. Denna typ av intervju kallas ibland för enkät eller 
standardiserad forskningsintervju, eftersom interaktionen mellan intervjudeltagaren 
och informanten ger samma svar som en enkät. I den semistrukturerade intervjun 
anpassas intervjuarens frågor efter situationen, där får intervjuaren formulera sina 
frågor på ett sätt som gör det lättare för informanten att förstå frågan. Stukàt (2005) 
beskriver att denna intervju sker med hjälp av en checklista eller frågeguide med en 
uppsättning av teman eller ämnen. För att intervjuaren ska få så fyllig information 
som möjligt kan han/hon ställa olika öppna frågor och formulera dem på ett sätt som 
passar olika situationer och omständigheter. Författaren beskriver vidare hur en 
skicklig intervjuare kan få mer idéer och tankar när han/hon följer känslor, sonderar 
svar, ser på motiv samt hur ett tonfall, mimik, pausar kan ge idéer, vilket man inte 
kan göra i den strukturerade intervjun eller i en enkät. 
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Stukàt (2005) anser att miljön är betydelsefull för att skapa trygghet för intervjun. De 
behöver känna sig ostörda under intervjun, vilket ger intervjuaren möjlighet att få så 
fyllig information som möjligt. Författaren anser vidare att för att lyckas med en 
intervju samt med skapandet av den lugna miljön, är det bättre att intervjudeltagaren 
själv väljer intervjuplatsen. Intervjuaren kan transkribera sina semistrukturerade 
intervjuer med hjälp av bandspelare, som är ett hjälpmedel för registrering av svar. 
Denscombe (2009) framhåller vikten av att intervjun sker på okomplicerade sätt, där 
en konversation mellan intervjuaren och informanten sker. Att man vet vilka frågor 
man ska ställa och vem man ska tala med, leder det till en enklare konversation. 
Intervjuaren ska ha ordning, förberedelse och vara avslappnad för att undvika 
misslyckande under intervjun.  

Enligt Denscombe (2009) är den personliga intervjun en av den vanligaste sorten 
som kan leda till ett tydligare resultat för forskaren. Ett möte som sker mellan 
informanten och intervjuaren gör det lättare att anordna samtalet och informationen 
härstammar från en källa. I den personliga intervjun får intervjuaren möjlighet att på 
ett skickligt sätt kontrollera och analysera informationen. Vidare beskriver 
författaren att det är mycket viktigt att innan intervjun ska möjligheten finnas för 
intervjuaren och intervjudeltagaren att kunna träffa varandra, vilket gör att de får 
möjlighet att prata om forskningssyfte samt fråga om forskaren får spela in intervjun. 
Båda parter ska komma överens om en intervju ansikte mot ansikte och prata om 
vilket område ska intervjun handla om och hur lång tid den tar, var ska intervjun sker 
osv.  

Innan intervjun genomfördes blev informanten kontaktad för att få information om 
vad hela studien handlar om. Specialpedagogen samt alla de andra pedagogerna 
accepterade att spela in intervjun. Vi satte oss i arbetsrummet, där fick vi se vilka 
material används med elever som har språksvårigheter inom matematiska 
textuppgifter. Vi hade gott om tid med specialpedagogen och satte oss i lugn och ro på 
eftermiddagen.  

Vi pratade även med två klassläraren och berättade vad intervjun handlar om samt på 
vilket sätt de blir intervjuade. Vi satte oss med var och en av klassläraren för sig själv i 
ett litet rum, då vi ställde våra frågor (se bilaga 1) i lugn och ro. Intervjun var 
semistrukturerad och därför hade vi en öppen diskussion om området. Intervjun med 
den första klassläraren (2A) tog 30 minuter, medan intervjun med den andra 
klassläraren (2B) tog nästan 60 minuter. Klassläraren i 2B fick även information om 
att hon kommer bli observerad under en hel lektion samt bli intervjuad igen även 
efter lektionen. Intervjun efter lektionen tog nästan 15 minuter (se bilaga 2). 

4.2.2. Observationer  
För att kunna se hur eleverna reagerar när de arbetar med matematiska 
textuppgifter, utgick vi ifrån observationer. Med hjälp av observationer kan man 
upptäcka och identifiera dataegenskaper för att kunna analysera samt besvara 
frågeställning. 
 
Observation betyder att man observerar något som är betydelsefullt för pedagogisk 
utforskning och utveckling. Pedagogen ska använda sig av alla sinnen för att 
observera alla de pedagogiska situationerna. Björndal (2005) beskriver tre aspekter 
som förberedelse inför observationen. Det första är att observatören bör ha gott om 
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material med sig såsom papper, pennor, observationsschema, bandspelare eller 
kamera osv. Den andra aspekten är att observatören redan har bestämt sig och fattat 
ett antal beslut om vad det ska observeras. Dessa beslut är att om man ska bestämma 
sig att distansera helt eller involvera sig med personer som observeras, vad man är 
verkligen ute efter eller vilka tekniker användas för att snabbt transkribera data. 

Denscombe (2009) anser att genom observationsschema förbereder observatören sig 
inför observationen. Observationsschemat ger observatören möjlighet till att dela upp 
de bestämda, möjliga och tänkbara delar i arbetet för att behandla observatörers 
synvinklar och kommentarer av situationen vid observation. Observatören ska lägga 
vikten på några viktiga, märkbara och tydliga punkter som är relevanta till punkterna 
som står i observationsschema (se bilaga 3). 

4.2.3. Skriftligt test 
Eleverna i klass 2B fick en del av information om vad studien handlar om samt på 
vilket sätt de var en del av studien. Eleverna fick instruktioner om att uppgifterna tar 
två lektioner under en arbetsdag samt hur de ska arbeta med textuppgifterna som de 
kommer få av oss. Uppgifterna var anonyma och syfte med testet var att undersöka 
elevers upplevelser både kognitivt och affektivt vid lösning av matematiska 
textuppgifter. Vi vill även se hur det kognitiva och det affektiva påverkar varandra 
samt eleven (se bilaga 5). 

Lektionen genomfördes med 12 elever och resten av klassen hade musiklektion. 
Eleverna fick arbeta med fem textuppgifter som ett prov för att ta reda på deras 
upplevelser vid varje provfråga. Under varje uppgift fick eleverna tre olika förslag på 
deras upplevelser kring uppgiftens svårighetsgrad (se bilaga 5), då de får välja ett av 
de tre alternativen. Elever arbetade med de 5 textuppgifterna i olika svårighetsgrad. 
Vi hade formulerat de fyra första frågorna baserat på det som står i deras 
matematikbok. Medan den femte frågan hade vi hänvisat till en källa. 

4.3. Dataanalys  
Efter vår datainsamling med hjälp av observationer, intervju och skriftligt test, 
sammanställde vi data separat i form av löpande text i resultatkapitlet. Genom 
intervjun med tre pedagoger, kunde vi lyfta fram de meningsfulla data som är 
relevant för vårt arbete. Alla liknande svar på de öppna frågorna samlades och 
kortades under ett tema som är relevant för frågeställning. Denscombe (2009) 
betonar vikten av att författaren utnyttjar de väsentliga delar som är mer viktiga och 
relevanta än de andra för en framväxande undersökning. Vi utgick från det som vi 
hade belyst i litteraturdelen, då vi tog det som var lämplig som resultat för denna 
studie. Utifrån intervjutemat bestämde vi vissa relevanta punkter som vi ville ta reda 
på och undersöka i denna studie. I observationsschema inriktade vi oss mot vissa 
viktiga delar när det gäller både lärarens arbetssätt och elevers upplevelser vid 
hantering av matematiska textuppgifter. Huvudpunkter i observationsschema 
bearbetades med hjälp av kommentarer och anteckningar som observatörer hade 
skrivit ner i schemat.  Data som vi hade fått av observationerna av både läraren och 
elever med hjälp av observationsschema, hjälpte oss att se och kategorisera de 
meningsfulla punkterna för denna studie för att få ett tydligt resultat.    
 
Svaren på testuppgifterna gicks igenom för att identifiera vilka strategier och 
lösningar eleverna hade kommit fram till och analysera det. Stapeldiagrammets 
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resultat hjälpte oss att komma fram till elevers upplevelser vid hantering av 
matematiska textuppgifter, då vi kunde skriva ner en del av resultatet som vi inriktat 
oss mot. Bryman (2011) betoner vikten av att använda ett stapeldiagram i 
resultatdelen för att kunna tydliggöra resultatet ännu mer.  

4.4. Tillförlitlighet  
Fallstudien som består av intervjuer före och efter lektioner, observationer samt test, 
anser vi är tillförlitliga. Tillförlitlighet innehåller fyra grundläggande kriterier och 
dessa är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet till att styrka och 
konfirmeras (Bryman, 2011). Med trovärdighet menas att det inte är lätt att veta 
om respondenterna säger sanningen eller om respondenterna hör det de har 
förväntat sig att höra. I denna fallstudie var läraren inte beredd och vi fick inte svaren 
som vi ville få eller är rimliga för vår studie. Överförbarhet innebär i vilket 
utsträckning kan man överföra resultatet eller teorin på ett detaljerat sätt som 
möjligt, vilket innebär att resultatet överföras till andra grupper, miljöer och 
sammanhang på en tydlig och klar beskrivning. Med det menas även att resultatet 
skall presenteras på ett noggrant sätt, där citatet ökar överförbarheten. För att ett 
material ska anses vara fullständig och pålitlig, måste det säkerställas inom den 
kvalitativa forskningen. Tre pedagoger med olika kunskaper och erfarenheter har 
deltagit i denna forskning samt 24 elever och alla dessa fick en helhetsbild av vad vi 
ska göra av deras insats i intervjuer och observationer. Detta för att undvika 
missförstånd och skapa en pålitlig bild. Möjlighet att styrka och konfirmeras 
kan forskaren helt objektivt förhålla sig till. Med detta menas att forskaren ska 
försöka undvika sina egna värderingar eller teoretiska positioner (Bryman, 2011). 
 
Med tillförlitlighet menas att forskaren följer regler som finns för att säkerställa 
studien (Bryman, 2011). Vi har utnyttjat oss av olika data, två som samlar, analyserar 
och tolkar data. Vi har använt olika perspektiv (lärare- och elevers perspektiv) vid 
tolkning av data samt använt oss av olika metoder som observationer och intervjuer. I 
denna studie har vi på ett tydligt och noggrant sätt samlat in tillräcklig information 
och bevisat dessa i denna undersökning. 

4.5. Etiska övervägande 
Observatören tog hänsyn till den enskildes integritet. Observatören visade respekt för 
den person som observeras när det gäller tankar, känslor och egenskaper (Björndal, 
2005). Vid observation av barn satte vi gränser för vad som ska registreras och detta 
avgränsades beroende på observationens syfte. Deltagarna (elever och pedagoger) 
blev informerade om att en hel del av informationer kommer användas i denna 
studie. Föräldrarna blev även informerade om att deras barn kommer att delta i 
denna studie. Klassläraren skickade informationen till alla föräldrar via mejl. På detta 
sätt undvek vi att vara till skada för dem som observeras.         
 
Vetenskapsrådet (2002) skriver om fyra grundläggande krav som skyddar individen 
på forskningen. Dessa krav kallas informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi informerade intervjudeltagaren om 
den aktuella forskningsuppgiftens syfte samt på vilket sätt de kommer delta i denna 
studie. Vi informerade även dem om att det inte är obligatorisk att vara med i 
undersökningen, utan att det är frivilligt. Intervjudeltagarna fick bestämma själva 
över sin medverkan samt avbryta samtalet när som helst. Vi meddelade även 
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föräldrarna/vårdnadshavare om de undersökta är under 15 år, då de ska tillåta att 
barnen deltar i undersökningen eller inte. Inga känsliga frågor ställdes samt 
undersökningsdeltagarna blev inte utnyttjade på något sätt. Stukát (2005) betonar att 
intervjuaren ska i första hand bedriva sin undersökning på ett sätt som skyddar 
undersökningspersonen. Vi tog hänsyn till alla känsliga frågor samt konsekvenserna 
av dem. Författaren anser vidare att det finns sådana etiska principer i alla 
undersökningsfrågor som man måste respektera och vara varsam med dem.   
 
 

5. Resultat 
Utifrån datainsamlingen som består av intervjuer, observationer och test kommer 
resultatet presenteras i detta kapitel. Resultatet redovisas utifrån lärarens 
uppfattningar, lärarens hänsyn till elever och elevers hantering av matematiska 
textuppgifter. 
 

5.1. Lärarens uppfattningar  
Alla tre pedagoger anser att textuppgiften kan uppfattas olika hos olika individer. En 
textuppgift är varje uppgift som innefattar språk, som ibland kan vara svårt att förstå, 
då det kan uppstå olika svårighet, tycker pedagogerna. Med det menas att elever 
börjar räkna ut talen utan att förstå vilket räknesätt skall användas. Det kan även 
uppfattas som en klurig uppgift när eleverna anser att texten är komplicerat och 
matematiktänkandet är otydlig i texten. Men i alla fall beror det på både elevernas 
kunskapsnivåer och uppgiftens kvalitet. 

”För mig är en textuppgift varje uppgift som innehåller språk. 
Det kan vara en vanlig eller rutin uppgift, då de börjar plocka 
upp matematiska talen utan att tänka på det matematiska 
budskapet i samma text”. (klasslärare 2b) 

Varje ord är betydelsefullt, så informanterna tycker att man behöver läsa texten 
tillsammans med elever beroende givetvis på deras ålder. Det är väsentligt att arbeta 
med varje ord i texten för att eleven ska förstå sambandet mellan olika matematiska 
uttryck, ord samt matematisk idé i texten. Läsförståelse påverkar varenda text i alla 
ämnen. Det är viktigt att eleverna förstår vad de läser i vilket ämne som helst och 
speciellt i matematik, anser informanterna. Språksvårigheter kan vara en orsak för 
vissa elever som inte har svårt med själva matematiktänkandet, då bristen på 
läsförståelsen kan vara ett hinder för att elever ska kunna klara av en textuppgift 
inom matematik.  

”språket har stor betydelse speciellt inom textuppgifter lika 
viktigt som i svenska”. (Klasslärare 2b) 

Pedagogerna anser att språksvårigheter kan uppkomma hos elever på grund av olika 
faktorer eller anledningar såsom hemmiljö, dålig anknytning i barndom, skolans 
miljö, fattigdom också vidare. Det finns även sådana problem som själva eleven har 
med sig såsom dyslexi, avkodning, brist på fonologin, dyskalkyli och så vidare. Detta 
kan påverka elevens inlärning och utveckling inom matematiska textuppgifter. De 
anser vidare att förståelsen av textens innehåll är oerhört viktig för elevens vardag 
och verklighet, eftersom man kan använda de matematiska textuppgifterna i olika 
sammanhang. 
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”Det finns många inre respektive yttre faktorer. Dessa 
påverkar eleverna mer eller mindre såsom elevers 
kulturbakgrund, hemmiljö, skolans eller klassmiljö, 
språksvårigheter som avkodning, dåligt arbetsminne, ADHD 
(koncentrationsvårighet), dyslexi, fonologi och svårt med 
automatisering”. (speciellpedagog)  

 

Informanterna anser att vissa elever kan läsa, men problemet ligger i att de inte 
förstår textens budskap, vilket gör att läsningen blir meningslös. Det är samma sak 
med avkodningen som inte fungerar, då uppfattar elever bokstäverna som olika 
former utan mening. Det finns elever som läser för snabbt utan att förstå det de läser, 
och därför ska inte läraren alltid bedöma elever utifrån läshastighet, utan ska istället 
bedöma deras förståelse. Informanterna tycker att elevernas kunnighet och förståelse 
märks genom att lärarena står nära elever eller går runt när de löser matematiska 
textuppgifter och ser till om de förstått det matematiska budskapet i texten. 
Informanterna berättar vidare att det är oerhört viktigt att eleverna berättar vid 
tavlan eller muntligt i klassrummet hur de tänker när de löser uppgiften eller berätta 
om deras uppfattning kring dem.  

Informanterna beskriver hur den kognitiva förmågan påverkar elevens arbetsminne 
och förståelse. Dyslexi är en av språksvårigheter som påverkar elevers förståelse när 
de läser och löser textuppgifter. Dyslexi leder till att skapa fonologiska problem, vilket 
gör att eleven får svårighet i att komma ihåg olika matematiska begrepp samt har 
svårt med att avkoda orden automatiskt.  

Att när man bara ändrar ett enda ord i uppgiften, skapar det 
orolighet hos eleven, då det är viktigt att läraren förklarar 
och går igenom texten tillsammans med elever. 
Koncentrationssvårighet (ADHD) är en anledning till att 
elever inte klarar av textuppgifter i matematik. (klasslärare 
2b) 

Informanterna anser att vissa elever upplever olika känslor under 
matematiklektioner såsom stress, chock, dålig självförtroende och andra negativa 
känslor. Allt det här leder till dåliga prestationer av eleven. Informanter berättar att 
de alltid försöker förhöja och motivera elevens självkänsla och tillit till sig själv.  

”vi berömmer och uppmuntrar eleverna samt bygger på 
deras positiva känslor för att få känslan av stolthet, hop, 
lycka, kunnighet och glädje”. (klasslärare 2b) 

För att kunna se till vilka elever som har språksvårigheter inom matematik, brukar 
specialpedagogen använda tester från boken Förstå och använda tal (McIntosh, 
2008). Det finns uppgifter i McIntosh -testen, där eleverna får själva lösa olika 
matematiska textuppgifter och samtidigt kan pedagogen se om de förstår det de läser. 
Specialpedagogen sitter med enskilda elever när de gör McIntosh test och styr 
diagnosen. Samtalet med eleverna är nödvändigt för att pedagogen ska kunna ta reda 
på hur eleverna tänker samt vilka svårigheter de har. Specialpedagogen jämför 
mellan olika tester, samtal och elevers sätt att lösa textuppgifter. Det hjälper dem 
som pedagoger att hitta svårighetsgrader samt vad eleverna verkligen behöver hjälp 
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och stöd med. Detta för att kunna hitta olika strategier, metoder och sätt för att 
underlätta lärandet, tycker specialpedagogen. 

5.2. Lärarens hänsyn till elever  
Informanter uttrycker att de utgår från det som står i kursplaner och läroplan och att 
läraren tar hänsyn till alla elevers förutsättningar och behov. Lärarna brukar planera 
sin undervisning genom att utgå från elevers tidigare erfarenheter, kunskaper och 
intresse. De försöker alltid motivera eleverna och väcka deras intresse genom att välja 
varierande sätt i sin undervisning, vilket sker genom olika laborativa material samt 
multimodalt lärande. Allt detta hjälper eleverna i klassen och speciellt elever som har 
språksvårigheter med matematiska textuppgifter att kunna med lust och nyfikenhet 
att utveckla sig och gå vidare i sin inlärning, anser informanterna. 

”Eleverna får använda olika laborativa material när de 
jobbar med textuppgifter för att tydliggöra och underlätta 
matematiktänkandet”. (Klasslärare 2b) 

Informanterna anser att samtal/kommunikation med både lärare och i små grupper 
är ett sätt som de använder i klassen. Under samtalet arbetar de med matematisk 
begreppsbildning och dess betydelse, vilket hjälper eleverna att öka förståelse för 
olika begrepp och ord som texten kan innehålla. Den proximala zonen är ett 
meningsfullt sätt som de använder i klassen för att utveckla elevens förståelse och 
lärande. Samspelet mellan elever, och mellan elever och lärare är väsentligt för 
elevens utveckling, hävder informanterna. De berättar även om vikten av att läraren 
är medveten om elevernas förkunskaper så att läraren väljer textuppgifter som passar 
varje elevs kunskapsnivå när det gäller textens innehåll såsom ord, begrepp, 
meningar, struktur osv.  

Informanter talar om att de använder högläsning med hela klassen när de arbetar 
med textuppgifter. Under läsningen läser läraren långsamt och stanna upp vid vissa 
punkter samtidigt försöka använda kroppsspråk eller ett annat sätt för att förklara 
alla viktiga momenten i textuppgiften. När elever förstår det matematiska budskapet i 
texten ska de kunna börja tänka vilket strategi är lämplig för att lösa denna uppgift 
samt se deras resultat om det är rimligt. Informanter berättar att det här sättet tillhör 
LTG metoden, som man använder för att utveckla elevernas läsförståelse.  

”Att läsa långsamt ger elever möjlighet att få tillräcklig tid 
för att tänka och reflektera över textens innehåll”. (klasslärare 
2b) 

Enligt informanter är samarbetet mellan pedagoger i skolan betydelsefullt, då de 
hjälper, stöttar och tar del av varandras idéer och arbetssätt för att hitta olika 
strategier som kan utveckla deras verksamhet och undervisning. Informanter talar 
om att klassen består av elever som är i behov av extra hjälp och stöd inom 
matematik och speciellt språksvårigheter i matematiska textuppgifter. Detta sker i 
överenskommelse mellan skolan och föräldrar för att kartlägga eleven till ett 
åtgärdsprogram. 

Specialpedagogen talar om att de använder Lundbergs läsutvecklingsschema, där 
elever får läsa och pedagogen ställer olika frågor på texten som de har läst. 
Specialpedagogen använder sig av ett färdigt material som finns online på datorn som 
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heter Provia. Eleverna får pröva på läsförståelse, läsflyt och fonologi, matematiska 
begrepp, hörförståelse och bildserie. Ett annat material som informanten nämner är 
Lexia, som även är ett datorprogram, där eleverna får göra egna övningar som passar 
de svårigheter som eleven har. Men dessa material kan ha nackdelar såsom att elever 
trycker för snabbt, uppfattar dem som ett spel och slarvar med svaren eller inte kan 
koncentrera sig, tycker specialpedagogen. Vidare utrycker informanten att allt detta 
gör att man ibland inte kan lita på sådana material. Men när eleverna arbetar i 
klassen får de möjlighet att träna på talsyntesen genom att ha egen dator som ett 
hjälpmedel och arbeta med matematikboken online. Men, de måste fortfarande få 
stöd och hjälp med läsningen av specialpedagogen för att kunna avkoda orden och 
förstå läsningen av matematiktexten. Specialpedagogen använder en blandning av 
LTG och MTG metoder när det gäller t.ex. kortorden då lär de sig ordbildning, men 
fortfarande olika för olika elever eftersom de har olika förutsättningar och behov.  

Specialpedagogen hävdar att samspelet mellan klassläraren och andra pedagoger är 
oerhört viktigt för att komma överens om vilka aspekter i elevens inlärning som 
måste utvecklas och stöttas. Det är klassläraren som signalerar eller säger till att det 
finns elever som har svårigheter inom de matematiska textuppgifterna, då dessa 
elever måste kartläggas i ett åtgärdsprogram. Informanten berättar att programmet 
är en skriftlig dokumentation, där står vad eleven behöver för stöd samt vilka 
svårigheter eleven har. Detta sker i överenskommelse mellan föräldrar och skolan. 
Dessa ömsesidiga samspel leder till lärorik framgång och succé.   

Under observationen började klassläraren lektionen med helklassundervisning. 
Klassläraren har anpassat sin undervisning efter varje elevs kunskapsnivå genom att 
variera textuppgifter i olika svårighetsgrader. De hade en gemensam genomgång, då 
lektionen handlade om en lång matematiksaga som består av olika textuppgifter. Med 
hjälp av datorn kunde läraren läsa, förklara och berätta på ett tydligt sätt vad sagan 
eller textuppgiften handlar om. Klassläraren väckte elevers intresse och 
uppmärksamhet genom att använda fina modeller, tekniker, tydlig text och färger på 
PowerPoint. Klassläraren började läsa högt och samtidigt stanna upp vid varje 
moment i texten för att förklara med bilder och kroppsspråk. Klassläraren använde 
sig av olika matematiska ord och begrepp som hon förklarade vad de betyder och hur 
man kan koppla dem till olika sammanhang. När elever räckte upp handen och 
ställde frågor, tog klassläraren stor hänsyn till deras frågor och funderingar.  

Efter genomgången och instruktioner av läraren, delades klassen upp i olika små 
grupper och varje grupp bestod av tre till fyra elever. Klassläraren gick runt hela tiden 
och försökte svara på elevernas frågor samt förklara för några elever som hade 
språksvårigheter samt hade svårt att förstå vad texten handlar om. I jämförelse med 
intervjun stämde inte det som läraren berättade om laborativa material, då de inte 
fick möjlighet till att använda materialen vid lösning av textuppgifter. Under 
lektionens gång fick några elever följa med specialpedagogen för att få extra hjälp och 
stöd med textuppgifterna.    

När eleverna gjorde klart uppgifterna, samlades alla i klassen för att diskutera och gå 
igenom textuppgifterna tillsammans med klassläraren. Läraren ställde reflekterande 
frågor till elever om hur de tänkte och funderade för att komma fram till olika 
lösningsförslag som eleverna kom på. Läraren frågade om hur det gick till att arbeta 
med textuppgifter.  
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Efter observationen förklarar informanterna att undervisningen inte sker på samma 
sätt som man planerat, eftersom det händer olika saker i klassrummet som gör att 
man ändrar i sin planering. Läraren ska vara snabb i sin reaktion och handling för att 
förhindra olika problem som kan uppstå under lektionens gång.  

Informanterna anser att användning av PowerPoints presentation hade både nack- 
och fördelar i undervisningen. Nackdelarna var att några elever blev upptagna på att 
titta på färger, bilder samt själva apparaten och därför blev det lite pratig och stökig i 
klassrummet. Detta är en anledning till att elever inte koncentrerar sig på vad läraren 
läser och berättar. Fördelarna med PowerPoints presentation var att uppgifterna blev 
förklarade på ett tydligare sätt genom att koppla textuppgifters innebörd med 
relevanta bilder.   

Informanterna förklarar att de delade upp klassen i små grupper utifrån deras 
kunskapsnivå. Vi tänker på varje elevs behov och förutsättning, då varje elev får vara i 
gruppen, där eleven känner sig trygg, aktiv och känner tillhörighet. En av 
informanterna säger: 

 Jag tänker även på den nära utvecklingszonen som jag 
redan hade pratat om, då jag delar upp elever så att de kan 
stötta, hjälpa och kommunicera med varandra. Allt detta 
hjälper till att eleven utvecklar sig och övervinna 
språksvårigheter inom de matematiska textuppgifterna, 
tycker jag. (Klasslärare 2b) 

När det gäller elever som inte är engagerad eller aktiva i sina grupper, berättar 
informanterna att detta kan bero på att de har lågkunskapsnivå, dålig självförtroende, 
språksvårigheter inom matematik, tycker inte om att arbeta i gruppen eller inte 
tycker om själva matematikämnet.  

Syftet med att gå igenom alla svar som eleverna hade kommit fram till sätten som de 
hade använt är att se hur elever tänker och funderar samt resonerar kring resultatet. 
Det ät viktigt att elever ser att det finns olika tankesätt som man kan använda för att 
lösa en uppgift. Läraren kan se även vad elever hade förstått av hela lektionen och 
vilka svårigheter som uppstått under lektionens gång. Detta hjälper läraren att 
förbättra och utveckla undervisningen samt hitta olika utvecklande strategier som 
underlättar lärandet.  

5.3. Elevers hantering av matematiska textuppgifter 
Elevobservationen hjälpte oss att lägga märke till elevers upplevelser vid hantering av 
textuppgifter. Med det menar vi hur de hanterar textuppgifter när det gäller affektiva 
och kognitiva aspekter. Några yttre affektiva aspekter fick vi observera i klassen 
under observationstillfället. Ett djupare resultat om både affektiva och kognitiva 
aspekter när det gäller hantering av textuppgifter fick vi fram när vi testade eleverna.  

Elever visade stort intresse och uppmärksamhet när läraren använde PowerPoint 
presentationen under lektionens genomgång. Eleverna ställde olika frågor och de 
flesta var väldigt aktiva och engagerade, men samtidigt fanns det några som var 
stökiga. Det märktes att några elever hade svårt att hänga med i lärarens förklaring 
och presentation av matematiksagan på grund av vissa faktorer, exempelvis 
avkodning När eleverna satte sig och arbetade i grupper, blev några elever oroliga, då 
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en av dem klagade på illamående medan en annan började gråta. Några elever som 
hade språksvårigheter blev väldigt nervösa när de började arbeta med textuppgifter.  

I gruppen började eleverna diskutera om och reflektera över uppgifterna för att 
komma fram till en lösning. Vissa elever var inte aktiva i samarbetet med gruppen 
och istället försökte de störa, gå runt i klassen samt syssla med någonting annat i 
klassen. Vissa elever i klassen var mer kunniga och kunde ta ansvar för avkodning 
och automatisering vid läsning och lösning av matematiska textuppgifter. Dessa 
elever hjälpte andra elever som hade mer behov av hjälp och stöd. De sistnämnda 
eleverna hade stor tillit till sina klasskompisars kognitiva förmåga. I grupper styrde 
vissa elever hela diskussionen och tog hela ansvaret för lösningen, medan andra 
elever inte fick möjlighet att visa sina åsikter och kunskaper. Men, eleverna 
kommunicerade och diskuterade i alla fall med varandra, vilket ledde till att tänka, 
reflektera samt byta tankar och idéer för att hitta lösningen. Det hördes att eleverna 
använde sig av olika matematiska begrepp och ord såsom under, över, minus, plus, 
färre, större osv. Detta underlättade tolkningen av olika ord och begrepp vid läsning 
av textuppgifter. Elever som fick följa med specialpedagogen var stolta, glada och 
visade stort intresse för det.  

När eleverna samlades igen för att gå igenom alla uppgifter tillsammans med läraren, 
fick de berätta om deras tankar och reflektioner kring resultatet som de hade kommit 
fram till. Elever fick möjlighet och gott om tid för att svara på lärarens reflekterande 
frågor samt jämföra deras resultat med varandra. Eleverna fick även berätta hur de 
hade tänkt och diskuterat kring olika sätt som de använde för att lösa textuppgifter. 
Vissa elever visade stor förmåga att lösa uppgiften direkt och utan något problem, 
medan vissa elever visade helt fel lösning och svar. Vissa elever visade annorlunda 
lösningar och deras svar var rimliga och korrekta. Sista stunden av lektionen fick 
eleverna uttrycka sina upplevelser vid lösningen av textuppgifter. Några elever tyckte 
att det var roligt, lätt och intressant, medan andra tyckte att det var svårt, tråkigt och 
inte vill arbeta med sådana uppgifter. Några tyckte att det var lagom.  

Resultat av testet med textuppgifter: 

Lektionen genomfördes med 12 elever och resten av klassen hade musiklektion. 
Eleverna fick arbeta med fem textuppgifter som ett prov för att ta reda på deras 
upplevelser vid varje provfråga. Under varje uppgift fick eleverna tre olika förslag på 
deras upplevelser kring uppgiftens svårighetsgrad (se bilaga 5), då de får välja ett av 
de tre alternativen. Elever arbetade med de 5 textuppgifterna på förmiddagen och 
under eftermiddagen gick författarna igenom uppgifterna tillsammans med eleverna. 
Vi började rita ett stapeldiagram på tavlan för att ta reda på elevernas upplevelser när 
de löste matematiska textuppgifter. Samtidigt diskuterade och resonerade författarna 
och eleverna tillsammans varje uppgifts svårighetsgrad (se figur 3). 
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Figur 3: visar elevernas upplevelser vid lösning av textuppgifters test.  
 
 
Upplevelser av första uppgiften 
 
Fråga 1 kunde alla elever svara på utan några svårigheter genom att läsa och förstå 
texten och plocka fram all nödvändig information direkt ur texten. Eleverna kunde 
korrekt tolka informationen utan hjälp eller stöd av vuxna. Alla elever kom fram till 
ett korrekt resultat och använde samma räknesätt, vilket var addition. Eleverna 
använde sig av olika sätt för att räkna talen, då några räknade talen med hjälp av 
fingrarna medan några använde andra plockmaterial. När eleverna fick testpapperet, 
blev de lite oroliga och stressade, men så fort de satte sig igång med första frågan 
verkade de avslappnade. Lösningen hos alla elever såg så här ut: 7+5=12 äpplen.  

Fråga 2 kunde 11 av eleverna besvara. En elev kunde inte svara på frågan och blev 
förvirrad. Eleven kunde inte svara på frågan på grund av olika skäl som ledde till att 
eleverna inte förstod frågan. Eleven kunde inte förstå hur mycket han ska betala när 
varje banan kostar 7 kronor. De andra eleverna kunde lösa uppgiften men några 
ritade och några svarade direkt på frågan. Lösningen såg så här ut: 7+7=14 kronor.  

Fråga 3 kunde inte alla eleverna förstå och plocka fram den viktiga informationen i 
texten för att komma fram till ett rätt svar. Sex elever tyckte att det var en lätt fråga 
men ändå tog de lite extra tid på sig för att komma fram till svaret. De kände igen 
begreppen och orden som texten innehöll eftersom de redan hade jobbat och tränat 
på sådana uppgifter. Alltså uppgiften var en rutinuppgift för dem. Eleverna löste 
uppgiften enligt de följande modellerna:  
11-2-5=4, 11-2=9 eller 11-5=6 
                   9-5=4           6-2=4 
                                                                                 
Fyra elever tyckte att uppgiften var lagom i svårighetsgrad. Eleverna kunde läsa och 
förstå texten men det tog lite tid för dem att begripa alla matematiska ord och 
begrepp såsom ge bort och äta upp och hur de skulle koppla dessa begrepp till 
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anpassat räknesätt. Matematikbudskapet var lite luddigt för dem, men till slut kom 
de till ett rimligt svar. Några av de 4 eleverna kom fram till ett felaktigt svar på grund 
av att de glömde att man ska ta bort 2 kakor först då blir det kvar 9 och sedan måste 
man ge bort 5 kakor av de 9. Lösningen såg så här ut: 11-2=9, 11-5=6. 
 
Två elever kunde inte lösa frågan. En elev hade språksvårigheter när det gäller 
avkodning, begreppsförståelse samt kunde inte hänga med i textens innehåll. Detta 
kunde vi märka eftersom vi redan är bekanta med eleverna. Eleven hade även 
svårighet både med texten och med algoritmräkningen. Den andra eleven hade svårt 
att hantera de tre talen som uppgiften innehåll, det vill säga elevens taluppfattning 
hade brister. Eleverna löste uppgiften enligt följande modeller: 11+5+2=15, 11-2=9, 
11-5=7. 

Uppgift 4 kunde 5 elever lösa utan särskilda problem genom att t.ex. rita 8 godisbitar, 
använda plockisar samt att räkna med fingrarna. Det var lätt för eleverna att förstå 
texten eftersom de är bekanta med sådana vardagliga situationer. Eleverna behövde 
lite extra tid för att fundera på sambandet mellan textens innebörd och 
algoritmräkning. Lösningen såg ut så här: 

 8+4=12 

 Hälften av 8 är 4, Peter har ätit 4, 8+4=12 

Fyra elever tyckte att uppgiften var lagom i svårighetsgrad, dock hade de lite svårt att 
förstå vad begreppet hälften betyder och räkna ut talen direkt. Eleverna löste 
uppgiften och tyckte att de hade kommit till rätt svar, fast det fanns rätt och fel svar i 
deras lösning. Vissa elever tolkar hälften som 2. Medan vissa elever förstår begreppet 
(äter upp) som subtraktion. Dessa elever hade olika svar och alternativa svar var:  

 8+2=10 

 8-4=4 

Tre elever hade svårt att lösa textuppgiften på grund av en kombination av räknefel 
och förståelse samt brist på kunskaper om taluppfattning och olika matematiska 
begrepp. De hade svårt att illustrera och föreställa svaren även med hjälp av 
laborativa materialen. Eleverna hade inte visat någon lösning, utan bara några 
kladdar på pappret.  

I uppgift 5 försökte bara en elev att lösa den och tyckte att uppgiften var ganska svårt 
men eleven kunde inte komma fram till det korrekta svaret. Eleven tyckte att det 
behövdes lång tid att fundera på. Han tyckte även att uppgiften var väldigt klurig och 
innehöll massor med begrepp och ord som behövdes tänka kring och reflektera över 
för att komma till ett rätt svar. Textuppgiften sågs som en problemlösningsuppgift för 
eleven. Eleven hade ritat och målat kulorna med blå och rödfärg för att tydliggöra 
lösningen, men eleven lyckades med att komma så långt i sin lösning.   

En av eleverna använde följande modell i sin lösning:  

10 kulor  

5 röda (5-2=3 röda) 
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5 blå (5+4=9 blåa) så här långt hade eleven kommit fram till svaret. 

Resten av eleverna tyckte att uppgiften var väldigt svår och kunde inte heller tänka 
kring och reflektera över textuppgiften. Textuppgiften var komplicerad och lång samt 
eleverna hade svårt att tolka och plocka fram informationen som de behövde till 
lösningen. De var väldigt svårt för eleverna att koppla mellan det abstrakta och det 
konkreta i denna uppgift. Eleverna hade lämnat tomt papper och ingen lösning 
visades i denna uppgift.  

Vid observationen när eleverna arbetade med dessa uppgifter såg författarna att i 
början upplevde eleverna positiva känslor eftersom i början var textuppgifterna 
enklare. Men så småningom förvandlades dessa positiva känslor till orolighet, låg 
självförtroende eftersom det blev stökigt i klassen och eleverna började ställa massa 
frågor och uttrycka sin oro för det.  
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6. Slutsats  
I detta kapitel belyser vi huvudpunkter som vi har kommit fram till i resultatdelen 
som är baserad på olika teorier samt besvarar forskningsfrågorna. Centrala punkter 
som ska analyseras i detta kapitel är pedagogers uppfattningar kring sammanhanget 
mellan elevernas språksvårigheter och matematiska textuppgifter. Vilket betyder 
lärarens perspektiv när det gäller arbetssätt, undervisning och planering för att ta 
hänsyn till elever som har olika språksvårigheter inom matematiska textuppgifter. 
Elevers perspektiv är även en central samt viktig del i detta kapitel, det vill säga hur 
eleverna hanterar matematiska textuppgifter kognitivt i samband med den affektiva 
aspekten inom hela i inlärningsprocessen. 

6.1. Textuppgifter och Språkets betydelse  
Resultatet visade även att textuppgifter uppfattas olika av olika individer, då några 
uppfattar dem som en rutinuppgift, medan några andra uppfattar dito som en klurig 
uppgift. Löwing och Killborn (2002) anser att en textuppgift är en språklig 
formulerad uppgift, där det kan uppstå olika problem och svårigheter som gör att 
eleven inte förstår uppgiften. Informanterna tycker att en textuppgift är varje uppgift 
som innehåller språk, då det kan uppfattas som en rutin- eller klurig uppgift. En 
textuppgift innehåller ett antal ord, begrepp och matematiska symboler.  

Resultatet i denna undersökning visade att språket har stort betydelse inom 
matematiska textuppgifter. Eleven som har språksvårigheter har oftast svårt med att 
förstå och lösa de matematiska textuppgifterna. Varje ord och begrepp måste förstås 
av eleverna för att underlätta lösningen av uppgifterna. Malmer (2002) anser att 
varje ord och begrepp i en textuppgift inom matematik måste tolkas och uppfattas på 
ett korrekt sätt så att det inte blir svårt för eleven att förstå innehållet. Informanterna 
förklarar att texten blir komplicerat för elever när de inte kan läsa och förstå texten, 
vilket gör att det matematiska tänkandet blir otydligt och svårt att förstå.  

6.2. Lärarens hänsyn till elever med språksvårigheter 
Resultatet av denna studie visar att lärare/pedagoger planerar sin undervisning 
utifrån det som står i kursplaner och läroplaner för en individanpassad undervisning 
som inkluderar alla elever i verksamheten. Lärarna tar hänsyn till alla elevers behov 
och förutsättningar. Malmer och Adler (1996) hävdar att elever är olika och lär sig på 
olika sätt, då det är viktigt att läraren strävar efter en individanpassad undervisning. 
Lundeberg och Sterner (2009) anser att en anpassad undervisning i läsning och 
läsförståelse kopplad till matematiska textuppgifter är oerhört viktigt för elever som 
har svårt att förstå textens innebörd. Informanterna varierar sina arbetssätt och 
undervisning genom att t.ex. använda olika laborativa material för att motivera och 
väcka elevers intresse och nyfikenhet för textuppgifter. Vid observationen syntes att 
lärarna använder sig av varierande sätt i undervisningen förutom de laborativa 
materialen som klassläraren nämnde under intervjun. Laborativa material förekom 
inte under lektionens gång.   

Kommunikation mellan lärare och elever eller mellan elever när de får arbeta med 
textuppgifter i små grupper är betydelsefullt. Med hjälp av detta kan elevers 
ordförråd, matematiska begrepp och förståelse inom matematiska textuppgifter 
utvecklas. Enligt Ahlberg (2001) är kommunikation och samtal viktiga moment som 
ger möjlighet för elever att använda sitt språk genom att kommunicera, lyssna på 
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varandra, byta tankar och idéer. Alla tre pedagoger anser att kommunikationen och 
dialog mellan elever och mellan elever och lärare är ett grundläggande sätt som 
utvecklar elevers förståelse vid lösning av matematiska textuppgifter. Eleverna fick 
arbeta i små grupper samt samtala med läraren när de arbetade med matematiska 
textuppgifter i grupper.  

Denna studie visar att lärarna använder sig av högläsning som ett sätt i sin 
undervisning när det gäller textuppgifter inom matematik. Detta för att hjälpa och 
stötta elever som har språksvårigheter inom matematiska textuppgifter. Sterner och 
Lundberg (2002) anser att pedagoger följer en strategi vid högläsning. Elever ska 
förberedas inför högläsning genom att förklara olika ord och begrepp som texten 
innehåller. Sedan ska läraren läsa högt och stanna vid vissa punkter för att förklara 
de viktiga innehållen i texten och samtidigt ge elever den tillräckliga tiden för att 
tänka, reflektera och koppla mellan deras kognitiva tankar och textens innebörd. Alla 
tre pedagoger använder sig av denna strategi vid högläsning av den matematiska 
textuppgiften, vilket syntes även under observationen.  

Resultatet av denna studie visar även att lärarna använder sig av LTG och MTG -
metoder som strategier för språkförståelse vid lösning av matematiska textuppgifter. 
Parallellt med dessa metoder får eleverna följa fyra olika faser som hjälper dem att 
lösa textuppgiften och komma fram till ett rimligt svar. Detta stämmer med det 
Ahlberg (2001) skriver om dessa fyra olika faser vid lösning av matematiska 
textuppgifter. Alla tre pedagoger påtalar vikten av användning av denna viktiga 
kombination mellan de fyra faserna och LTG, MTG metoder, vilket observerades i 
klassrummet.  

Denna studie visar att samarbetet mellan pedagogerna är väsentligt för elevers 
inlärning och utveckling. Elever som har svårt med språket vid lösning av 
matematiska textuppgifter får hjälp och stöd av specialpedagogen. Ahlberg (2001) 
anser att det är viktigt för elever som har olika språksvårigheter inom matematik att 
få hjälp av specialpedagogen. Enligt klasslärarna är samarbetet med 
specialpedagogen nödvändigt vid vissa situationer, där vissa elever inte kan eller har 
svårt att uppnå skolans mål. Ett resultat i denna studie är att specialpedagogen i 
samverkan med klasslärarna använder sig av olika metoder för att hjälpa elever som 
har språksvårigheter inom matematiska textuppgifter.  

6.3. Påverkande faktorer 
Denna studie visar att det finns olika faktorer som påverkar både elevernas språk och 
förståelse av de matematiska textuppgifterna. Faktorerna kan vara yttre såsom 
hemmiljö, skolmiljö, dålig anknytning till barndom, fattigdom och så vidare. Det 
finns även inre faktorer som orsaker till språksvårigheter såsom dyslexi, dyskalkyli, 
brist på fonologin, dålig arbetsminne, avkodning, ADHD, svag kognitiv förmåga och 
så vidare. Sterner och Lundberg (2002) skriver om två typer av faktorer som 
påverkar elevers inlärning och förståelse. Dessa är de proximala (inre faktorer) och 
distala (yttre faktorer) faktorerna. Enligt informanterna finns det vissa elever i 
klassrummet som har olika språksvårigheter inom matematiska textuppgifter på 
grund av olika faktorer. Någon elev har diagnos på ADHD, en annan har dyslexi, 
hemmiljö påverkar även några elever från olika bakgrund, den kognitiva förmågan är 
även en avgörande faktor och så vidare. Sådana faktorer har stor inverkan på 
elevernas språkförståelse vid lösning av olika matematiska textuppgifter. 
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Studien visar även att när elever inte kan avkoda orden, blir det så svårt för dem att 
kunna identifiera och förstå ordens betydelse. Vilket stämmer med Elbro (2004) som 
anser att avkodning och språkförståelse är två meningsfulla läsningsdelar. De båda 
delarna hjälper eleven att bygga en uppfattning om textens innehåll med 
utgångspunkt i uppfattade ord. Informanterna anser att läsningen ibland blir 
meningslös på grund av att elever kan läsa med flyt men de förstår inte textens 
budskap. Detta betyder att när avkodningen inte fungerar, då uppfattar elever 
bokstäverna som olika former utan mening.  

Denna studie visar även att elevers hantering av matematiska textuppgifter kan 
påverkas av olika känslor och sociala upplevelser såsom stress, misslyckandet, rädsla, 
orolighet och så vidare. Dessa uppkommer när eleven inte kan förstå textens innehåll 
i en matematikuppgift på grund av olika anledningar. Dessa affektiva aspekter 
känslor och upplevelser påverkar elevers prestationsförmågor. Medan när 
textuppgifterna är för svåra, otydliga och innehåller nya ord och begrepp, skapar 
orolighet, stress och andra negativa känslor. Magne (1998) anser att de negativa 
känslorna som elever kan uppleva vid matematikinlärning sänker den matematiska 
prestationsförmågan. Informanterna anser att dåligt självförtroende och andra 
negativa känslor uppkommer hos elever under matematiklektioner när de inte har 
självförtroende och tillit till sina prestationer.  

6.4. Elevers hantering av matematiska textuppgifter 
Slutsatsen som vi fick fram när eleverna arbetade med textuppgift -testet, är att de 
upplevde olika känslor beroende på uppgiftens svårighetsgrad. Med svårighetsgrad 
menar vi vad textuppgiften innehåller för antal ord, meningar, begrepp, matematiska 
symboler och innebörd. Studien visade att enkla uppgifter, som inte innehåller ett 
komplicerat språk och tänkande, ger eleverna känslor av kunnighet, glädje, intresse 
samt lust och motivation. Medan svåra textuppgifter skapar orolighet, stress, låg 
självförtroende samt otillräcklig motivation. Enligt Barwick och Siegel (1996) får 
elever dålig självkänsla och orolighet när de inte kan förstå textens innebörd/innehåll 
i en matematikuppgift. 

Studien visar även att språket har stor betydelse för elevens prestationsförmåga vid 
lösning av textuppgifter inom matematik. Men den visar även att det finns olika 
faktorer som påverkar elevers språkförståelse när de hanterar olika textuppgifter. När 
elever läser en textuppgift utan att förstå textens innehåll och budskap, då skapar det 
olika svårigheter hos eleven.   

När det gäller den kognitiva förmågan visar studien att eleverna har olika 
kunnighetsnivå när de tänker och reflekterar kring olika lämpliga strategier för att 
lösa textuppgifter. Denna kognitiva skillnad mellan elever är beroende på antingen 
svårigheter som själva eleven har med sig eller yttre faktorer såsom skolmiljö, 
hemmiljö och så vidare. Elever som har hög intelligens har bra förmåga att använda 
sig av lämpliga tankar och strategier för att hitta en rimlig lösning. Dessa elever har 
inga svårigheter vid algoritmräkning och huvudräkning samt har god taluppfattning. 
Medan elever som har svag kognitiv förmåga har de svårt att hantera komplicerade 
textuppgifter samt kunna spara dem i minnet (Lundberg & Sterner, 2006). 
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7. Diskussion  
I skolans värld möter elever olika svårigheter inom matematik på grund av olika 
påverkande faktorer och andra anledningar. Språkförståelse är en huvuddel av 
svårigheterna som kan uppstå vid lösning av matematiska textuppgifter. För att 
tillgodose elevernas olika förutsättningar och behov ska pedagogerna anpassa sin 
undervisning utifrån deras kunskapsnivå, bakgrund och svårighet. Vid hantering av 
olika matematiska textuppgifter upplever eleverna olika svårigheter inom de 
kognitiva och affektiva aspekterna.  

Textuppgifter är ett oerhört viktigt område inom matematikämnet, vilket kan 
uppfattas olika hos olika individer. I studien definieras en textuppgift som en uppgift 
som innehåller olika ord, begrepp samt meningar. Dessa måste tolkas för att kunna 
inhämta olika information som hjälper att förstå matematikbudskapet. Orsaken till 
att eleverna får svårigheter vid lösning av matematiska textuppgifter beror på att de 
inte kan tolka och analysera olika ord och begrepp som textuppgiften innehåller 
(Sterner & Lundberg, 2002). Utifrån våra intervjuer och observationer ser vi att 
språket har stor betydelse inom matematiska textuppgifter. Eleverna måste därför 
utveckla sitt språk så att de kan tänka, reflektera och analysera olika matematiska 
textuppgifter. Språkförståelsen hjälper eleverna att tolka uppgiften samt kunna 
använda ett relevant beräkningssätt för att kunna lösa uppgiften (Malmer, 2002). 
Språkförståelsen är ett stöd för eleverna att kunna hitta olika lösningsmetoder och 
strategier för att underlätta lösningen samt leda till vidare utveckling inom 
matematiska textuppgifter. Men slutsatsen som vi drar av denna studie utgående 
ifrån våra observationer är att elevers språkförståelse i samband med matematiska 
textuppgifter ger inte avgörande svar om vart elevernas osäkerhet vid lösning av 
matematiska textuppgifter samt problematiken ligger. Det enda vi kan spekulera om 
är att eleverna är olika individer, vilket leder till att anledningar till problematiken 
varierar.  

Det är pedagogernas ansvar att ge eleverna bra undervisning inom matematiken, för 
vilket krävs goda kunskaper och erfarenheter kring matematikämnet. Pedagogernas 
kunskap och förmåga i ämnet matematik påverkar elevers förmåga på ett positivt sätt 
samt utveckla deras matematiska resonemang (Rosales Vicente, Chamoso, Muñez & 
Orrantia, 2012). Med hjälp av vår fallstudie kom vi fram till att pedagogerna måste ta 
hänsyn till elever med språksvårigheter inom matematiska textuppgifter. Enligt Lgr11 
ska läraren anpassa undervisning till elevers olika förutsättningar och behov. Denna 
studie visar att pedagogerna utgår från det som står i läroplaner och kursplaner, då 
de arbetar och planerar sin undervisning på ett individualiserat sätt. Pedagogerna 
arbetar även på ett multimodalt lärande, där de använder olika lärorika arbetssätt. 
Högläsning är ett centralt sätt som klassläraren använder sig av när de arbetar med 
matematiska textuppgifter. Studien visar även att hela högläsningsprocessen är ett 
betydelsefullt arbetssätt som hjälper eleverna att kunna tänka och reflektera över 
textuppgifters innebörd, vilket i sin tur leder till att underlätta tolkningen av 
textinnehållet. I jämförelse mellan intervjuer och observationer la vi märke till att 
klasslärarna påstod att eleverna använder olika laborativa material vid arbetet med 
matematiska textuppgifter. Men under observationen stämde inte detta. Eleverna 
behövde använda sig av olika laborativa material för att arbeta på ett konkret sätt. 
Det är pedagogernas uppgift att ge eleverna möjlighet till användning av olika 
laborativa material. Pedagogerna får använda sig av olika metoder/strategier för att 
tydliggöra och underlätta lärandet samt för att inte bli låsta vid läromedlet. 
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Det som vi lyfte fram i denna studie med hjälp av intervjuerna och observationen är 
samarbetet mellan pedagogerna. Det är väldigt viktigt att samarbeta med andra 
pedagoger i skolan för att kunna hjälpa eleverna som av olika anledningar är i behov 
av extra hjälp och stöd. Detta stämmer även med vad Ahlberg (2001) skriver om 
samarbetet och hur viktigt det är att samverka med varandra för elevers positiva 
utveckling inom textuppgifter.  

Grupparbetet och kommunikationen är ett lärorikt sätt som påverkar elevernas 
inlärning och utveckling när det gäller språkförståelse inom matematiska 
textuppgifter. Pedagogerna utgår från den nära utvecklingszonen, där eleverna får 
möjlighet att samarbeta, diskutera och ta del av varandras tankar och idéer. Studien 
visar att detta sätt är väldigt givande för elevernas språkutveckling och förståelse 
genom att diskutera olika nya ord, begrepp, symboler, textens struktur och innehåll. 
Det sociala samspelet och interaktion mellan eleverna är betydelsefullt för deras 
utveckling av ordförråd (Sterner & Lundberg, 2002).  

Studien visar att LTG och MTG metoder är utvecklande metoder för läsförståelse, där 
eleverna utgår antingen från helheten till delar eller från delar till helheten. Dessa 
metoder kan användas parallellt under matematikundervisning. Detta för att 
förstärka deras språkförståelse när de arbetar med matematiska textuppgifter. LTG 
och MTG metoder är viktiga metoder som påverkar matematikundervisning på olika 
sätt, där utgår man från elevernas verklighet som utgångspunkt (Malmer & Adler, 
1996).  

Påverkande faktorer kan vara olika hos olika individer och det kan variera beroende 
på hemmiljö, skolmiljö, fattigdom, dålig anknytning i barndomen samt faktorer som 
själva individen har med sig såsom brist på fonologin, dyskalkyli, låg intelligens och 
så vidare. Distala och proximala faktorer är två meningsfulla faktorer som påverkar 
elevernas inlärning och utveckling i stort sätt (Sterner & Lundberg, 2002). Denna 
studie visar även att läsförståelse och avkodning spelar en stor roll när eleverna 
tänker, reflekterar, tolkar och löser den matematiska textuppgiften. När man inte 
förstår textinnehållet, får man inget resultat av det men läser, vilket gör att man 
hamnar i en mekanisk avläsning utan läsförståelse, vilket stämmer även med Allard 
m.fl. (2001). Det finns en ömsesidig påverkan mellan det affektiva och kognitiva 
aspekter vid lösning av matematiska textuppgifter. De affektiva aspekterna påverkar 
elevernas prestationsförmåga.  

Enligt våra intervjuer och observationer kan vi fundera på vilka faktorer som kan 
påverka elevernas språkförståelse inom matematiska textuppgifter. Under 
intervjuerna berättade och nämnde pedagogerna många faktorer som påverkar 
elevers inlärning och utveckling, men de berättade inte vilka faktorer som kan 
påverka mer eller mindre. Till exempel har läraren stor påverkan i klassrummet, 
vilket innebär att pedagogens arbetssätt samt relation till eleverna spelar stor roll för 
deras intresse och motivation (Malmer & Adler, 1996). Vuxna som finns omkring 
eleven såsom föräldrar eller vårdnadshavare, syskon osv. har stor betydelse för 
inlärning både socialt och kunskapsmässigt. 
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I denna studie kom vi fram till att det kan uppstå olika svårigheter vid lösning av 
matematiska textuppgifter. Dessa svårigheter kan vara affektiva eller kognitiva vilket 
kan hämma elevers lärande och utveckling. Observationen visade att elever visar 
olika positiva respektive negativa känslor vid hantering av matematiska textuppgifter. 
Elever som har låg kognitiv förmåga visar en negativ attityd och inställning till 
matematikämnet, vilket sänker elevers självförtroende som i sin tur påverkar 
prestationen i ämnet på ett negativt sätt. Ahlberg (2001) skriver att elevernas positiva 
och hoppfulla känslor inom matematikämnet förbättrar deras prestationer i 
matematikämnet. Det vill säga att pedagogerna måste motivera och utveckla 
elevernas självuppfattning för att med nyfikenhet och intresse ska de kunna lära och 
utveckla sig inom textuppgifter. 

Slutsatser som framkommer i denna studie är att det krävs en god språkförståelse 
och ordavkodning vid lösning av matematiska textuppgifter. Detta betyder att språket 
har stor betydelse inom textuppgifter. För att eleverna ska kunna klara av uppgifter 
som innehåller olika begrepp, ord och meningar krävs ansträngande kognitiv 
förmåga samt en språkförståelse för att hitta rimliga lösningar till olika uppgifter.     

Pedagogernas arbetssätt och undervisning är väsentligt i denna studie, då deras 
kunnighet och förmåga inom ämnet matematik krävs för att lyckas med 
matematikundervisningen. Pedagogernas ansvar är att använda sig av det korrekta 
språket samt prata och diskutera om olika begrepp för att utveckla elevers ordförråd 
och begreppsbildning. Pedagogerna måste vara flexibla och öppna för olika 
diskussioner samt samarbeta med varandra för att hitta olika strategier för att hjälpa 
elever som har språksvårigheter inom matematik.  

Långtidsminnet som betyder att eleven inte kan spara informationen länge i minnet 
samt arbetsminnet är viktiga delar inom språkförståelsen speciellt vad det gäller 
läsning och läsförståelsen av matematiska textuppgifter. Språkförståelsen blir 
påverkad av olika faktorer, dessa kan vara antingen proximala, distala eller både och. 
En matematisk textuppgifts struktur kan påverka elevens självförtroende antingen 
positiv eller negativ beroende på textens svårighetsgrad. När texten är otydligt och 
komplicerad skapar den orolighet och stress, speciellt hos eleverna med låg kognitiv 
förmåga.  

Att fortsätta på samma område är vårt förslag till vidare forskning, men det kan 
fördjupas mer. Det kan utvecklas metodiskt genom att intervjua elever samt välja 
uppgifter som redan är beprövade. Vid observationer och intervjuer föreslår 
författarna att använda laborativa material under lektionen för att lägga märke till 
hur de underlättar och tydliggör lärandet. 
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Bilaga 1 
 Intervjufrågor 

1. Vad är en textuppgift? 

2. Vad tycker du om språkets betydelse inom matematik?  

3. Hur påverkar språket elevens läsförståelse inom matematiska textuppgifter? 

4. Ser du något samband mellan språksvårigheter och matematiska 
textuppgifter?  

5. Hur tänker du kring det? 

6. Vilka faktorer kan påverka elevernas språkutveckling inom matematiska 
textuppgifter? Hur påverkar dessa elevers utveckling?  

7. Hur påverkar arbetsmiljö elevs inlärning? Kan du ge ett exempel på det? 

8. Visar eleverna några känslor eller sociala upplevelser vid lösning av 
matematiska textuppgifter? kan du ge några exemplar?  

9. Hur uppmärksammar ni elever som har dålig läsförståelse vid läsningen? 

10. På vilket sätt arbetar du med elever som har läsförståelse svårigheter inom 
matematiken?  

11. Hur påverkar samarbetet mellan pedagoger i skolan elevernas 
läsförståelseutveckling inom matematiska textuppgifter? 

12. Vilka åtgärder har ni för eleverna som har extra svårigheter och klarar inte sig i 
den normala gruppen?  
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Bilaga 2 
Intervjufrågor efter lektion 

1. Hur gick din planering till? 

2. Vad är för – och nackdelar med användning av Power Point presentationen? 

3. Vad är tanken bakom elevers gruppdelning? 

4. Vad är avsikten med sista samlingen och repetition? 
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Bilaga 3 
Observationsschema 
 
 
 
Årskurs 
2 

 
 
Arbetssätt 

 
    
Utfört/utnyttjas  

 
 
Kommentarer 

 
 
 
 

Planering och undervisning        Genomfört  Helklassundervisning, 
PowerPoint presentation,   

 
 
 
 

Högläsning        Genomfört Gå igenom alla uppgifter med 
hjälp av högläsning.  

 
 
 
 

Begrepps användning        Genomfört Använder olika matematiska 
begrepp och ord samt förklaring 
av dess innebörd. 
 
 

 Laborativa material        Inte   

 
 
 
 

Grupparbete        Genomfört Eleverna fick arbeta i små 
grupper.  
 
 
 

 
 
 
 

Varierandesätt        Genomfört Kroppsspråk, ord och bilder 
 
 
 

 
 
 
 

Specialpedagog         Genomfört Några elever fick följa med 
specialpedagogen. 
 
 

 Diskussion  
 
 

       Genomfört Mellan elever, elever och 
läraren, elever. 
 
 
 

  
Ställer reflekterande frågor 

       Genomfört Ställer olika frågor. T.ex.  
Hur tänker du? 
Kan du berätta?  
Kan du förklara? 
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Bilaga 4 
Elevers observationsschema  

 
Årskurs 
2 
 

Elevers 
upplevelser vid 
lösning av 
textuppgifter 

Utfört/utnyttjas  Kommentarer 

 
 
 

Grupp arbete och 
interaktion 

Utfört  Elever arbetar i små 
grupper. 

 
 
 

Diskussion Utfört Diskussion och 
kommunikation med 
varandra.  

 
 
 

Självkänsla Utfört Lätt, svårt, lagom, 
stress, orolig. 

 
 
 

Engagemang Utfört Svarade på frågor, 
lyssnade, aktiva. 

 
 
 

Begrepp  Utfört Olika matematiska ord 
och begrepp.  
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          Bilaga 5 
          Elevernas uppgifter 

1. Jag har 5 äpplen och köper 7 äpplen till. Hur många äpplen har jag 
sammanlagt? 

                                  

   Lätt                  Mittemellan            Svårt 

2. Du ska till affären för att köpa 2 bananer och varje banan kostar 7 kronor. Hur 
mycket måste du betala? 

                                  

  Lätt                   Mittemellan             Svårt 

3. Ella och Elsa har 11 små kakor. Först äter de upp 2 kakor och sedan ger de bort 
5 kakor. Hur många kakor har de sedan kvar? 

                                  

  Lätt                  Mittemellan            Svårt 

4. Lionel och Peter äter upp alla godisbitar i en burk. Lionel äter 8 godisbitar, 
medan Peter äter hälften så många. Hur många godisbitar fanns det i burken 
från början? 

                                       
        Lätt                   Mittemellan             Svårt  
5. Lillnissen spelar kula med sina kompisar. Han tog med sig sina 10 kulor, 5 

röda och 5 blå. I första matchen förlorar han 2 röda och vinner 4 blå. I andra 
matchen vinner han lika många röda som han förlorar blå. I den tredje och 
sista matchen förlorar han 3 blå och 1 röd. Hur många kulor har Lillnissen 
kvar efter sista matchen? Rita kulorna så blir det lättare. Lycka till!  
http://02backaskolan.wordpress.com/2012/01/16/mattekluring-v-
3/#comments 

                                  

   Lätt                  Mittemellan      
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