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och matematik i årskurs 4-6 samt att se i vilket sammanhang de eventuella 

problemen synliggörs. Arbetets resultat grundar sig i matematiktester som är 

konstruerade utifrån frågeställningen ”Vad är det inom matematikämnet elever med 

läs- och skrivsvårigheter kan få svårigheter med?”. Resultatet visar att läs- och 

skrivsvaga elever i vissa fall kan ha brister inom matematikens 

problemlösningsområden och även inom algoritmområdet. Elever med läs- och 

skrivsvårigheter brister i dessa matematikdelar på grund av brister i läsflytet, 
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ABSTRACT 
The purpose is to see if there is a connection between pupils in the fourth, fifth and 

sixth grade with reading and writing disabilities and math disabilities and to see 

where the eventuell problem lies. This study is based on mathematics test and is 

based on our main question “What is it with pupils with reading and writing 

disabilities that affects their mathematics abilities?”. The result shows that pupils 

with reading and writing disabilities in some cases may have deficiencies in 

matehematics problem solving areas and also in the algorithm field. Pupils with 

reading and writing disabilities have deficiencies in their flow when they are reading. 

Moreover they have difficulties with conceptual understanding, the compressed 

language and in the short-term memory. 
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FÖRORD 
Vi är två lärarstudenter som har läst inriktningen ”Svenska och matematik för barn” 

på högskolan i Kalmar (numera Linnéuniversitetet). Ämnet för den här c-uppsatsen 

är främst valt då vi under utbildningen bildat stort intresse för problematiken inom 

kärnämnena svenska och matematik. Det tedde sig naturligt att den specifika 

fördjupningen blev kring sambandet mellan läs- och skrivsvårigheter och matematik. 

Ty det är många elever som inte når upp till målen i just dessa två ämnen som är så 

pass viktiga för respektive elevs framtid. Det är av största vikt att blivande lärare 

samt lärare ute på fältet får upp ögonen för detta.  
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medverkande elever. Tack även till de personer som läst, kritiserat och kommenterat 

arbetet samt till studiekamraterna på ”brygga tre” som gemensamt har bidragit till 

många skratt och välförtjänta pauser. Vi önskar er all lycka i framtiden och lämnar 

gärna våra framtida barn i era händer. Avslutningsvis vill vi tacka våra ”män” som 

bidragit till att vår inställning gällande detta examensarbete varit annorlunda på ett 

positivt sätt. Tack vare er ser vi tillbaka på den här tiden med glädje! 
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1 INLEDNING 

Enligt Lpo94 skall undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov. Den skall även utgå från elevernas bakgrund och tidigare erfarenheter. Vidare 

skall även elevernas språk tas i beaktning för att framledes främja det fortsatta 

lärandet och utvecklingen för eleverna (Utbildningsdepartementet 1994 s. 10). 

Matematikämnet har ett nära samband med övriga skolämnen och i kursplanen för 

matematik betonas språkets betydelse för framtida lärande samt värdet av att tänka 

logiskt och kritiskt i samhällets ständigt ökande informationsflöde (Skolverket 

2000a). För matematikämnet innebär ovanstående att lärarna måste ta hänsyn till 

elevernas språk- och kunskapsnivåer. 

 
Ingen elev skall behöva misslyckas i matematik på grund av läs- och 

skrivsvårigheter.  

(Sterner & Lundberg 2002 s. 105).  

 

Enligt kursplan för svenska har språkförmågan stor betydelse för allt arbete inom 

skolan och för elevernas fortsatta liv. Det är ett av skolans största uppdrag att skapa 

goda förutsättningar för elevernas språkutveckling. Vidare går det att läsa att 

kunskap skapas genom språket, något som alla lärare oavsett ämne måste vara 

medvetna om och bedriva ett gemensamt arbete kring (Skolverket 2000b). Ljungberg 

(2004 s. 12) instämmer i detta och menar vidare att matematiklärare har 

huvudansvaret för att utveckla språket inom matematikämnet samt att all personal i 

förskola och skola naturligtvis skall bedriva en gemensam språkprogression.  

 

Svensk- och matematikämnet har enligt tradition setts som två helt skilda ämnen men 

eftersom matematikämnet är ett ämne där elevernas språkliga utveckling är av stor 

betydelse, går svensk- och matematikämnet hand i hand (Sterner & Lundberg 2001 s. 

72). Utifall elever inte får tidigt stöd i sin läs- och skrivutveckling försvåras även 

utvecklingen i alla skolämnen (Myrberg 2007 s. 73). 
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2 BAKGRUND 

Sambandet mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter har bland 

annat undersökts av Sterner och Lundberg (2002 s. 7). Deras resultat visar på att 

cirka 12 % av elever i årskurs 1-6 har en kombination av läs- och skrivsvårigheter 

och matematiksvårigheter. De påpekar även att det finns stora kunskapsbrister hos 

lärarna gällande denna problematik.  

 

Malmer (2002 s. 45) framhöll tidigt att språket har en stor betydelse för 

matematikundervisningen, men var relativt allena kring den insikten. Under senare år 

har dock denna fråga vuxit sig större hos ett antal forskare. Sterner och Lundberg 

(2002 s. 163) menar att forskning inom kombinationen läs- och skrivsvårigheter och 

matematiksvårigheter är underutvecklad i jämförelse med forskning som tar upp var 

område för sig. Berggren och Lindroth (2004 s. 25) menar vidare att det dock länge 

varit välkänt att elever med läs- och skrivsvårigheter ofta också besitter svårigheter 

med matematiken. Det är kring detta vi baserat vårt arbete på, samt de specifika 

sambandsområden som eventuellt ter sig mellan läs- och skrivsvårigheter och 

matematik gällande elever i årskurs 4-6.  

2.1 Läs- och skrivsvårigheter 

Idag finns det många unga vuxna som inte klarar av att följa med i den allra enklaste 

samhällsinformation på grund av svårigheter med läsning och skrivning (Myrberg 

2007 s. 73). Den språkliga kompetensen är grunden för all vår inlärning och de som 

besitter ett välutvecklat språk har också de absolut bästa förutsättningarna för 

utvecklandet av sitt lärande (Malmer 2002 s. 81). Johnsen Høines (2006 s. 103) 

poängterar att det således gäller att den första läs- och skrivinlärningen sker på ett 

språk som ligger i närheten av elevers vardagsspråk.  

 

Läs- och skrivsvårigheter används som en beskrivning på en elev som av olika 

anledningar inte har de färdigheter i skriftspråket som kan förväntas av eleven i den 

ålder eller årskurs han eller hon befinner sig i. Detta kan bero på flera orsaker där 

ointresse kan vara en faktor liksom låg motivation, icketillräcklig språkstimulans, 

annat modersmål, dyslexi samt ostrukturerad undervisning (Rygvold 2001 s. 15; 

Sterner & Lundberg 2001 s. 75). Liksom Myrberg (2007 s. 73) menar Sterner och 

Lundberg (2002 s. 12) att en god och individanpassad undervisning från start 

förebygger läs- och skrivsvårigheter samt att alla problem inom läsning och 

skrivning naturligtvis inte alltid handlar om dyslektiska besvär.  

 

Elever med läs- och skrivsvårigheter kan bland annat få problem med att sätta ihop 

bokstäver och stavelser till egna ord, få bokstäverna i rätt ordning inom ordet, läsa 

långa ord, läsa med flyt och svårigheter med textförståelsen. Detta utmynnar i att 

eleverna skriver som det låter, dubbelskriver konsonanter samt utelämnar bokstäver i 

olika ord (Rygvold 2001 s. 15). 

 

Magne (1998 s. 159) hävdar att om eleverna skall kunna finna ett budskap i den 

aktuella texten är det en nödvändighet att orden i texten exempelvis problemlösning, 

det vill säga läsuppgifter inom matematiken, kan associeras till tankeföreställningar 

som utvecklats ur elevens vardag och skolvärldens talspråk. Problemlösning behöver 

bedömas utifrån alla sidor och visa elevens medvetenhet om språket, 

vardagsföreställningar, språkförståelse, ordförråd, syntax och läsuppfattning. Från 
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denna helhetsgrund kan eleven sedan stegvis analysera matematikmaterialets 

abstrakta läsinnehåll.   

 

2.2 Läs- och skrivsvårigheters betydelse för 

matematikförståelsen 

Svårigheter inom matematik och svenska innefattar inte endast om dessa två 

skolämnen. I verkligheten innebär detta något så väsentligt som varje människas 

livskvalité. Det har i allra högsta grad ett avgörande inflytande på vår självkänsla och 

på det framtida yrkesval eleverna bestämmer sig för (Malmer & Adler 1996 s. 7).  

Avsaknaden av grundläggande kunskaper inom matematik kan således få 

konsekvenser för eleven som person (Ljungblad 2004 s. 11). 

 

2.2.1 Textförståelse 
Sterner och Lundberg (2002 s. 6) visar i sin rapport resultatet av ett PISA-test där 

elevers prestationer på matematikdelen till 70 % kunde härledas till resultaten på läs- 

och ordförståelseprovet. Möllehed (2001 s. 73) menar att de mest frekventa 

förekommande felen i problemlösningsuppgifter grundar sig i textförståelsen. 

Möllehed nämner även att vissa ord och uttryck kan vålla eleverna problem. ”5 mer” 

blir lätt ”5 gånger mer” och uttrycket ”tur och retur” kan även det tolkas på ett 

felaktigt vis.  

 

Flertalet elever med långsam lästakt och därmed oftast svag innehålluppfattning har 

stora problem med att förstå innehållet i matematiktexterna och får därmed 

svårigheter i matematik (Adler 2001 s. 28). Det är av största vikt att koncentrationen 

ligger på förståelse för innehållet istället för textavkodning (Sterner & Lundberg 

2002). Lundberg och Sterner (2006 s. 27) liksom Malmer (1990 s. 60) menar att 

elever som läser långsamt och stakande med många omtagningar har svårt att hålla 

kvar den inledande informationen när de kommer fram till slutstadiet av en längre 

mening eller ett sammanhängande avsnitt. I matematikens textuppgifter förutsätts till 

viss del att eleverna kan hålla kvar den intagna informationen i stort.  

 

En god läsförmåga kan ha avgörande betydelse för hur en elev klarar av 

matematikämnet (Österholm 2006 s. 34). Österholm konstaterar att det inte finns 

någon specifik typ av läsförståelse för allmänna texter inom matematiken utan att 

man till stor del kan förlita sig på en läsförmåga som är mer generell. Å andra sidan 

kan olika matematiska texter kräva skiftande typer av läsförmågor (Österholm 2006 

s. 68). För att förstå en läromedelstext krävs att eleverna har tre relativt goda 

kompetenser av läsförmågan: ordavkodning, meningsskapande samt ett samspel 

mellan läsare och text (Sterner & Lundberg 2002 s. 106). Elever kan i allmänhet lösa 

långt mer komplicerade matematikuppgifter än vad de kan läsa och tyda, exempelvis 

om eleven får matematikuppgiften uppläst för sig (Malmer 1990 s. 99).  

 

Det är viktigt att lärare har vetskapen om att läs- och skrivförmågan inverkar på 

matematiken samtidigt som det bara är en del av vad som kan påverka 

matematikämnet. Vidare är läs- och skrivförmågan viktig för att kunna skriva tal, 

siffror och begrepp som nyttjas i matematikvärlden. Om vi inte läser och skriver med 

enkelhet påverkar detta prestationen inom matematiken (Adler 2001 s. 19). Malmer 



4 

(1997 s. 22) trycker på att alla lärare som undervisar i matematik skall ha stor 

kunskap om hur dyslektiska besvär kan påverka matematikresultaten.  

 

Lundberg och Sterner (2006 s. 36) menar att det inte alltid behöver finnas en 

orsaksrelation mellan språkkunnighet och matematiskt kunnande. Det finns de som 

är goda läsare men som däremot har ansenliga matematiksvårigheter. Likaså 

förekommer naturligtvis den motsatta eleven vars läsning är bräcklig och 

matematikförmågan är god.  

 

2.2.2 Begreppsbildning 
Barn med läs- och skrivsvårigheter kan få problem med svåra och okända termer 

inom matematiken såsom begreppet area istället för den vardagliga termen storlek 

(Miles & Miles 1992 s. 58). Österholm (2004 s. 26) nämner att matematiken 

innefattar många nya ord specifika för ämnet samt ord med en annorlunda betydelse 

än i vardagen, vilket medför att orden appliceras i både matematiska former och i 

vardagliga betydelser. Det krävs således starka, adekvata kopplingar mellan ordet 

och matematik för att få en önskvärd förståelse. Sterner och Lundberg (2002 s. 24) 

menar att det kan råda stor förvirring när allmänna ord i matematiken nyttjas på ett 

för barnen främmande sätt. Volymen är således inte volymen en cylinder innehar 

utan knappen på en musikanläggning.  

 

2.2.3 Komprimerat språk 
Det komprimerade språket inom matematiken bidrar till svårigheter när det gäller 

förståelsen för matematikuppgifter (Sterner & Lundberg 2001 s. 77). Detta på grund 

av att de matematiska texterna innehåller alltför många ord som verkar främmande 

för eleven (Malmer 1990 s. 60). Malmer (2002 s. 86) trycker på att varje ord är 

meningsbärande i en matematiktext. Berggren och Lindroth (1997 s. 24) betonar att 

det i första hand är viktigare att introducera och befästa begrepp inom matematiken 

istället för att införa symbolspråket. När begrepp och matematisk förståelse är rotad 

hos eleven är det förhållandevis enklare för eleven att översätta detta till matematiskt 

symbolspråk. Förutsättningen för att ta till sig matematikens egna språk är att eleven 

har en språkstomme inhämtat från läs- och skrivundervisningen (Bergsten, 

Häggström & Lindberg 2005 s. 58). Berggren och Lindroth (1997 s. 21) menar att de 

många små verkligheter elever möter i varje matematikuppgift kan vålla förvirring 

gällande de elever som har läs- och skrivproblematik. Magne (1998 s. 160) liksom 

Sterner och Lundberg (2001 s. 79) menar också att det rent logiskt resulterar i att 

elever med läs- och skrivsvårigheter har svårt för att tyda textuppgifter och därmed 

går miste om att kunna ta in betydande information från de matematiska texterna.  

 

2.2.4 Lång- och korttidsminne 
Berggren och Lindroth (2004 s. 55) påtalar starkt att elever med läs- och 

skrivsvårigheter inte har ett sämre långtidsminne än andra elever men att de läs- och 

skrivsvaga eleverna kan ha svårare att aktivt använda sig av långtidsminnet. Det 

krävs att elever har kunskaper inlagda i långtidsminnet för att uppnå en 

automatiserad kunskap. Vidare betonas att en svag automatiserad kunskap medför att 

talfakta inte omedelbart finns tillgänglig och därigenom kompenseras genom 

användning av fingerräkning. Denna strategi fungerar så länge talen är låga men 
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bidrar till hinder i utvecklingen då stora tal skall bearbetas. Vidare trycker Berggren 

och Lindroth (2004 s. 67) på att långtidsminnet är beroende av korttidsminnet 

eftersom kunskapen i långtidsminnet alltid passerar genom korttidsminnet först.  

 

Läs- och skrivsvaga elever kan ofta ha brister i korttidsminnet (arbetsminnet) som är 

en viktig funktion för att kunna prestera ”felfritt” inom matematiken. De 

matematiska processerna kräver ofta beräkningar som utförs med hjälp av 

korttidsminnet. Beroende på vilken typ av beräkning som skall utföras kan siffrorna 

som befinner sig i minnet leda till förväxlingar och därmed belasta korttidsminnet. 

Detta leder till överbelastning i korttidsminnet och följden att eleven svarar fel 

(Berggren & Lindroth 2004 s. 64). Det är framförallt muntliga instruktioner som 

lagras i korttidsminnet och risken finns att instruktionerna blir för många eller för 

omfattande och detta kan leda till att de första instruktionerna faller bort (Berggren & 

Lindroth 2004 s. 65).  

 

2.2.5 Gemensamma anknytningspunkter 
Det har konstaterats att det finns elever som har svårigheter både i svenska och 

matematik på grund av ämnenas likartade krav, se fig. 1 (Lundberg & Sterner 2006 s. 

21). Matematikämnets krav på kompetens inom skriftspråket kan överstiga förmågan 

hos de elever som har läs- och skrivsvårigheter (Sterner & Lundberg 2002 s. 8). 

Inom de båda skolämnena ställs det kognitiva krav, det vill säga krav på minnet och 

tänkandet. Man kan sannolikt förklara en del av det höga sambandet med att både 

läsförståelse och problemlösning inom matematiken kräver en grundlig språkstomme 

hos varje elev (Lundberg & Sterner 2006 s. 21). Om den allmänna kognitiva 

förmågan är låg medför detta naturligtvis att det blir en svårighet med inlärningen av 

komplicerade uppgifter.  

 

 
 

Det finns en rad skäl till varför elever har svårigheter inom både läs- och skriv och 

matematik. Framförallt förekommer detta då matematik och läsning är kognitivt 

krävande verksamheter och dessutom då vissa elever inte har blivit tillräckligt 

stimulerade i den kognitiva utvecklingen. Detta medför att eleverna inte har resurser 

nog att uppnå godkända färdigheter inom de båda ämnena. Gemensamma kognitiva 

krav inom läs- och skriv och matematik förutsätter att eleven skall vara uppmärksam, 

koncentrerad, uthållig samt ha ett väl fungerande arbetsminne. Båda ämnena kräver 

också ett abstrakt tankesätt. Förekommer brister kan detta leda till att både svensk- 

och matematikämnet drabbas (Lundberg & Sterner 2009 s. 33).  

 

   
          läsning 

     
                matematik 
 

Fig. 1. Det gemensamma sambandet mellan 
lässvårigheter och matematiksvårigheter (den 

överlappade ytan) (Lundberg & Sterner 2006 s. 

21).  
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2.2.6 Eventuella konsekvenser för elever med läs- och 

skrivsvårigheter och matematiksvårigheter 
Ett vanligt mönster mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter är att 

de två typerna av svårigheter interagerar och förstärker varandra i ett ömsesidigt 

negativt samspel. Därigenom blir det komplicerat att urskilja vad som är orsak och 

verkan och likaså vad som kommer först respektive sist (Lundberg & Sterner 2006 s. 

22). Detta kan visualiseras enligt fig. 2. Att tidigt misslyckas på ett högt socialt 

värderat område kan innebära konsekvenser för elevens självbild. Utifall mötet med 

läs- och skrivinlärning inte innehar en glädjefylld mjukstart utan istället blir en 

stressande och förvirrande upplevelse, kan eleven lätt hamna i onda cirklar där 

nederlag föder nya nederlag (Lundberg & Sterner 2004).  

 

 
Malmer (1997 s. 23) skriver om en annan konsekvens som kan uppstå på grund av att 

dagens skola har förändrats från muntligt beskrivande till eget aktivt sökande. Den 

vanligaste lärsituationen gällande matematiken innebär dock fortfarande att läraren 

har en genomgång av vad bokens förklaringar och instruktioner betyder och därefter 

uppmanas eleverna att fortsätta på egen hand (Sterner & Lundberg 2002 s. 146). För 

elever med läs- och skrivsvårigheter innebär detta ett hinder då dessa elevers 

matematikinlärning kan misslyckas i och med att de inte primärt hänför sig till 

matematiken utan istället till kommunikationssättet som tillämpas (Malmer 1997 s. 

23). Dessutom är ovanstående arbetssätt en kortsiktig lösning på problemen då 

elevernas läsförmåga i längden blir drabbad (Sterner & Lundberg 2002 s. 146).  

 

2.3 Två vanliga svårighetstyper 

Malmer (1999 s. 87) beskriver två olika svårighetstyper. Hon menar att elever med 

läs- och skrivsvårigheter icke förhåller sig på likartat sätt till det matematiska 

innehållet.  

 

Grupp A: Inom denna grupp har eleverna svårigheter som hänför sig till 

sifferavskrivning, manipulerande med tal i olika sammanhang till exempel 

vid talsummering eller andra varianter av uträkningsmetoder. 

 

Här nedan nämner vi två exempel som kan tydliggöra manipulation med tal.  

Ex. 1. 

1560752582735873  

 

Denna manipulation eller metodval bygger på kunskaper såsom tiokamrater och 

runda tal för att kunna skapa gynnsammare subtraktion. 
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Ex.2.  

9001009254925492536  

 

Här krävs att personen behärskar multiplikationstabellen. I detta sammanhang kan 

talet 36 ses i faktorform av 9 och 4 samt att associativa lagen används för 

multiplikation. 

  

Grupp B: Eleverna har i grupp B svårt att uppfatta och förstå relationerna 

mellan de matematiska sammanhangen, logiskt resonemang samt förmågan 

att analysera (exempelvis läsuppgifter som uppgift 13, se bilaga).  

 

De elever som tillhör grupp A kan ofta även besitta stavningssvårigheter. Detta beror 

på att de har ett svagt visuellt minne. Dessa elever kan även ha en svag auditiv 

uppfattning och även ett bristande korttidsminne. Det går heller inte att utesluta att 

eleven kan ha en allmänt svag taluppfattning och därmed bristande förståelse för 

positionssystemet. Elever inom denna grupp kan däremot utveckla en mycket god 

problemlösningsförmåga där de visar prov på oerhört kreativa lösningar (Malmer 

1999 s. 87).  

 

Elever i grupp B har ofta problem med innehållsuppfattning i läsningen på grund av 

brister i läsflytet. Eftersom de i allmänhet har ett relativt begränsat ordförråd, får 

eleverna därigenom svårt att förstå lärarens förklaringar samt betydelsen bakom de 

matematiska symbolerna som ter sig abstrakta för eleven. Den mekaniska räkningen 

är däremot hinderfri för eleverna och naturligtvis föredrar även de flesta den sortens 

uppgifter. En stor del av denna grupp utgörs av elever med begåvningshandikapp. 

Hit hör även elever som har svårt med avkodning av texter (Malmer 1999 s. 88).  

 

2.4 Åtgärder 

För att skapa en god lärmiljö kring matematik är det framförallt viktigt att läraren har 

kunskap om var elevs individuella kunnande menar Sterner och Lundberg (2001 s. 

77). Vidare skriver de att det inom matematiken är av stor vikt att eleverna får 

förankra sina matematikkunskaper genom gemensamma diskussioner kring 

ämnesområdet och att det då är lärarens uppgift att uppmuntra eleverna att skriva och 

orera matematik.  

 

Det är viktigt att göra en djupgående utredning av läs- och skrivförmågan om man 

uppmärksammar matematiksvårigheter. Flertalet elever som har problem med 

matematikämnet har också läs- och skrivsvårigheter (Adler 2001 s. 74). Samson, 

Jerman och Zheng (2009 s. 176) menar att det är en svårighet att bedöma elevers 

bakomliggande problem enbart genom ett matematiskt test. Deras resultat i en 

matematikundersökning visar att det är svårt att avgöra huruvida eleverna har 

svårigheter med aritmetikområdet inom matematiken eller om det ligger i läs- och 

skrivförmågan.  

 

Ljungblad (2004 s. 146) menar att det är angeläget att bedöma vari den primära 

svårigheten ligger för en elev innan man kan befästa konkreta kvalitativa åtgärder.  

Sterner och Lundberg (2001 s. 77) betonar några viktiga moment som kan underlätta 

för elever med läs- och skrivsvårigheter i matematikämnet och detta gäller 

naturligtvis även för alla elever som verkar i skolan: 
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• Högläsning tillsammans med god inlevelse. Detta underlättar för elever som 

ej har automatiserat ordavkodningen.  

• Diskutera hur bilder och diagram samspelar med innehållet i texten.  

• Samtala kring nya ord, deras innebörd samt eventuella synonymer. 

• Ge eleverna chansen att berätta om textinnehållet och uppmuntra till egna 

formuleringar. Detta medför att möjligheten till uppgiftstolkning underlättas 

och likaså framgås vilka beräkningar som eleven skall använda sig utav.  

• Diskutera matematiska termer, symboler, skriftliga dokumentationer gällande 

möjliga lösningar och svar, parvis, i helklassen alternativt i mindre grupper.  

• Ge tillfälle till att skapa erfarenhet och hjälp att utveckla elevers skrivande 

som ett tankeredskap.  

• Arbeta laborativt. Materialets funktion lyfter fram det matematiska tänkandet 

och stödjer barnen i deras språkliga förklaringar. Även Malmer (2002 s. 92) 

stödjer laborativt arbete i och med att eleverna i kombinationen ”teori och 

praktik” får utveckla sin begreppsbildning. Dessutom är chansen större att 

koncentrationsförmågan bibehålles.  

 

Forskning betonar att elever skall få bygga sitt lärande i matematiken på 

utvecklingen av sin förståelse för samband, mönster och logiska resonemang. Ren 

minnesträning exempelvis multiplikationstabellen missgynnar dessa elever då 

korttidsminnet belastas i onödan (Sterner & Lundberg 2002 s. 165). Det är angeläget 

att kvaliteten inom matematikundervisningen höjs på sådant vis att alla elever gynnas 

och detta är framförallt en nödvändighet för elever som har läs- och skrivsvårigheter 

(Sterner & Lundberg 2002 s. 161). 

 



9 

3 SYFTE 

Vi anser området intressant eftersom svenska och matematik är två viktiga 

kärnämnen där resultaten i dessa två ämnen kommer att inverka på hela elevens 

framtida skolgång och som god framtida samhällsmedborgare. Vi vill 

uppmärksamma om det finns något samband mellan läs- och skrivsvårigheter och 

matematikämnet och genom vårt resultat inbringa ett intresse för detta hos 

lärarstudenter samt lärare på fältet.  

 

Frågeställningen som vi i undersökningen utgår ifrån är följande: 

 

 Vad är det inom matematikämnet elever med läs- och skrivsvårigheter kan få 

svårigheter med?  
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4 METOD 

I detta avsnitt redogör vi vårt metodval, urval av deltagare, tillvägagångssätt samt 

motivering av undersökningsunderlaget. Sista stycket i metoden lägger fokus på 

validitet och reliabilitet gällande vårt arbete.  

 

4.1 Val av metod 

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning då vi vill belysa läs- och skrivsvaga 

elevers kunskaper och brister inom matematiken. Patel och Davidson (2003 s. 14) 

menar att en kvalitativ forskning inriktar sig på datainsamlat material som är ”mjukt” 

exempelvis tolkande analyser. Det handlar oftast om verbala analysmetoder av 

insamlat textmaterial. För att uppnå en kvalitativ studie samt för att nå vårt syfte 

valde vi att utföra tester som vi därefter analyserat och tolkat. 

 

4.2 Undersökningsgrupp 

Deltagarna i vår undersökning kommer från en multikulturell F-9-skola med cirka 

600 elever. Vår undersökningsgrupp består av femton elever från tre årskurser: 4:an, 

5:an och 6:an med tre, åtta, respektive fyra elever. Dessa elever anses av sina 

klasslärare som läs- och skrivsvaga. Vid undersökningstillfället bortföll en elev i 

femte klass på grund av sjukdom. 

 

4.3 Genomförande 

Vi började med att kontakta en redan etablerad kontakt på skolan. Denna förmedlade 

sedan att vi ämnade komma ut till skolan och informera vidare om vår undersökning. 

Vid starten av examensarbetet begav vi oss ut till skolan för att presentera vårt syfte 

med testerna för klasslärare i årskurs 4, 5 och 6. I och med detta besök fick vi även 

information om vilka elever som var aktuella för vår undersökning.  

 

Enligt forskningsetiska principer kontaktades elevernas målsmän eftersom det gäller 

barn under femton år (Vetenskapsrådet 2002 s. 9). De fick sedan godkänna 

respektive barns deltagande. 

 

Vi befann oss på skolan under en heldag i sammanlagt sex timmar och ”hämtade ut” 

lärarnas utvalda elever när det stämde med elevernas schemalagda lektioner. 

Eleverna fick sitta tillsammans och ta den tid de behövde till testet. Varje elev tog 

20-40 minuter på sig. Vi bedrev ingen hjälp då det hade bidragit till ett missvisande 

resultat. Eleverna fick avbryta testgenomförandet om de önskade och blev väl 

informerade om sin anonymitet. Under genomförandet av testet observerade vi 

eleverna genom att föra anteckningar av de muntliga reaktioner som vi snappade upp 

i rummet. Eleverna fick tillgång till papper med matematikuppgifter (se bilaga), rutat 

papper, blyertspenna, radergummi och linjal. 

 

Testerna utformades utifrån fjärde årets matematikböcker: Mattemosaik (Skoogh, 

Johansson & Ahlström 2002) och Matematikboken 4 (Undvall, Forsberg & Melin 

2005). Dessutom använde vi oss av Madeleine Löwings ”Diamanttest” (2007), 

Malmers bok ”Bra matematik för alla” (1999) samt en uppgift, uppgift 13, som vi 
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utformade utifrån våra egna kunskaper vi erhållit från vår aritmetikkurs som ingick i 

inriktningen ”Svenska och Matematik för barn”. Vi plockade ut läsuppgifter och 

reviderade vissa utav dem så att uppgifterna inriktar sig på vårt syfte. Vi utformade 

därefter egna rutinräkneuppgifter som liknade algoritmerna i textuppgifterna. 

Uppgifterna är av aritmetisk karaktär då Sterner och Lundberg (2002 s. 73) genom 

sin forskning gällande sambandet läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter 

funnit att svårigheterna inom matematikämnet oftast ligger i grundläggande aritmetik 

samt läsuppgifter. Dessutom har vi tagit till vara på Adlers (2001 s. 122) tankar kring 

matematikens krav på språklig förståelse hos eleverna när det gäller jämförelser som 

exempelvis stor-större-störst. 

 

4.3.1 Motivering av valet av matematikuppgifter 
I följande stycke motiverar vi vårt val av respektive matematikuppgift (se bilaga). 

 

Uppgift 1: Vanlig addition med tiotals- och hundratalsövergång. Kräver kunskap om 

lösningsstrategier gällande högre tal inom addition.  

 

Uppgift 2: Subtraktion med jämna tal som kräver strategier kring subtrahering.  

 

Uppgift 3 och 4: Undersöker elevernas insikt i betydelsen av ordet ”dubbelt” liksom 

ordet ”hälften” när ordet befinner sig i en matematisk kontext.  

 

Uppgift 5: Testar elevernas förmåga gällande hanteringen av höga tal i subtraktion.  

 

Ovanstående uppgifter syftar till att se om eleverna behärskar räkneoperationer utan 

en betydande textdel. Därefter är syftet att jämföra med följande åtta textuppgifter 

som innehåller liknande krav på lösningsstrategier dock med större textomfång.  

 

Uppgift 6: Här undersöks elevernas läsförståelse, ordförståelse samt förmågan att 

kunna ta in betydelsebärande information. Uppgiften innehåller likvärdig algoritm 

som uppgift 5, med krävande strategier som bygger på läsförståelsen.  

 

Uppgift 7: I denna uppgift undersöks elevernas kunskap om enhetsbyte, 

begreppsförståelse och läsförståelse. Denna uppgift kräver algoritmer liknande de i 

uppgift 3, 4 och delvis uppgift 1.  

 

Uppgift 8: Denna uppgift består delvis av irrelevant information och tanken bakom 

det är att eleverna skall kunna sortera ut den betydande delen och därmed använda 

passande algoritm för att få fram rätt svar. Begreppsförståelse och läsförståelse 

genomsyrar även hela uppgiften.  

 

Uppgift 9: Kravet på uppgiften ligger framförallt i att eleverna skall kunna hålla en 

stor mängd betydande information i huvudet samtidigt. Dessutom skall de kunna 

organisera informationen. Utöver detta krävs att eleven arbetar stegvis genom flera 

räkneoperationer för att kunna finna det rätta svaret. Addition och subtraktion är 

räknesätten som eftersträvas i uppgiften och därmed kopplas ett samband till uppgift 

1 och 2.  
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Uppgift 10: Uppgiften bygger på att eleverna skall ha förståelse för det skrivna ordet 

och dess matematiska innebörd samt kunna utläsa ett omvandlat tal från bokstäver 

till siffror, vilket vanligtvis är det naturliga i matematikvärlden.  

 

Uppgift 11 och 12: Här testas elevernas läsförståelse och förmåga att skapa sig en 

inre bild utifrån den kompakta informationen.  

 

Uppgift 13: Denna uppgift undersöker elevernas läsförståelse och 

informationsintagande. Uppgiften kräver att eleverna kan resonera sig fram till det 

rätta svaret med tanke på den oskrivna information som är nyckeln till lösningen 

samt att det logiska tänkandet prövas. Magne (1998 s. 160) menar att språklig 

förståelse och språkligt resonerande påverkas vid problemlösning.  

 

4.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att man måste vara säker på att man undersöker det som avses 

undersökas. Reliabilitet handlar om att det man undersöker är tillförlitligt. Det gäller 

att förhålla sig till båda begreppen då hög reliabilitet inte är en garant för hög 

validitet, låg reliabilitet ger låg validitet och fullständig reliabilitet är ett måste för att 

få fullständig validitet och tvärtom (Patel & Davidson 2003 s. 98). 

 

Matematikuppgifterna som utgör vår undersökning anser vi vara av relativt god 

validitet, då vi utgått ifrån forskningsresultat gällande läs- och skrivsvaga elevers 

svårigheter inom vissa av matematikämnets delar. Uppgifterna är formade utefter 

fjärde årets matematikböcker (Matematikboken och Mattemosaik) och alla elever 

skall enligt mål ha uppnått kunnande gällande de uppgifter vi tog fram och 

beprövade. Angående uppgift 13 kan förutsättningarna för att klara uppgiften varit 

högre utifall uppgiften lagts tidigare i uppgiftsdokumentet, dock hade den kanske 

krävt för mycket av elevernas tålamod och bidragit till ett svagare resultat över lag. 

För en starkare validitet borde vi gått djupare in i formulering och utformning av 

matematikuppgifterna, därtill finns det ingenting som säger att det slutliga resultatet 

skulle sett annorlunda ut.  

 

Lärarna som valde ut eleverna med läs- och skrivsvårigheter utgick från tidigare 

resultat och huruvida eleverna uppnått svenskämnets mål i årskurs tre och fem. Vi 

utgick från att lärarnas professionalitet var tillräckligt reliabel. Med större 

tidsomfång hade vi kunnat göra en egen undersökning gällande vilka elever som är 

läs- och skrivsvaga och därmed fått mer ”kött på benen” för egen vinnings skull.  

 

Den deltagande undersökningsgruppen bestod av fjorton elever varav tre stycken 

från fjärde klass, sju stycken från femte klass och fyra elever från sjätte klass. 

Resultatet påverkas inte av gruppens utseende, det vill säga åldersblandningen av 

deltagargruppen. Av dessa fjorton elever innehöll gruppen åtta barn med utländsk 

bakgrund, dock födda i Sverige. Lärarna till vissa av dessa elever motiverade deras 

deltagande med att läs- och skrivsvårigheter hade besuttits även i hemspråket. De 

övriga hade likvärdigt svenskt språk som eleverna med svensk bakgrund. 

Följaktligen vill vi påstå att vår tillförlitlighet i urvalsgruppen är hög. 

 

Då testet utfördes under en heldag (sex timmar) kan eleverna som medverkade vid 

dagens slut haft svårt att hålla koncentrationen. Detta syntes dock inte nämnvärt i 
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resultatet. Likaså kan miljön ha påverkat då vi fick tillgång till ett grupprum där 

eleverna vanligtvis inte brukar vistas i.  

 

Reliabilitet i tolkning av resultatet styrks av personliga erfarenheter då vi har läst 

inriktning ”Svenska och Matematik för barn” och därmed fått en djupare insikt i 

dessa båda ämnen. Avsaknad av våra egna kunskaper inom ämnena hade troligtvis 

visat på ett annorlunda resultat. Då vi är två resultatutläsare med liknande 

erfarenheter inom svenska och matematik har vi bearbetat och analyserat var för sig, 

vilket har lett till att olika synsätt kunnat diskuteras och bidra till en god och rättvis 

sammanställning av detta examensarbete.  
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5 RESULTAT 

Resultaten i vår studie presenteras utifrån de olika svårigheter inom matematiken 

som läs- och skrivsvaga elever i vår undersökning uppvisat. Resultaten över 

elevernas lösningar redovisas först genom två tabeller, därefter synliggörs specifika 

problemområden.  

 

Tabell 1 redovisar elevernas antal rätt, fel och icke angivna svar. Alla uppgifter är 

utformade efter svårighetsgrad, som anpassats efter områden inom matematiken som 

alla elever tidigare bearbetat, oavsett årskurs. Vi är väl medvetna om att eleverna 

beroende på ålder har kunnat fördjupa sina kunskaper inom de områden vårt 

matematiktest berör. Eftersom vi i vår resultatdiskussion vill gå in på enskilda 

elevers resultat beroende på årskurs redovisar vi i tabell 2 mer djupgående resultat 

som ett komplement till tabell 1 (se tabell 2).  

 
Tabell 1 Resultatöversikt över de 14 elevernas svar. 

 

UPPGIFT: RÄTT SVAR: PROCENT FEL SVAR PROCENT EJ SVAR PROCENT 

1 9 64,29 % 5 35,71 % 0 0 % 

2 8 57,14 % 4 28,57 % 2 14,29 % 

3 10 71,43 % 3 21,43 % 1 7,14 % 

4 10 71,43 % 3 21,43 % 1 7,14 % 

5 5 35,71 % 5 35,71 % 4 28,57 % 

6 2 14,29 % 11 78,57 % 1 7,14 % 

7a 5 35,71 % 6 42,86 % 3 21,43 % 

7b 12 85,71 % 1 7,14 % 1 7,14 % 

7c 11 78,57 % 2 14,29 % 1 7,14 % 

8 10 71,43 % 4 28,57 % 0 0 % 

9 3 21,43 % 11 78,57 % 0 0 % 

10 8 57,14 % 5 35,71 % 1 7,14 % 

11 11 78,57 % 3 21,43 % 0 0 % 

12 11 78,57 % 3 21,43 % 0 0 % 

13 4 28,57 % 8 57,14 % 2 14,29 % 

           

Summa: 119 56,67 % 74 35,24 % 17 8,09 % 

 

 
Tabell 2 Resultatöversikt per uppgift och elev där första siffran i elevbeteckningen står för årskurs 

och sista siffran för respektive elev i årskursen. R står för rätt svar, F betecknar felsvar och – är lika 

med inget angivet svar.  

 

UPPGIFT 1 2 3 4 5 6 7a 7b 7c 8 9 10 11 12 13 

ELEV                

4:1 F - - - - - - - - F F F R R F 

4:2 F F R R F F F R R F F F R R F 

4:3 F - F F F F F R R F F F F R F 

5:1 R F R R F F F R R R F - R R F 

5:2 F R R R - F - R R R R R R R - 

5:3 R F F F R F F F F F  F F F F F 

5:4 R R R R R F F R R R F R R R F 
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5:5 R R R R - F R R R R R R R R R 

5:6 F F F R R R F R R R F F F R R 

5:7 R R R R - F R R F R F R R R F 

6:1 R R R R R F R R R R F R R R R 

6:2 R R R R F R R R R R R R R F - 

6:3 R R R F R F R R R R F R R R F 

6:4 R R R R F F - R R R F R R F R 

  

5.1 De förekommande svårigheterna  

5.1.1 Algoritmer 
Många uppgifter i testet kräver kunskaper om lösningsstrategier inom addition och 

subtraktion. Resultatet visar att den automatiserade kunskapen gällande olika 

algoritmer, det vill säga uppställning och strategival av addition och subtraktion, är i 

många fall bristfällig för elever i årskurs fyra. En elev i årskurs fyra (4:1) suckar och 

beklagar sig över att ”minus” är svårt. Det går även att utläsa dessa problem hos 

vissa elever i årskurs fem och sex (se fig. 3, 4, 5 & 6).  

 

Följande elev (6:4) har efter en addition skrivit resultatet 523 i en algoritm och 

därefter försökt anpassa uppgiftens lösning genom att först skriva den totala summan 

(600) det vill säga siffrorna 1, 8, 7 ser bildligt korrekt ut men eleven har missat att 

flytta upp ettan i värdet 10. Därigenom utfaller lösningen felaktigt (se fig. 3).  

 

 

 
         Fig. 3 Elev 6:4:s beräkning av uppgift 9. 

 

Här följer ett exempel på en elev (4:1) som helt och hållet har missat kunskapen 

huruvida algoritmer fungerar och likaså tillvägagångssättet för uppställning av 

addition. Eleven har enbart plockat in de synliga tal som återfinns i uppgift 9 och 

laborerat likt ett kryssystem, det vill säga den högra summan har blivit förflyttad till 

vänster och tvärtom (se fig. 4).  
 

 
Fig. 4 Elev 4:1 svarar på uppgift 9. 

 

Elev 5:3 visar brister i förståelsen för uppställning av subtraktion. Eleven tar den 

vänstra ettan och nollan och ger talet innebörden 10, därefter förflyttar eleven ”tian” 

och placerar den på rätt ställe. Dock förefaller felet i att eleven plockar bort 

värdefulla siffror och därmed skapar ett felaktigt resultat (se fig. 5).  

 



16 

 
Fig. 5 Elev 5:3:s uträkning på uppgift 2.  

 

Följande exempel visar ännu en gång elev 4:1:s försök att behärska en algoritm. 

Denna strategi är mer välstadgat hos eleven än föregående strategi (se fig. 4), dock 

inte i tillräckligt omfång för att eleven skall lyckas hela vägen (se fig. 6).  

 
Fig. 6 Elev 4:1 svarar på uppgift 1. 

 

 

Många elever behärskar algoritmer men missar de rätta svaren på grund av slarv- och 

avskrivningsfel. I uppgifterna 1-2 är kvoten av felsvar något hög (se tabell 1 & 2).  

 

I uppgift 5 är det höga talet ett hinder för några elever, främst de i fjärde och femte 

klass. En elev i årskurs fem (5:2) svarade inte på uppgiften utan klargjorde istället: 

”Den är svårt.”. En annan elev uttryckte sig på följande sätt: 

 
Får man ställa upp det? …Jag hatar matte! Får jag använda miniräknare? (6:3). 

 

Följande figur (fig. 7) visar hur en elev i femte klass har försökt lösa uppgiften men 

raderat det nedskrivna då lösningsstrategin inte fungerade för eleven. Eleven i fråga 

uttryckte tydligt att uppgift 5 innehöll för höga tal. 

 

 
          Fig. 7 Elev 5:7:s utraderade lösningsförsök på uppgift 5.  

 

5.1.2 Förståelse av talsystemet 
I uppgift 12 visar alla tre felsvar tecken på problem med enkla beräkningar. Eleverna 

har svarat ”11 katter” istället för det korrekta svaret ”12 katter” (se fig. 8). 

Additionen i uppgiften är anpassad till att alla elever i årskurs 4, 5 och 6 skall ha 

automatiserat det som krävs för att finna en lösning. Förståelsen av att utgå från ett 

befintligt tal och därifrån räkna upp till den totala summan är ett tydligt hinder för 

några av våra deltagande elever.  

 

 



17 

Fig. 8 Elev 6:2 svarar på uppgift 12. 

 

5.1.3 Positionssystemet 
Problemet med siffrors positioner syns på flera ställen i resultatet. Vissa elever har 

inte förstått innebörden av att ett tal innehållande siffror är namnsatta och av olika 

betydelse vari talet siffran befinner sig (positionssystemet). Det vill säga siffran ”1” 

har värdet ett om den står längst till höger i talet och värderas till tio om det står näst 

längst till höger. Ett exempel på detta klassiska fel är följande enligt fig. 9 där en 

flicka (4:3) förväxlar positionen för vari talet femman skall stå.  

 

 
    Fig. 9 Elev 4:3:s lösning av uppgift 4.  

 

Samma elev svarar enligt fig. 10 gällande uppgift 6. Eleven väljer inte endast en 

felaktig strategi utan räknar även fel i den valda räkneoperationen. Eleven adderar 

750 med 800 men utelämnar 26 000 ur beräkningen. Detta medför att eleven 

automatiskt efter operationen nedan får ett oerhört stort svar med tanke på tillägget 

av ännu en siffra.  

 

 
      Fig. 10 Elev 4:3 svarar på uppgift 6. 

5.1.4 Ordförståelse 
”Dubbelt” och ”hälften” är begrepp som bidrar till svårigheter för vissa elever. 

Eleverna har svårigheter med att se ordens betydelse tagna ur sin kontext. Detta kan 

utläsas i uppgifterna 3 (se fig. 11) och 4 jämförelsevis med uppgift 7b och 7c (se fig. 

12). Matematikuppgifterna kräver liknande lösningsstrategier men trots detta ser vi 

fler fel i uppgift 3 och 4 än i 7b och 7c där text underlättar för begreppsförståelsen. 

En elev (5:2) i årskurs fem frågade rakt ut om betydelsen av ordet ”dubbelt”.  

 

Elev 5:3 har i uppgift 3 och 7c (se fig. 11 & 12) antagit att orden ”dubbelt” och 

”hälften” innebär 100 vardera.  

 

 
Fig. 11 Svaret från elev 5:3 på uppgift 3. 

 

 
Fig. 12 Svaret från elev 5:3 på uppgift 7c. 

 

 

Uppgift 6 visar att flertalet elever i vår undersökningsgrupp misstolkar betydelsen av 

”fler än” i matematikuppgiftens sammanhang. Många adderar istället för att 

subtrahera, ”fler än” associeras i många fall till addition (se fig. 13). Av totalt elva 
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felsvarande elever är det sju stycken som väljer felaktig räkneoperation genom att 

tillämpa addition. 

 

 
     Fig. 13 Elev 5:7:s beräkning på uppgift 6. 

  

 

Uttrycket ”skillnad” förvillar för drygt hälften av de deltagande. Elevernas svar på 

uppgiften visar att de har tolkat ordets betydelse i vardaglig bemärkelse eller i en så 

kallad bildform (se fig. 14 för fyra olika svar). Eleverna svarar att skillnaden på 

fyrahundratjugosju och trehundratjugosju är fyran och trean. Ser man talet som en 

bild utan symbolernas innebörd är detta ett korrekt svar men med ordet ”skillnad” i 

en matematisk betydelse blir det ett felaktigt svar.  

 
5:1: Jag kan inte tian! 

5:2: Ska man plussa eller? 

 

Resultatet visar att elev 5:1 ej svarat på uppgiften överhuvudtaget och inga tendenser 

till ett försök. Elev 5:2 gav däremot det rätta svaret. 

 

 
 

 

 

 
Fig. 14 Fyra elevers (4:1, 4:3, 5:6 & 5:3) svar på uppgift 10.  

 

Ordet ”nästan” återfinns i uppgift 7a och är förvillande för många av de felsvarande 

eleverna. En elev (5:1) ger svaret 303 cm och visar att ordförståelsen brister. Hälften 

av de felsvarande eleverna visar tecken på att ordet ”nästan” är svårtytt (se fig. 15 & 

16).  

 

 
Fig. 15 Elev 4:2:s svar på uppgift 7a.  

 

Eftersom innebörden av ordet ”nästan” är ”endast något som är mindre än det 

angivna”, innebär det att följande svar har felmarkerats (se fig. 16).  
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Fig. 16 Elev 5:6 svarar på uppgift 7a.  

5.1.5 Enheter 
En elev av totalt fjorton svarar med rätt enhet i uppgift 7. De flesta elever svarar 

dock i centimeter istället för den efterfrågade enheten meter. Detta har de fått rätt för. 

Två elever; 4:3 och 5:6 (se fig. 16) adderar 202 cm + 1 m och får svaret 203. Här 

brister kunskapen gällande enheters betydelser och även gällande förväxlingar 

mellan meter och centimeter.  

 

En elev i femte klass (5:4) svarar i enheterna timmar och centimeter enligt fig. 17. 

 

 
Fig. 17 Elev 5:4:s svar på uppgift 7a. 

5.1.6 Komprimerat språk 
Svaren i uppgifterna 9 och 13 visar tydliga problem med att ta in mycket information 

och att sålla ut det primära. Fler än hälften av de elever som svarat fel på uppgift 9 

har missat det relevanta i texten. En elev i årskurs fem (5:4) visar prov på svårigheter 

med intagning av stor textmassa. Eleven subtraherar 600 med 200 och missar det 

absolut relevanta i uppgiftens början som är att Mirjam redan har 323 kronor (se fig. 

18).  

 

 
Fig. 18 Elev 5:4:s svar på uppgift 9. 

 

När det gäller uppgift 9 förekommer många gissningar. En elev (5:6) gissar 100 kr, 

en annan (5:3) likaså och en tredje (6:3) har gissat 123 kr. Den höga kvoten av 

gissningar visar att det finns brister i förståelsen för stort textomfång innehållande 

mycket information. Gissningarna återfinns även i uppgift 13 där en elev (5:6) 

uttryckte sig på följande sätt: ”Hur kan man veta det? Jag chansar!”.  
  

5.1.7 Läsförståelse 
Läsförståelsen brister framförallt i uppgifterna 6, 8, 11 och 13. Drygt hälften av de 

felsvarande eleverna missar uppgift 6 på grund av avsaknader i läsförståelsen.  

 

Ett exempel på felsvar återfinns i följande figur (se fig. 19) där en elev (5:2) har 

svarat ”800” på uppgift 6. Svaret visar att eleven slumpvis har plockat ut ett av talen 

för att gardera rätt lösningssvar.  
 

 
     Fig. 19 Svar från elev 5:2 på uppgift 6. 

 

 

Samma elev uttryckte sin reaktion på uppgiften enligt följande citat: 
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Jag kan inte förstå det. Lärarna brukar läsa för mig. (5:2). 

 

Två utav felsvaren som förekommer i uppgift 8 grundar sig i textförståelsen och är 

följande: ”76 buntar” (4:2) och ”4” (4:3). Det första felsvaret från elev 4:2 visar på 

en subtraktion (80 – 4) och medför att svaret förefaller felaktigt då det rätta 

räknesättet är division. Eleven har misstolkat uppgiften och valt att plocka ut 

uppgiftens innehållande siffror. Det andra felsvaret ”4” innebär att eleven har brustit 

i läsförståelsen och därmed slumpvis plockat ut siffran fyra.  

 

Uppgift 11 visar på att de tre felsvar som givits är av läsförståelsekaraktär. En elev i 

fjärde klass (4:3) har adderat istället för subtraherat och således fått svaret 17. De 

andra två svaren från två femteklassare ser ut som följer: ”Hon hadde 6 kulor.” (5:6) 

och ”Svar = 2 kullor.” (5:3). Läsförståelsen brister i och med att den logiska 

förklaringen i elevernas svar är obefintlig. 

 

I uppgift 13 märks elevernas lässvagheter och de brister eleverna har gällande 

logiska resonemang. Det handlar om att eleverna måste ha tidigare erfarenheter av 

hur en höna och en häst ser ut, det vill säga att en höna har två ben och en häst fyra 

ben. Eleverna prövas därmed gällande kunskapen av att kunna använda oskriven 

information. Sammanlagt fick vi tio felsvar, varav 2 icke svarande. De icke svarande 

uttalade högt eller skrev: ”Jag kan inte den!”. Ett felsvar lyder enligt fig. 20 vilket 

stämmer, men ej är det svar uppgiften efterfrågar.  

 

 
       Fig. 20 Elev 5:1:s svar på uppgift 13. 

 

En elev (4:3) adderade djur och ben och visar detta genom att rita 55 ringar (se fig. 

21).  
 

 
Fig. 21 Elev 4:3 svarar på uppgift 13.  
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6 DISKUSSION 

Det vore felaktigt att påstå att läs- och skrivsvårigheter automatiskt bidrar till 

matematiksvårigheter. Därmed vill vi dock heller inte utesluta att ett samband ligger 

till grund för elevernas svårigheter med att nå målen i de båda ämnena. Enligt 

Sterner och Lundberg (2001 s. 72) är språket en väsentlig del inom matematiken 

vilket innebär att svensk- och matematikämnet är beroende av varandra då 

ämnesinnehållen kräver kunskaper från vardera ämne. Vi instämmer med Sterner och 

Lundberg (2002 s. 105) då de menar att ingen elev skall hamna i ett 

matematikmisslyckande endast på grund av sina läs- och skrivsvårigheter. Vidare 

anser vi att läs- och skrivsvaga elevers möjlighet att klara matematiken tyvärr är 

lägre än för elever som innehar en god läs- och skrivförmåga. I följande diskussion 

kommer vi att belysa läs- och skrivproblematikens inverkan på matematiken och 

urskilja de områden som läs- och skrivsvaga elever ofta har eller får problem med.  

 

6.1 Svårigheter för elever med läs- och skrivsvårigheter inom 

matematikämnet 

Utifrån våra testresultat kan vi se vissa brister som handlar om läs- och 

skrivsvårigheter. Trots att det inte handlar om ett svenskaprov där stavning och 

läsning är i fokus utan istället ett matematiktest som behandlar relativt enkla 

räkneoperationer framkommer elevernas bristfälliga kunskaper gällande läsning och 

skrivning. Detta grundar vi på elevernas bristfälliga svar; stavningsmässigt och 

uträkningsmässigt. Dessutom tydliggjorde de frågor som dök upp under 

undersökningstillfället brister på begrepps- och textförståelse.  

6.1.1 Läsförståelse 
Från och med uppgift 6 krävs någon form av läsförståelse. Möllehed (2001 s. 73) 

menar att de mest förekommande felen i läsuppgifter grundar sig i läsförståelsen. Vi 

ser definitivt också att felen i uppgifterna 6-13 ofta handlar om 

läsförståelseproblematik och då varje ord i en matematiktext enligt Malmer (2002 s. 

86) är betydelsebärande, är det av största vikt att eleverna ges möjligheten att ta till 

sig innehållet. Sterner och Lundberg (2002) påpekar att bristerna i matematiska 

läsuppgifter ofta ligger i svårigheter med textavkodning. Dock skall avkodning av 

text inte vara det primära när en elev i fjärde, femte eller sjätte klass skall lösa en 

matematikuppgift. Under testgenomförandet observerade vi många elevers förvirrade 

ansiktsuttryck när de försökte tolka läsuppgifterna. En pojke i femte klass 

förtydligade svårigheterna med avkodning genom att betona det faktum att han inte 

förstod och att hans lärare vanligtvis brukar läsa texter högt för honom. Det är viktigt 

att alla lärare har insikt i att de har ett ansvar gällande svenskämnet trots att de 

undervisar i helt andra ämnen. Svenskan är ett genomgående ämne i skolan och 

enligt Skolverket (2000b) har alla lärare oavsett ämne ansvaret för elevers 

språkutveckling. Samtidigt kan vi förstå tanken bakom lärarnas sätt att agera, då de 

underlättar för eleven för stunden. Lärarnas ständiga tidspress bidrar naturligtvis 

också till att eleverna kanske inte alltid ges fullt möjligt stöd i undervisningen. 

Eleven kan ta sig an mer komplexa matematikuppgifter och slipper koncentrera sig 

på svårigheten med att ta sig igenom texten. Dock vill vi framhålla att detta arbetssätt 

bidrar till en kortsiktig lösning för eleven och att skolans uppdrag egentligen borde 

vara att hitta en lyckad långsiktig arbetsmodell. Även Myrberg (2007 s. 73) har 
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påtalat detta och menar att elever som missunnas tidigt stöd i sin läs- och 

skrivinlärning får en försvårad skolgång i alla skolämnen.   

 

6.1.2 Komprimerat språk 
Matematikens ständigt komprimerade språk tydliggör att vissa av de deltagande 

eleverna har svårigheter med tolkning av detta. Sterner och Lundberg (2001 s. 77) 

betonar kopplingen mellan matematikens komprimerade språk och förståelsen för 

matematikuppgifter. Bergsten, Häggström och Lindberg (2005 s. 58) menar att det 

krävs att elever har en god språkstomme för att kunna ta till sig det matematiska 

språket. Resultaten pekar på brister hos eleverna gällande det matematiska 

komprimerade språket. Fler än hälften av eleverna har missat information som varit 

relevant för att lyckas med rätt lösningsstrategi i någon eller några av våra uppgifter. 

Lundberg och Sterner (2006 s. 27) menar att elever som läser långsamt och stakande 

med flera omtagningar automatiskt får svårt att hålla kvar viktig information mot 

slutstadiet av texten. Även Malmer (1990 s. 60) påtalar att elever med långsam 

lästakt och svag innehållsuppfattning får problem med förståelsen på grund av 

matematikens komprimerade språk. Vi finner att detta leder till otaliga gissningar 

istället för genomtänkta svar. Detta syns framförallt i två av våra uppgifter; 9 och 13.  

 

Uppgift 9 visar att det komprimerade språket varit ett hinder för bland annat elev 5:4 

(se fig. 18). Dessutom vill vi tillägga att eleven kan ha brister i korttidsminnet då 

uppgiftens första information troligen gått förlorad då eleven väl startat sin 

räkneoperation. Uppgiften var antagligen alltför omfattande, vilket Berggren och 

Lindroth (2004 s. 64) i sin tur menar kan leda till överbelastning i läs- och skrivsvaga 

elevers korttidsminne.  

 

Vi tror att elevernas förmåga att tyda det komprimerade språk som de möter inom 

matematiken torde vara hög på grund av den dagliga användningen av 

mobiltelefoner, chat-verktyg och slanguttryck i elevernas vardag. Vi kan tycka att 

sms- och chatspråk har ett närstående utseende med matematikens komprimerade 

språk och att eleverna därmed borde vara väl insatta i att tillvarata stor 

informationsmängd på litet textomfång.  

 

6.1.3 Begrepp inom matematiken 
Det syns tydligt att eleverna behärskar symboler såsom additions- och 

subtraktionstecken väl jämfört med hur de kan ta sig an matematiska begrepp 

exempelvis ”hälften” och ”dubbelt”. Berggren och Lindroth (1997 s. 24) menar att 

det är mer angeläget att som lärare introducera och befästa matematikens begrepp 

istället för att börja med införelse av symboler. Vi anser att förståelsen för hela 

matematikämnet grundar sig på att eleverna har en insyn i begreppsvärlden som 

matematiken innefattar samtidigt som symbolerna spelar en stark roll då de följer 

med matematikämnet under framförallt de år eleven verkar i skolan och i den framtid 

eleven möter.  

 

Begrepp som ”hälften”, ”dubbelt”, ”fler än”, ”nästan” och ”skillnad” kan till vardags 

uppfattas relativt enkelt för eleverna. Vår undersökning visar dock att dessa begrepp 

ter sig främmande då de hamnar inom matematikens sfär. Möllehed (2001 s. 73) 

menar att vissa ord och uttryck kan vålla problem för eleverna, ”5 mer” blir lätt ”5 
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gånger mer”. Flera elever löser uppgift 7b utan problem där begreppet ”dubbelt” står 

i ett sammanhang. Däremot har fyra elever svarat fel eller inte angivit något svar på 

uppgift 3. Antagligen beror detta på att ordet ”dubbelt” står utan kontext och vi antar 

att uppgiften hade varit nästintill felfri om det hade stått ”251 + 251”. En elev (P5:3) 

i vår undersökning har angivit felsvar på båda ovanstående uppgifter. Detta tolkar vi 

som att begreppsförståelsen för ordet saknas vare sig det står för sig själv eller i ett 

sammanhang.  

 

I uppgift 6 används begreppet ”fler än”. Automatiskt för detta tanken till addition 

vilket vi är väl medvetna om. Tanken med uppgiften var naturligtvis att låta eleverna 

plocka ut betydelsebärande information och specifika ord i uppgiften som leder till 

rätt svar och tankegång. Hälften av eleverna adderar i uppgiften och detta tyder på att 

begreppet ”fler än” ter sig vardagligt i sammanhanget vilket är något som även 

Malmer (2002 s. 48) tar upp. 

 

Österholm (2004 s. 26) påpekar att matematiken innefattar ord med en annorlunda 

definition än i vardagen vilket därigenom för med sig att ordet används i både 

vardaglig bemärkelse och matematisk form. I vår undersökning används ordet 

”skillnad” i uppgift 10 och flera av eleverna har tolkat betydelsen av ordet i vardaglig 

bemärkelse. I uppgiften ville vi att eleverna skulle svara på skillnaden mellan 

fyrahundratjugosju och trehundratjugosju. De felsvarande eleverna har utifrån deras 

egna perspektiv och erfarenheter svarat ”4:an och 3:an”. Detta finner vi vara ett 

felsvar i uppgiftens sammanhang men anser samtidigt att eleverna har tänkt logiskt 

och att svaret på sätt och vis är korrekt. Eleverna har troligen sett uppgiften som en 

bild och har utifrån detta tänkt enligt den visuella tankenöten ”Finn 5 Fel”. Vi hade 

inte väntat oss så många, om ens några, av detta finurliga svar.   

 

6.1.4 Algoritm 
Vi är väl medvetna om att läs- och skrisvaga elever även kan ha svårigheter med 

algoritmer då deras korttidsminne försvårar inom detta område. Däremot innehåller 

”nakna” matematikuppgifter inga krav på läsförståelse och eleverna kan istället 

koncentrera sig enbart på algoritmen. Eleverna i fjärde klass (tre stycken) visar sig ha 

större bekymmer med de uppgifter som kräver algoritmer. Detta kopplar vi till att 

matematikinlärningen gällande algoritmer för dessa elever inte har automatiserats 

och att eleverna i femte och sjätte klass därmed har ett försprång. Dock visar vår 

undersökning att även elever i femte och sjätte årskurs i vissa fall inte har tillräckliga 

färdigheter i att felfritt följa algoritmer. Vi bedömer att räkning av algoritmer 

påverkas i mindre grad än problemlösning av hur pass läs- och skrivsvag en elev är. 

Dock tror vi att algoritmlösning inom matematiken kan hamna i skymundan då läs- 

och skrivsvaga elever lägger största fokus på ordavkodning i läsuppgifter. Lundberg 

och Sterners (2006) figur (se fig. 2) visualiserar hur självbilden i matematik eller 

svenska kan inverka på respektive ämne beroende på att nederlag föder nederlag.  

 

Att eleverna har fler slarvfel i uppgift 1-4 än i övriga tal är intressant då uppgifterna 

1-4 innehåller liknande algoritmer som läsuppgifterna. Det är anmärkningsvärt att 

läs- och skrivsvaga elever begår färre slarvfel i läsuppgifterna än i de ”nakna” 

uppgifterna. Antagligen beror detta på att läsuppgifterna kräver djupare 

koncentration och tid av eleven. Uppgift 1-4 innehåller troligen uppgifter som 
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eleverna har lärt sig att jobba med likt en ”löpande-bandet-princip”, det vill säga 

automatiserad kunskap där de inte behöver lägga ner energi på formatet.  

  

6.1.5 Matematik är inte texter – det är siffror och tal 
När man nämner ämnet matematik associerar de flesta människor automatiskt till 

siffror och tal. Matematiken innehåller långt mer text och resonemang än vad man tar 

i åtanke. Uppgift 9 i vår undersökning blir därigenom väldigt intressant då man 

tydligt kan se att flera elever plockat ut och laborerat ”hej vilt” med talen i uppgiften 

(se fig. 4). Troligen var textomfånget för stort och krävande och därav valde eleverna 

att plocka ut det de anser är relevant för matematiken. Sterner och Lundberg (2006 s. 

27) påpekar att lässvaga elever har svårt att hålla kvar informationen när de kommer 

fram till slutstadiet av en text. Vi kopplar detta till uppgift 9 då det i vårt resultat 

synliggörs tydligt att vissa av de felsvarande eleverna haft svårigheter att ta sig 

igenom texten obehindrat och att hålla kvar den intagna informationen.  

 

6.2 Olika svårigheter inom urvalsgruppen 

6.2.1 Malmers svårighetstyper 
Malmer (1999 s. 87) beskriver två olika svårighetstyper gällande läs- och skrivsvaga 

elevers eventuella svårigheter inom matematiken. I grupp A som är den första 

svårighetstypen befinner sig de elever som har svårigheter med sifferavskrivning, 

uträkningsmetoder, svag taluppfattning samt bristande insikt i positionssystemet. 

Däremot kan deras problemlösningsförmåga innehålla stor kreativitet. Elever i den 

andra gruppen, grupp B, har ofta problem med innehållsuppfattning i och med brister 

i läsflytet. De har i allmänhet ett begränsat ordförråd, svårt att förstå relationer inom 

matematiken och att föra logiska resonemang. Mekanisk räkning är däremot ett 

enklare område för eleverna.  

 

Vi kan omöjligt dela in våra deltagande elever enbart i en av dessa två grupper. 

Däremot ser vi att de flesta av eleverna står med en fot i varje grupp. Vi ställer oss 

något kritiska till Malmers uppdelning eftersom vi har svårt att se hennes tanke 

bakom uppdelningen då vi inte kan placera en enda av de deltagande eleverna i 

endast en grupp. Därför torde det vara totalt fel att plocka in elever med svårigheter i 

olika fack. Vi hade hoppats kunna placera in vissa elever i de olika svårighetstyperna 

eftersom modellen tedde sig realistisk. Efter färdigställt och analyserat resultat är det 

för oss personligen glädjande att slippa en indelning av våra deltagare.  

 

6.2.2 Koncentrationssvårigheter  
I vår urvalsgrupp fanns fjorton elever med läs- och skrivsvårigheter och inom denna 

grupp utmärkte sig två elever med tydliga koncentrationssvårigheter. Dessa elever 

hade stora problem med att ta sig an undersökningsuppgifterna och det tog tid för 

dem att fokusera. När de väl löst en uppgift bortföll fokus och koncentrationen 

riktade sig istället mot de andra eleverna, oss som observatörer samt till 

klassrumsinredningen.  

 

En av eleverna (4:1) verkade ha stora svårigheter med både matematik och svenska. 

Koncentrationsvårigheterna har med stor sannolikhet vuxit fram hos denna elev på 
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grund av svårigheterna i dessa två skolämnen. Därtill tror vi att även övriga 

skolämnen drabbas för eleven. Berggren och Lindroth (2004 s. 55) talar om att elever 

med läs- och skrivsvårigheter kan ha svårigheter med användning av långtidsminnet 

och att det krävs att elever har tidigare kunskaper inlagda i långtidsminnet för att 

uppnå en automatiserad kunskap. Eftersom elevens tidigare kunskaper inom svenska 

och matematik är så pass svaga är därmed långtidsminnets funktion drabbad. Detta 

resulterar i att eleven har problem gällande nya uppgifter och därmed skapas 

koncentrationssvårigheter. Den andra eleven (6:3) har relativt goda kunskaper i 

matematik men koncentrationsvårigheterna bidrar till att vissa av uppgifterna 

felbesvarats. Eleven skulle troligen presterat nästintill felfritt om 

koncentrationssvårigheterna inte hade påverkat i så stor utsträckning.  

 

6.3 Didaktisk aspekt 

I dagens skola ställs det stora krav på lärarna både utifrån (samhället) och inifrån 

(skolvärlden) och deras arbetsmängd fylls ständigt på. Som lärare finns det alltid 

arbete att genomföra. Malmer (1997 s. 22) menar att alla lärare skall ha stor insyn i 

att dyslektiska besvär kan påverka matematiken. Naturligtvis instämmer vi i 

Malmers påstående men ställer oss samtidigt frågan hur och när lärarna skall få 

tillgång till dessa kunskaper.  

 

Det är lätt för utomstående att tycka och tänka gällande lärares arbete utan att ens 

vara medveten om mängden jobb många lärare faktiskt utför. Vi anser att kritik mot 

lärare skall ha rejält underlag innan det framförs. Därtill vill vi att kritiken istället 

riktas mot den bristande möjlighet lärare har till fortbildningskurser och dylikt. 

Tyvärr ser vi att skolan har hamnat i en ond cirkel och tråkigt nog kan vi inte se 

slutet. Angående detta anser vi att förebyggnaden av läs- och skrivsvårigheter 

relaterat till matematiken bör tas i beaktning så gott det går. Som enskild lärare har 

du trots allt ansvaret för att respektive elev skall nå målen. Å andra sidan finns det 

ingenting som säger att en enda lärare har kunskapen och möjligheterna till att alla 

elever anpassas individuellt. Det är en utopi att kunna individanpassa ett klassrum 

med trettio elever fullt ut.  

 

Flera gånger nämner Myrberg (2007) och Sterner och Lundberg (2002) att en 

individanpassad undervisning förebygger läs- och skrivsvårigheter. Vi finner deras 

åsikter självklara men tyvärr icke helt relevanta. Därför borde skolorna ge lärarna 

stöd genom att anställa fler speciallärare och specialpedagoger som kan bidra med 

goda resurser för elever med läs- och skrivsvårigheter.  

 

Under vår tid på lärarutbildningen har vi tilldelats mycket få kunskaper gällande 

elever med läs- och skrivsvårigheter och det eventuella samband med matematiken 

som kan uppstå. Detta är för oss obegripligt då vi genom detta arbete har insett hur 

pass stor inverkan läs- och skrivsvårigheter kan ha på andra ämnen, framförallt i 

kärnämnet matematik. Det mesta vi lärt oss under den här tiden är relativt nytt för 

oss. Adler (2001 s. 19) tar upp vikten av att kunna läsa och skriva med enkelhet för 

att lyckas prestera i matematiken. Vi kan tycka att detta osynliga ”problem” skall 

vara en självklar del i lärarutbildningen. Chansen att informera och sprida detta ute 

på fältet ökas genom att studenter får en medvetenhet kring situationen redan från 

start.  
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6.3.1 Åtgärdsdiskussion 
Sterner och Lundberg (2001 s. 77) betonar att det är viktigt att varje lärare skapar en 

uppfattning om var elevs individuella kunskaper. Då vi har uppmärksammat att vissa 

av våra deltagare har svårigheter utöver läsning och skrivning antar vi att skolan gått 

djupare in på vad problemen ligger hos varje elev. Dock hade vi gärna sett att lärarna 

informerat oss om de elever som har svårigheter utöver läs- och skrivsvårigheterna. 

Det hade gynnat oss i vår resultatdiskussion då vi hade kunnat koppla elevernas 

resultat till deras svårigheter. Ljungblad (2004 s. 146) menar att det är viktigt att i ett 

tidigt stadium försöka bedöma vari den primära svårigheten ligger innan man sätter 

in åtgärder. Vi anser att alla våra deltagande elever borde ha upprättas en åtgärdsplan 

(om det inte redan finns) i svenskämnet då våra resultat visar på brister som kan ha 

inverkan på elevernas fortsatta lärande. Vidare bör även vissa elever tilldelas en 

åtgärdsplan i matematikämnet där deras läs- och skrivsvårigheter tas i beaktning.  

6.4 Läs- och skrivsvårigheter = matematiksvårigheter!? 

6.4.1 Läs- och skrivsvårigheter = matematiksvårigheter? 
Elever som har läs- och skrivsvårigheter behöver inte nödvändigtvis ha 

matematiksvårigheter, dock kan läs- och skrivsvårigheter skapa problem inom 

matematikämnet. Lundberg och Sterner (2006 s. 36) betonar dock att det inte alltid 

behöver finnas en orsaksrelation mellan språk och matematik. Elever som har svårt 

för matematik behöver inte ha läs- och skrivsvårigheter. En elev visade starka 

kunskaper på matematiktestet då hon endast svarat fel på en uppgift och bevisar 

därmed för oss att läs- och skrivsvårigheter inte behöver inverka något nämnvärt på 

matematiken. Vi kan inte svara på om en elev med läs- och skrivsvårigheter 

automatiskt brister i matematik. Det finns många andra faktorer som kan inverka på 

en elevs prestationer i matematikämnet exempelvis motivation, 

koncentrationssvårigheter, begåvningshandikapp, sociala problem, etiskt ursprung 

och självförtroende.  

 

Även om elever med läs- och skrivsvårigheter inte uppvisar matematiksvårigheter i 

dessa årskurser är det naturligtvis viktigt att följa upp elevernas prestationer eftersom 

svårigheter kan uppkomma längre fram. Ju mer text en matematikbok innehåller och 

ju äldre eleverna blir desto mer problemlösning och läsuppgifter förekommer det i 

matematikboken. Detta innebär naturligtvis att elever med läs- och skrivsvårigheter 

får det tuffare och att deras svårigheter tyvärr synliggörs desto mer. 

 

6.4.2 Läs- och skrivsvårigheter = matematiksvårigheter! 
I vissa av våra ”tunga” läsuppgifter (speciellt uppgift 9 och 13) syns tydligt att 

eleverna som klarar uppgift 1-5 fallerar i dessa tyngre läsuppgifter. Därmed vill vi 

betona att deras läs- och skrivsvårigheter försvårar deras chanser i matematikämnet. 

Berggren och Lindroth (2004 s. 25) menar att det länge varit känt att läs- och 

skrivsvårigheter inverkar på matematiken. Detta stärker vårt undersökningsresultat 

som generellt visar på att läs- och skrivsvaga elever har det svårare med vissa delar 

inom matematiken.  

 

Många av våra deltagande elever har svårigheter med algoritmer vilket inte behöver 

betyda att eleverna har svårt för matematikämnet i sig utan troligen ligger de 

svårigheter som påvisas i uppgifterna 1-5 till grund för elevens läs- och 
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skrivsvårigheter. Berggren och Lindroth (2004 s. 64) menar att de matematiska 

processerna ofta kräver beräkningar som skall göras med hjälp av korttidsminnet. 

Beroende på vilken typ av beräkning kan siffrorna som befinner sig i elevens minne 

förväxlas och därmed belasta korttidsminnet. Som vi tidigare nämnt har läs- och 

skrivsvaga elever ofta brister i korttidsminnet. Vi tar våra undersökningsresultat som 

ett starkt bevis på att detta är reellt och möjligt (se fig. 4, 9 & 18).  

 

6.5 Fortsatt forskning 

Under detta arbete har många frågor angående läs- och skrivsvårigheter och 

sambandet med matematikämnet väckts. Är eleverna själva medvetna om sambandet 

mellan läs- och skrivsvårigheter och matematik? Hur ser elevsituationen ut i 

klassrummet under matematikundervisningen? Att forska vidare inom detta ämne 

skulle vara nyttigt, framförallt utifrån ett elevperspektiv. I en fortsatt studie inom 

detta område skulle det vara av högsta intresse att intervjua elever med läs- och 

skrivsvårigheter angående deras personliga uppfattning gällande sambandet mellan 

läs- och skrivsvårigheter och matematik.  
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BILAGA 
 

 

Flicka         Pojke      Klass: ____ 

                                                    

      

1. 134 + 87 = 

 

2. 1000 – 630 = 

 

3. Vad är dubbelt så mycket av 251? 

 

4. Vad är hälften av 900?  

 

5. 62 280 – 400 

 

 

 

6. I Arvika bodde det ett år 26 750 människor. Vilket är 800 fler än vad det 

samma år bodde i Kristinehamn. Hur många invånare hade Kristinehamn?  

 

 

7. Jan hoppade 202 cm i längdhopp. Hur många meter hoppade: 

a. Ann som hoppade nästan 1 m längre? 

b. Elvis som hoppade dubbelt så långt som Jan? 

c. Lilla Lennart 6 år, som hoppade hälften så långt som Jan? 

 

 

8. I klass 3a samlar eleverna på fotbollsbilder och ishockeybilder. Tomas har 80 

fotbollsbilder som han delar upp i 4 buntar. Hur många bilder blir det i varje 

bunt? 

 

 

9. Mirjam har 323 kr. Hon vill köpa en vinterjacka som kostar 600 kr. Hon får 

låna 200 kr av mamma. Hur mycket pengar behöver hon därefter låna av sin 

pappa för att ha råd med vinterjackan? 

 

10. Bestäm skillnaden mellan fyrahundratjugosju och trehundratjugosju. 

 

 

11. Johanna har just vunnit 3 kulor och har nu 14 kulor. Hur många kulor hade 

hon från början? 

 

 

12. Katarina hade 3 katter. Katterna fick tillsammans 9 kattungar. Hur många 

katter hade hon då? 

 

 

13. Bonden Cecilia har 15 djur. Hon äger både hästar och höns. När alla djuren är 

ute finns det sammanlagt 40 ben. Hur många höns har Cecilia? (Rita bilder) 


