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Sammanfattning

Forskning visar att elever med lässvårigheter hindras inom
matematiken då matematikundervisning ofta är läsorienterad. Därför
syftar studien till att undersöka hur eleverna löser en uppgift i en specifik
matematisk undervisningsmetod som är anpassad för svaga läsare.
Undervisningsmetoden tar utgångspunkt i teorin om ”peer tutoring”
genom expert- och hemgruppsarbete. Vi menar att elever inte ska
behöva vara starka läsare för att kunna bemästra matematiken. I
föreliggande studie kategoriserades eleverna in i grupper utifrån sina
olika läsförmågor och matematiska kunskaper. Resultatet visade på att
både medel till starka och svaga läsare påverkades negativt av att ha
texter tillgängliga vid presentationer av matematiskt innehåll. Vidare
visade resultatet på att elever som utmanas, stimuleras och känner
tillhörighet engageras. Slutligen visade resultatet på att en specifik
undervisningsmetod inte kan inkludera alla elever utan att
undervisning bör differentieras utifrån elevernas olika behov. Studiens
metod är inspirerad av grundad teori och empirin bestod av
videoupptagning som analyserats genom kodning. De funna
kategorierna var: “text som stöd blir ett hinder”, “eleverna visar
engagemang för undervisningsmetoden”, samt “eleverna fångas inte
upp av undervisningsmetoden”.

Förord

Vi har genomfört och arbetat fram denna studie tillsammans, alltså har lika
stort ansvar tagits för studien. Samtliga delar av studien har skrivits och
bearbetats gemensamt. Vi vill tacka våra handledare för ett gott samarbete och
tålamod. Vi är tacksamma för att de har varit tillmötesgående och hjälpt oss att
förverkliga våra ambitioner för studien.
Tillsammans har vi lyckats åstadkomma en studie som blev bättre än vi trott.
När vi samlade in vår empiri fick vi intryck av att vi inte skulle kunna komma
fram till något intresseväckande eller meningsfullt resultat. När vi sedan
tillsammans studerade vår empiri fick vi syn på så mycket mer än vad vi
någonsin hade kunnat tro. Halvvägs in i kampen trodde vi båten gick på grund
men tillsammans med våra handledare hittade vi korkar att täppa igen de
läckande hålen med och rodde båten i land. Med oss av från båten har vi en
ryggsäck full av erfarenheter och nya kunskaper. Denna ryggsäck kommer följa
med oss på vår resa ut i arbetslivet som tar vid här näst.

Josefine Bengtsson & Linn Wetterstrand
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1 Inledning
Språket är en bärande faktor för elevers chans till bra resultat i alla ämnen. Detta är något som
flera studier har uppmärksammat. Schoultz, Säljö och Wyndhamn (2001) skriver att det
vanligaste kommunikationssättet i skolan är olika typer av texter och att eleverna dessutom ofta
ställs inför dessa texter på egen hand utan att få hjälp av andra. Detta är en av många anledningar
till att språkutveckling är nödvändigt inom samtliga skolämnen. I denna studie ligger fokus därför
på att synliggöra påverkansfaktorer av elevers prestationer i en specifik matematisk undervisning
som är anpassad för de svaga läsarna. Det framgick i en litteraturstudie (Bengtsson &
Wetterstrand, 2015) att språket genomsyrar matematiken för elever i grundskolans tidigare år.
Både nationell och internationell forskning (Dyrvold, Bergqvist & Österholm, 2015; Lamb, 2010;
Möllehed, 2001; Schoultz et al., 2001; Sterner och Lundberg, 2005; Walker, Zhang & Surber,
2008; Österholm, 2004) visar att elever till följd av bristande läskunskaper kan få svårigheter i
matematik under grundskolans tidigare år. Jordan och Hanichs (2001) studie bearbetades även i
samma litteraturstudie och utgör där den enda artikel vars resultat visade på motsatsen; att elevers
läsförmåga inte har något samband med deras matematiska prestationer.
Mellan år 2000 och 2012 utgjorde Sveriges resultat i PISA-undersökningarna (Skolverket, 2013)
den största nedgången av samtliga deltagande länder i matematik och läsförståelse.
Resultatdiagrammen för dessa undersökningar visar dessutom att Sveriges resultat i matematik
och läsförståelse har sjunkit parallellt med varandra vilket vi tolkar som att det finns en koppling
mellan läsförståelse och elevers matematiska prestationer. PISA-undersökningarna utförs dock på
elever i årskurs nio, till skillnad från vår studie som utförs på elever i grundskolans tidigare år. Vi
menar att denna studie trots det är av stor betydelse då det är i dessa årskurser man har chans att
lägga en stabil grund vilket ger eleverna möjligheter till en fortsatt god kunskapsutveckling.
Dyrvold et al. (2015) skriver att matematik inte kan existera utan särskilda ord, symboler, fraser
och grammatiska strukturer. Således menar forskarna att en god läs- och skrivförmåga är bärande
för att elever ska ha möjlighet att uttrycka, tänka och göra matematik. De skriver också att
matematiska uppgifter som innehåller globalt ovanliga ord kräver bättre läsförmåga hos eleverna
och att de är utrustade med kompetens för att bemästra texten. Vidare skriver forskarna att det
inte bara är svårighetsgraden i uppgiftens språk som är avgörande utan även mängden ord.
Dyrvold et al. (2015) skriver alltså att detta innebär att en viss läsförmåga krävs av eleven för att
hen ska ha möjlighet att utnyttja sina matematiska kunskaper fullt ut och lösa det aritmetiska
bakom texten. Forskarna poängterar också hur bedömningen av elevers matematiska prestationer
kan störas av deras språkliga kompetens eftersom språk ingår i allt som eleverna producerar i
skolan.
Under våren 2016 genomförde vi en provanalys (Bengtsson & Wetterstrand, 2016) som
undersökte hur elevers förståelse för matematiska begrepp kom till uttryck genom en specifik
undervisningsmetod (se bilaga 1). Undervisningsmetoden gick ut på att utveckla elevers
matematiska språkkunskaper genom samarbete i expert- och hemgrupper (Gibbons, 2013). I
expertgrupperna fick de visualisera betydelsen av de matematiska begrepp de blivit tilldelade.
Därefter splittrades expertgrupperna och hemgrupper skapades med en expert från varje begrepp.
I hemgrupperna fick de förklara sina visualiseringar och besvara sina kamraters frågor om
begreppen. I provanalysen (Bengtsson & Wetterstrand, 2016) uppmärksammades att vissa elever
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uttryckte god förståelse genom att ge begripliga förklaringar av begreppet för sina kamrater,
medan andra elever uttryckte felaktiga förklaringar av begreppet och visade därmed ingen eller
låg förståelse. Där emellan fanns det en elevgrupp som uttryckte god förståelse men hade svårt att
uttrycka den för sina kamrater. Dessa elever behövde stöd i form av ledande frågor ställda från
antingen de andra eleverna eller av forskarna för att kunna ge en förklaring av begreppet. Genom
resultatet från denna provanalys (Bengtsson & Wetterstrand, 2016) väcktes intresse för att studera
vad som påverkade elevernas prestationer i denna typ av undervisning där de verbalt arbetade
med matematik i en specifik undervisningsmetod anpassad för svaga läsare.
I föreliggande studie har vi alltså använt oss av samma empiriska material som för provanalysen,
men analyserat det utifrån nytt syfte och ny forskningsfråga. Studien syftar till att undersöka hur
eleverna löser uppgiften i en specifik matematisk undervisningsmetod som är anpassad för svaga
läsare. Eleverna har kategoriserats utifrån deras läskunskaper samt deras matematiska kunskaper,
vilket utgör indelningen av elevgrupperna för föreliggande studie (se bilaga 2).
Forskning (Bergqvist et al. 2015; Lamb, 2010; Möllehed, 2001; Schoultz et al. 2001; Sterner et
al. 2005; Walker et al. 2008; Österholm, 2004) visar alltså att elevers läsförmåga påverkar deras
matematiska prestationer. I praktiken är matematikundervisningen, utifrån våra erfarenheter, ofta
läsorienterad vilket därmed kan dra ner elevers matematiska prestationer. Detta styrks av Sterner
och Lundberg (2005) som skriver att elevers felaktiga lösningar inom matematiken ofta beror på
missförstånd av den lästa texten. Med denna problematik som grund kommer föreliggande studie
undersöka en specifik undervisningsmetod som är anpassad för svaga läsare, alltså elever som
endast uppnått ett fåtal av faserna i en eller flera av dimensionerna i Lundberg och Herrlins
(2005) matris (se bilaga 3). Vi vill förstå vilka faktorer som påverkar elevernas prestationer i
denna typ av undervisning där de verbalt arbetar med matematik. Förhoppningen är att studien
kan bidra med kunskaper om ett sätt för verksamma lärare att differentiera sin
matematikundervisning. Föreliggande studie har inspirerats av grundad teori vilket innebär att vi
har en induktiv ingång, alltså att vi går in med en öppen inställning för att se vad som händer och
hitta kategorier (Glaser, 2010).

1.1 Syfte
Syftet med studien är att undersöka hur eleverna löser uppgiften i en specifik matematisk
undervisningsmetod som är anpassad för svaga läsare.

1.2 Forskningsfråga
Vilka faktorer påverkar alla elevers prestationer samt engagemang i en matematisk
undervisningsmetod som är anpassad för de svaga läsarna?
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2. Bakgrund
I detta kapitel beskrivs vad vi i studien menar när vi använder begreppen “svaga läsare” och
“medel till goda läsare”.

2.1 Definition av “svaga läsare” och “medel till starka läsare” för studien
Det är relevant att definiera vad som menas när begreppen “svaga läsare” samt “medel till starka
läsare” används i denna studie. Man kan enligt Lundberg och Herrlin (2005) dela upp läsningen i
fem dimensioner: fonologisk medvetenhet, ordavkodning, läsflyt, läsförståelse och läsintresse.
Författarna drar en liknelse mellan läsningen och ett rum. Rummet kan beskrivas utifrån tre
dimensioner: längd bredd och höjd. Trots det är rummet en sammanhållen helhet precis som
läsningen där det finns ett bärande samspel mellan dessa fem dimensioner. Det räcker alltså inte
att ha utvecklat goda kunskaper inom någon eller några av dimensionerna för att ha en god
läsförmåga. Lundberg och Herrlin (2005) har utformat en slags matris med olika faser inom de
fem dimensionerna (se bilaga 3). Att ha en god läsförmåga kräver att man har uppnått samtliga av
dessa faser i de fem dimensionerna. Därför refererar vi till “svaga läsare” när vi syftar på de
elever som uppnått mindre än hälften av faserna i en eller flera av dimensionerna. Tvärtom syftar
vi till de elever som uppnått mer än hälften av faserna inom samtliga fem dimensioner när vi
refererar till “medel till starka läsare”. Inga av eleverna som deltar i studien har så pass
omfattande svårigheter att de har dyslexi eller liknande diagnoser. Vi har utgått från omdömen
från klassläraren där hon bedömt elevernas läsförmågor utifrån dessa fem dimensioner när vi
kategoriserat dem under kapitlet “metod”. På grund av tidsbrist har läraren inte haft möjlighet att
specificera vilka faser varje elev uppnått, istället har hon gjort en översiktlig bedömning om de
uppnått mer eller mindre än hälften av faserna inom de olika dimensionerna. Vi är medvetna om
att dessa omdömen medför konsekvenser då det innebär att vi blir färgade och får förutfattade
meningar genom att vara medvetna om elevernas kunskaper. Dock menar vi att dessa omdömen
var nödvändiga för att vi skulle kunna genomföra studien. En annan kritisk aspekt är att
omdömena gjorts hastigt och kan vara missvisande mot elevernas faktiska kunskaper.
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3. Tidigare forskning
I detta kapitel beskrivs några teorier som är centrala för studien. Dessa presenteras i förhållande
till tidigare forskning som studien grundar sig på och som kommer att användas för att förstå
resultatet. Vi redovisar även tillvägagångssätt för andra liknande studier.

3.1 Engagemang
Det är av betydelse att definiera begreppet engagemang samt belysa vilka faktorer som tidigare
forskning visat påverkar elevers engagemang. Detta eftersom en av de funna kategorierna
presenteras utifrån de olika elevgruppernas engagemang för undervisningsmetoden under
analyskapitlet. Finn (1989) refererad i Voelkl (1997) skriver att elevers engagemang är relaterat
till deras lärandebeteenden, till exempel deltagande i klassrumssituationer. Goodenow och Grady
(1993) refererad i Voelkl (1997) visade genom resultatet i sin studie att känslor av tillhörighet i
skolan har visat sig vara starkt associerat till engagemang. Det visade även att den psykologiska
“vi-känslan” på skolan var relaterat till elevers engagemang men även till deras motivation och
prestationer.

3.2 Sambandet mellan lässvårigheter och matematiska prestationer
Under denna rubrik presenterar vi forskning som har undersökt sambandet mellan lässvårigheter
och matematiska prestationer på olika sätt.
Internationell forskning har visat att sambandet mellan elevers läsförmågor och matematiska
prestationer är stark. Lamb (2010) och Walker et al. (2008) uppmärksammade föreliggande
problematik genom sina studier som visar att elever med sämre läskunskaper också löper större
risk att ange felaktiga svar på matematiska prov. Detta eftersom de oftast tvingas läsa texter för
att kunna lösa uppgifter. Lambs (2010) studie undersökte om elever i årskurs 3 till 11 presterar
bättre om matematikuppgifterna skrivs på eller under elevernas läsnivå än om de skrivs på en
högre svårighetsgrad. I studien framgick det att eleverna presterade markant sämre på prov där
texten låg på en något högre svårighetsgrad än deras läsnivå. Samtidigt presterade de betydligt
bättre då svårighetsgraden låg på eller strax under deras läsnivå. Forskaren drog slutsatsen att
elevernas läsförmågor och språkkunskaper har betydelse för elevernas möjlighet att prestera inom
matematiken.
I en litteraturstudie (Bengtsson & Wetterstrand, 2015) där flertalet internationella och nationella
forskningsstudier som undersökt sambandet mellan läs- och matematikkunskaper, analyserats och
sammanställts är det endast en (Jordan & Hanich, 2001) som fått ett resultat som visat att elevers
läsförmåga inte har något samband med deras matematiska prestationer. Forskarna grundade
denna slutsats på att gruppen med elever med enbart svårigheter i matematik och elever med både
läs- och matematiksvårigheter presterade sämre i problemlösning än de normalpresterande
eleverna och de med enbart lässvårigheter. Resultatet kan ur ett kritiskt perspektiv, anses vara
långsökt och att kategoriseringen av eleverna som forskarna gjort kan ha lett till ett missvisande
resultat. Hur vet de t ex att elever i gruppen “svårigheter i både matematik och läsning” inte
egentligen endast har bristande läskunskaper men att dessa påverkar deras matematiska
prestationer negativt? Dyrvold et al. (2015) stärker antagandet om ett missvisande resultat då
elevers språkliga kompetens kan störa bedömningen av elevers matematiska förmåga eftersom
språket är ett verktyg som kontinuerligt används i skolan i alla ämnen. Å andra sidan var en
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kategorisering av eleverna nödvändig för att läsarna skulle kunna förstå deras resultat. Vi menar
att även om Jordan och Hanich (2001) kan ha felbedömt eleverna är deras resultat betydelsefullt
eftersom alla kategoriseringar av elever medför en risk för felbedömning.
Eleverna behövde inte läsa något för att delta och genomföra uppgifterna i denna studie eftersom
undervisningsmetoden var anpassad för svaga läsare. Fokus har legat på begreppsförståelse under
insamlingen av empirin eftersom det är en del av läsförståelse som Lundberg och Herrlin (2005)
benämnt som en av läsningens fem dimensioner. Vi menar att arbete som främjar
begreppsförståelse är ett sätt att eliminera ett av de hinder som eleverna kan möta när de läser.
Genom denna bakgrund till “sambandet mellan lässvårigheter och matematiska prestationer”
motiveras varför det är värdefullt att kontinuerligt fokusera undervisningen på att eleverna ska
utveckla förståelse för de ämnesspecifika begrepp som förekommer i de aktuella
matematikområdena. Svanelid (2014) skriver att den kommunikativa förmågan samt
begreppsförmågan har fått större betoning i dagens styrdokument än in Lpo 94
(Utbildningsdepartementet, 1994). Han skriver också att en lektion inte kan genomföras utan att
ämnesspecifika ord förekommer och att det är av stor vikt att eleverna ges möjlighet att samtala
och arbeta med dem för att kunna utveckla mer avancerade kunskaper.
Tidigare forskning visar dessutom på att elevers begreppsförståelse spelar en betydande roll för
deras möjlighet till goda prestationer inom matematiken. Möllehed (2001) visade genom sin
studie att missförstånd av innebörden i texten är den största faktorn till att elever får svårigheter
när det kommer till matematisk problemlösning. Även Schoultz et al. (2001) beskriver detta som
ett problem i matematiska textuppgifter då han genomförde en studie där eleverna var beroende
av att förstå begreppen som användes vilket många av eleverna inte gjorde. När examinatorn i
dessa fall ingrep och gav eleverna stöttning klarade de av att lösa det matematiska bakom
texterna. Säljö (2015) lyfter detta som ett problem framförallt i svenska skolsammanhang då
elever generellt sett inte ges tillfällen att kommunicera och reflektera med andra elever om
eventuella lösningar.
Österholm (2004) gjorde studier på äldre elever än målgruppen för denna studie. Trots det är hans
forskning betydelsefull eftersom han uttryckligen skriver att hans forskning syftade till att
undersöka generella aspekter kring läsning där åldern saknar betydelse. I sin studie uttrycker han
att matematiska textuppgifter ofta är av samma karaktär som faktatexter och att det innebär ett
“främmande språk” som vanligtvis inte används i den typen av texter som elever är vana vid.
Vidare skriver forskaren att detta utgör en betydande faktor för elevers matematiska prestationer.
Malmer (1999) beskriver likt Österholm (2004) och Gardner (2007) matematiska texter som mer
komplexa för eleverna då strukturen och uppbyggnaden är komprimerad vilket gör varje ord
meningsbärande. I skönlitterära texter som eleverna vanligtvis är mer vana vid menar hon att det
finns utrymme för elever att bortse från delar av texten och ändå förstå helheten vilket inte är
möjligt i matematiska texter. Gardner (2007) skriver att man kan uppnå tillräcklig förståelse av en
narrativ text även om man bara förstår 90 % av orden. Om man däremot skulle förstå 90 % av en
matematisk text hade det inneburit en större förlust då det ofta är just de orden som man inte
känner till som är bärande för att kunna lösa uppgiften.
Capraro, Capraro & Rupley, 2012 tar upp dilemmat i att lärare ofta antar att eleverna kan aktivera
sina bakgrundskunskaper, använda en texts struktur för att lokalisera och hämta information, lära
sig nya ord genom sammanhanget och dra slutsatser. Dessvärre är detta inte fallet och lärare har
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ofta bristande kunskaper om hur de kan gå tillväga för att eleverna ska kunna använda sina nya
kunskaper och utvecklade förmågor.
Chall och Jacobs (2003) och Hirsch (2003), refererad i Caparo et al. (2012) har också
uppmärksammat sambandet mellan lässvårigheter och matematiken. De beskriver att många
elever inte får tillräckliga instruktioner eller praxis för att läsa meningsbärande texter samt att
matematiskt lärande i de tidigare skolåren ofta kommer genom konkreta upplevelser såsom göra,
höra, se. Läsning som ett verktyg däremot, kräver att eleverna kan lära sig utifrån de vad de läser.
Därför lyfter forskarna att detta ofta leder till att eleverna upplever en “årskurs-4-svacka” då de
går från att lära sig att läsa till att läsa för att lära.

3.3 Matematiska undervisningsmetoder anpassade för svaga läsare
Under denna rubrik presenterar vi forskning som undersökt undervisningsmetoder som lärare
använt sig av för att angripa samma problematik som föreliggande studie; att språket blir ett
hinder i matematik. Vi har presenterat forskningen i ordning från det konkreta till det abstrakta.
Kasule och Mapolelo (2005) utförde en studie där fokus låg på matematik för andraspråkselever.
Studien gjordes på ett flertal skolor i norra Botswana där de inkluderade lärarna intervjuades om
vilka strategier de använde sig av för att språket inte skulle bli ett hinder i matematiken för
eleverna. Många av dessa lärare använde sig undervisningsmetoder där laborativt material stod i
fokus.
I en annan studie var det laborativa materialet också centralt. I studien har de beskrivit olika
utmaningar elever kan komma att möta i skolan där matematik är förankrat i språket (Thomas,
Van Garderen, Scheuermann & Lee, 2015). De skriver att det är nödvändigt att man som lärare
har kunskap om olika undervisningsmetoder eftersom ingen elev är den andra lik. Vidare
beskriver de olika alternativ för hur undervisningen kan utformas för att hjälpa svaga läsare i
matematisk undervisning. Det ska bland annat finnas en mängd olika hjälpmedel som eleven
själv kan använda för att lösa uppgifterna. Exempelvis en ordvägg eller olika diagram med
matematiska uttryck och symboler på. Vidare skriver Newman et al. (2015) att scaffolding som
tas bort allt eftersom eleverna gör framsteg främjar deras utveckling och sedvana till ett kritiskt
tänkande.
En mer abstrakt undervisningsmetod som Capraro et al. (2012) har undersökt har haft fokus på
klassificering av begrepp. De lyfter metoden som mycket framgångsrik för att öka
ordidentifierinsförmågan. Den gick ut på att uppmana eleverna att individuellt eller i mindre
grupper lära sig ord genom att sortera dem i grupper. Exempel på en grupp kunde vara “summa”,
“totalt”, “allt tillsammans” och “hur många”. De skriver att undervisningsmetoden bidrog till att
eleverna utvecklade sina förmågor att se mönster, tala om matematik samt koda av matematik. I
samma studie har de provat en mer abstrakt undervisningsmetod där eleverna fått fylla i luckor i
en matematisk text. De menar att detta tvingar eleven att gå djupare än begreppens ytliga
betydelse för att kunna genomföra uppgiften så att textens innehåll och sammanhang blir rimligt.
Efter att de fyllt i luckorna skulle eleverna lösa uppgiften och ofta även förklara hur de tänkt.
Forskarna skriver att ett sådant koncept, med fokus på syntax och semantik, är en framgångsrik
metod för att utveckla elevers matematiska ordförråd samt deras förmåga att automatiskt aktivera
begreppens matematiska och för kontextens aktuella betydelse.
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Shyyan, Thurlow, och Liu (2008) har gjort en studie där de fokuserat på att utveckla
instruktionsstrategier och bedömningsorienterad undervisning inom matematik, läsning och NO
för elever som höll på att lära sig engelska. En strategi som de då använde sig av inom
matematiken var att eleverna fick göra övningar där de sorterar ut viktig information ur texten i
problemlösningsuppgifter. En annan var att eleverna fick “tänka högt” och beskriva stegen i
problemlösning. De använde sig också av korta och koncisa instruktioner och omdömen för att
hjälpa eleverna att bygga grundläggande ämnesspecifika ordförråd. De skriver att de använt sig
av “peer tutoring” då eleverna fick hjälpas åt att förstå instruktioner och sätta upp ett gemensamt
mål. Därefter fick de arbeta enskilt mot det gemensamma målet. Forskarna motiverar deras studie
genom att belysa att elever med olika svårigheter bedöms utifrån samma kriterier som alla andra.
Därför menar de att man måste hitta sätt att underlätta för dessa elever och ge dem möjligheter att
delta och prestera i undervisningen.
I en annan studie (Samuals, 1994, refererad i Capraro et al., 2012) beskrev de vikten av att elever
läser och läser om texter medan de får handledning för att bli bättre läsare. Vidare skriver
forskarna att återkommande högläsning av texter med inbäddade matematiska koncept bidrar till
att eleverna utvecklar sin förmåga att identifiera begrepp och dess betydelse samt att deras
snabbhet, flyt och noggrannhet ökar vid läsning av matematiska texter.

3.4 Sammanfattning
För att sammanfatta bakgrunden kan man säga att denna studie utgår från engagemang som
begrepp i den bemärkelsen att eleverna aktivt deltar i klassrumssituationer (Finn, 1989, refererad
i Voelkl, 1997) och att detta kommer genom en känsla av tillhörighet (Goodenow och Grady,
1993, refererad i Voelkl, 1997). När begreppet “svaga läsare” används i denna studie syftar vi till
de elever som endast uppnått hälften eller mindre av faserna i en eller flera av dimensionerna som
läsning enligt Lundberg och Herrlin (2005) består av (bilaga 3). När vi syftar till de elever som
uppnått mer än hälften av faserna inom samtliga fem dimensioner refererar vi till “medel till
starka läsare”. Dock är ingen av de deltagande eleverna så svaga läsare att de fått diagnosen
dyslexi. Vidare har studien utgått från tidigare forskning inom ämnet hur lässvårigheter påverkar
elevers prestationer inom matematik. Nationell och internationell forskning (Dyrvold et al., 2015;
Lamb, 2010; Möllehed, 2001; Schoultz et al., 2001; Sterner och Lundberg, 2005; Walker et al.
2008; Österholm, 2004) har visat på att sambandet är starkt och att elevers bristande prestationer
ofta har sin grund i elevers bristande läsförmåga. Undervisningsmetoden som utformats för denna
studie där eleverna får arbeta med matematiska begrepp genom expert- och hemgruppsmodellen
vilar på Gibbons (2013) idéer samt Vygotskijs (1978) teorier om språkets och samlärandets vikt i
undervisningen.
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4 Metod
I kommande avsnitt beskrivs grundad teori, metodval, datainsamlingsmetod, tillvägagångssätt för
studien, kategorisering av eleverna, analysmetod, urval, etiska aspekter samt studiens
trovärdighet.

4.1 Grundad teori
Upptäckten av denna teori har sina rötter i de metodologiska idéerna inom sociologin på
sextiotalet och i några av de, enligt Glaser (2010), bästa skolorna Columbia University och
Chicago University. Vidare skriver Glaser (2010) att denna metod inte uppfunnits utan den har
upptäckts. Upptäckten gjordes när Glaser och Anslem Strauss skrev “Awareness of dying” under
tiden de forskade om döende på sjukhus under 1965 (Glaser, 2010). Vidare skriver Glaser (2010)
om hur folk inte var redo för metodens ansats när den upptäcktes. Glaser och Anslem Strauss
fortsatte undervisa sina studenter och väntade på de rätta tillfället för metodens genomslag. Idag
är grundad teori användbar och den tycks behövas för att nå viktiga förändringar inom
affärsvärlden, hälsovetenskaperna och utbildningssektorn (Glaser, 2010).
Grundad teori är en induktiv metod vilket enligt Glaser (2010) i detta fall innebär att man som
forskare går in som ovetande och, efter genomförandet av metodens stegvisa vridande och
vändande, blir expert med en publikation och en teori som förklarar det mesta av vad som pågår
inom ett substantivt område. En induktiv ansats utgår från det man ser i empirin för att utforma
nya teorier; i motsats till den deduktiva ingången där forskaren utgår från teorier för att leta efter
specifika företeelser i empirin (Bryman, 2011). Glaser (2010) skriver också att grundad teori är
ett metodpaket som befriar forskare från den stelhet och fasta strukturer som kännetecknar andra
mer styrande metoder. Samtidigt som forskaren skriver att forskaren bör följa metodens olika
steg från början till slut för ett optimalt och värdefullt resultat, skriver han även att är det bättre
att göra grundad teori till en viss nivå och sluta innan metodkapitlet är färdigt än att inte göra den
alls. Grundad teori lägger enligt Glaser (2010) inte någon större fokus på mängden begrepp, till
skillnad från andra etablerade teorier där flera specifika begrepp bör användas frekvent.
Grundad teori innebär en rad olika former av kodning vilket kan medföra en del tolkningar dock
menar vi att en tolkning måste göras av ett material oavsett vilken metodansats man väljer för att
angripa materialet. Även en statistisk analys innebär en tolkning eftersom man där väljer vilka
siffror man ska titta på. Därför har vi försökt vara intersubjektiva, alltså vara tydliga med varför
vi gjort de tolkningar vi gjort. Glaser (2010) skriver även att metoden tar lång tid och kräver mer
än bara läsning för att förstå hur den bör tillämpas. Vi har därför tagit hjälp av våra handledare
för att kunna sätta oss in i och tillämpa denna komplexa metodansats.

4.2 Metodval
Metoden för studien inspirerades av grundad teori eftersom det är en metodansats som passar bra
när forskaren tar utgångspunkt i det empiriska materialet istället för teorin (Thornberg &
Forslund Frykedal, 2015). Vi har, som tidigare nämnts, gjort en provanalys (Bengtsson &
Wetterstrand, 2016) utifrån samma empiriska material som används i denna studie. Därför var
inspiration av grundad teori lämpligt eftersom vi har transkriberat och analyserat vår empiri på
nytt med en induktiv ingång för att se vad som händer och utifrån det hitta kategorier (Bryman,
2011).
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Dock var provanalysen (Bengtsson & Wetterstrand, 2016) mindre omfattande och enbart en
begränsad del av det insamlade materialet har analyserats. Detta innebär att empirin för denna
studie är densamma men har analyserats utifrån ett nytt syfte och ny forskningsfråga. Dessutom
har denna studie inkluderat större delar av den insamlade empirin. När vi samlade in det
empiriska materialet som användes i provanalysen (Bengtsson & Wetterstrand, 2016) men även i
denna studie analyserade vi och reflekterade över vår empiri under insamlandets gång eftersom vi
kontinuerligt kontrollerade att vi fått in tillräckligt med material. Även i detta avseende passade
grundad teori för denna studie eftersom den avser att forskaren analyser material parallellt med
att den samlas in (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). Vidare skriver Thornberg & Forslund
Frykedal (2015) att forskare inom grundad teori försöker förstå deltagarnas sätt att se på saker
utan att ta deras perspektiv för givet. Det är dock förståeligt att vårt material kan vara otillräckligt
för att få denna typ av förståelse för elevernas tankegångar. Detta är något författarna även lyfter
som svårt då vi naturligtvis inte kan veta vad som äger rum inne i huvudet på deltagarna.
Däremot skriver de att forskaren genom en aktsam analys kan utveckla en tolkande förståelse för
det som händer (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). Därför försökte vi förstå vilka faktorer
som påverkar elevernas prestationer i undervisningsmetoden. Dock är vi medvetna om att det
skedde en viss tolkning av påverkansfaktorerna vilket också betyder att det fanns risk för
misstolkning. Detta kan påverka vårt resultat om vi tolkat anledningen till elevernas olika
beteenden felaktigt. Exempelvis om en elev inte ville ge en muntlig presentation av sitt begrepp
och vi då tolkade det som att hen är osäker, när den egentliga orsaken kanske var att hen ville få
uppmärksamhet.

4.3 Tillvägagångssätt
I tidigare utförd provanalys (Bengtsson & Wetterstrand, 2016) gjordes en intervention. I
föreliggande studie undersöks interventionens effekt vilket utgör vårt resultat. Alltså används
samma empiri men den analyseras utifrån ett nytt syfte och ny forskningsfråga.
Klassläraren gav oss, som tidigare nämnts, omdömen av eleverna som deltog i studien. Den
ansvariga matematikläraren tilldelade oss omdömen om elevernas matematiska kunskaper.
Elevomdömena syftade till att få kunskaper om elevernas generella läsförmåga och matematiska
kunskaper för att kunna ha det som utgångspunkt vid analysen av empirin. Jordan och Hanich
(2001) kategoriserade, liksom vi, eleverna utifrån deras kunskaper vilket kritiserats under kapitlet
“tidigare forskning”. Vi ser brister med detta tillvägagångssätt då det innebär en risk att eleverna
som placerats i gruppen där elever är svaga i både läsning och matematik kan vara svaga i
matematik just på grund av sina bristande läsförmågor. Dock är denna kategorisering bärande för
att kunna genomföra vår studie vilket är anledningen till att vi trots denna risk för felbedömning
väljer detta tillvägagångssätt. Vi hade därför detta i åtanke vid analysarbetet för att förebygga ett
missvisande resultat.

4.4 Kategorisering av eleverna
Eleverna har kategoriserats in i fyra olika grupper. Grupp A består av de elever som bedömts vara
medel till starka i både matematik och läsning. Grupp B består av de elever som
matematikläraren bedömt som medel till starka i matematik och som klassläraren bedömt som
svaga läsare. Grupp C består av de elever som matematikläraren bedömt som svaga i matematik
och som klassläraren bedömt som medel till starka läsare. Grupp D gruppen består av eleverna
som matematikläraren bedömt som svaga i matematik och som klassläraren bedömt som svaga
läsare. Detta innebär att alla elever som fått medgivande av sina vårdnadshavare deltar i studien.
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Vi vill belysa att dessa grupper (A-D) inte utgör hemgrupperna. I varje hemgrupp fanns det
elever från grupp A, B, C och D. Hemgrupperna, som de var indelade i under presentationerna,
var alltså kunskapsmässigt heterogena och eleverna var inte medvetna om denna kategorisering.
För att göra denna kategorisering av eleverna överskådlig samt för att du som läsare ska kunna gå
tillbaka och lätt kunna se vilka elever som tillhör vilken grupp har vi utformat en tabell som
redovisas på nästa sida samt i bilaga 2.

Tabell 1: Kategorisering av elever utifrån kunskaper i matematik och läsning.

Nedan presenteras vilka elever som ingår i vilken grupp med fiktiva namn.
Grupp A: Eva, Ann, Waldemar, Ferdinand, Erika, Lennart, Viktor
Grupp B: Gunvald, Jonatan, Sandra, Tanja
Grupp C: Olga, Antonio
Grupp D: Anders, Frank, Fanny, Ellinor

4.5 Undervisningsmetoden för föreliggande studie
Undervisningsmetoden som användes i provanalysen togs fram som aktioner till vår
aktionsforskning där vi iscensatte en ny situation för eleverna (Bengtsson & Wetterstrand,
2016)”. Lundberg och Sterner (2006) skriver att elever behöver möta skriften och läsningen var
för sig innan de möter det i en matematisk kontext, då det i annat fall kan uppleva stress och
nederlag eftersom de kan bli förvirrade av den plötsliga utmaningen som kommer från båda håll
samtidigt. Därför har denna undervisningsmetod tagits fram där eleverna får möta matematiken
för sig, där intentionen var att läsningen inte skulle bli en ytterligare utmaning.
Undervisningsmetoden som vi har tagit fram går alltså ut på att eleverna ska arbeta med
matematiska begrepp utan att behöva läsa texter. Gibbons (2013) skriver att expert- och
hemgruppsmodellen är en effektiv form av grupparbete ur ett pedagogiskt perspektiv då det
kräver interaktion. Vidare skriver författaren att arbetssättet är gynnsamt då det skapar
informationsklyftor där eleverna sitter inne med delar av kunskap som är ny för deras kamrater.
Detta utgör delar av den teoretiska grunden för vår undervisningsmetod. Vi tog även
utgångspunkt i “peer tutoring” (Williams & Sheridan, 2000) vid valet av expert- och
hemgruppsmodellen. “Peer tutoring” innebär att en mer kunnig individ delar med sig av sin
kunskap till en mindre kunnig individ. Det är ett arbetssätt där båda parter enligt Wiliams et al.
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(2000) gynnas då den mer kunniga individen tvingas omformulera sin kunskap, medan den
mindre kunniga får ta del av ny kunskap. Samtidigt som elever utmanas i den närmsta
utvecklingszonen (Vygotskij, 1978) fördjupar experterna sina kunskaper genom att de måste
formulera om det för att de andra ska förstå. Det som Vygotskij (1978) benämner som “den
proximala utvecklingszonen” innebär att en individ utvecklas som bäst då den får stöd av en mer
kompetent individ. Det som individen idag klarar av med stöd kommer hen att klara av på egen
hand imorgon. Vi lät alltså eleverna i expertgrupper sätta sig in i ett matematiskt begrepp och
därefter skapa en plansch i A3-format som de sedan skulle ha som stöd vid hemgruppsarbetet.
Vid hemgruppsarbetet hade expertgrupperna splittrats och de nya grupperna bestod då av en
expert från varje begrepp. Här var experternas uppgift att dela med sig av sina kunskaper till sina
kamrater (Gibbons, 2013). För att eleverna därefter skulle kunna ta vidare stöd av varandras och
sina egna planscher sattes de upp i klassrummet efteråt.

4.6 Datainsamlingsmetod
Provanalysen (Bengtsson & Wetterstrand, 2016) där metodansatsen utgjordes av
aktionsforskning, prövade vi hur elevernas begreppsförståelse kom till uttryck vid muntliga
presentationer av matematiskt innehåll. Insamlandet av empirin gjordes genom aktioner
(Bengtsson & Wetterstrand, 2016). Samma empiri kommer i denna studie att analyseras utifrån
ett nytt syfte och nya forskningsfrågor. Vi använde videoupptagning vid insamlandet av empirin
från våra lektioner på skolan. Vi är medvetna om att videoupptagning ger stort tolkningsutrymme
vilket ställde krav på oss i vårt analysarbete. Detta kan ha påverkat vårt resultat eftersom vi kan
ha tolkat elevernas beteende annorlunda än om någon annan hade analyserat vårt material.
Eleverna som inte fick delta i studien blev placerade i olika expertgrupper för att de tillsammans
sedan skulle bilda en hemgrupp som inte dokumenterades. De hemgrupper som dokumenterades
för studien blev filmade med videoupptagning för att få syn på de ickeverbala signaler och
samspel som en videokamera enligt Bjørndal (2005) fångar upp. En ljudupptagning hade enbart
gett oss empiri i form av monologer och dialoger. Att analysera och förstå en komplex
kommunikation skriver Bjørndal (2005) underlättar för forskaren om dokumentation har skett
med videoupptagning. Materialet som slutligen samlats in utgjordes enbart av 8 filmklipp som
tillsammans blev 71,23 minuter.
För att kameran skulle dra till sig mindre uppmärksamhet placerades den på ett och samma ställe
under hela dokumentationen då Bjørndal (2005) menar att en stationär kamera bidrar med dessa
fördelar. Under hela dokumentationen stod kameran placerad så alla deltagare syntes. Kameran
startades någon minut innan dokumentationerna inleddes. Bjørndal (2005) skriver att även det är
ett sätt att ge det tekniska mindre uppmärksamhet.

4.7 Analysmetod
Analysen tar utgångspunkt i den insamlade empirin för att besvara forskningsfrågan och syftet i
föreliggande studie vilket är utgångspunkten för den metodansats som inspirerat
tillvägagångssättet (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). Eftersom vi endast inspirerats av
grundad teori kommer vi bara beskriva de delar av teorin vi valt att följa under analysen.
Förståelse för och kunskaper om deltagarnas “main concern” har eftersträvats under hela
processen. Thornberg & Forslund Frykedal (2015) skriver att “main concern” innebär att
forskaren utan att ta ställning till deltagarnas svar/agerande ska kunna sätta sig in i deras sätt att
se på saker och ting samt hur de agerar. Det kan medföra svårigheter då det finns ett stort
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tolkningsutrymme av det som blir synligt i de filmade sekvenserna. Vi kunde omöjligt veta vad
som försiggick i elevernas huvuden men vi har som Thornberg & Forslund Frykedal (2015)
skriver, gjort ett försök till en aktsam analys för att utveckla en tolkande förståelse för det som
hände. Detta är kritik som Bryman (2011) skriver att kvantitativa forskare ofta riktar mot
kvalitativa forskningsmetoder. De menar att kvalitativa studier är subjektiva och att forskaren
utgår från sin egen uppfattning av vad som är viktigt, alltså är vi medvetna om att analysen hade
kunnat se annorlunda ut om den utförts av någon annan.
I grundad teori är kodning utgångspunkten för analysen. Detta är en process som avser att
forskare successivt utvecklar koder genom att försöka ta reda på vad den insamlade empirin visar
(Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). Det första steget kallas för substantiv kodning.
Thornberg & Forslund Frykedal (2015) beskriver denna del av kodningsprocessen som den där vi
upptäcker de centrala koder i vår empiri. Den delas in i två steg, det första steget kallas för öppen
kodning. Öppen kodning innebär att forskare har läst igenom materialet noggrant, ord för ord och
hittat de meningsbärande enheterna som finns i texten (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015).
Texten i vårt fall är transkriberingen av videoupptagningarna, totalt 71,23 minuter. Vi hjälptes åt
att transkribera empirin, alltså transkriberade inte båda allt. Däremot gjordes den öppna
kodningen tillsammans av all transkript där vi till en början fann sju bärande koder. Genom dessa
bärande koder fann vi en kärnkategori som utgjordes av vad som hände med eleverna.
Gestaltningar av detta, vad som hände med eleverna i undervisningsmetoden, förekom frekvent i
datamaterialet, vilket är en aspekt av vad en kärnkategori är (Thornberg & Forslund Frykedal,
2015). Vidare skriver författarna att kärnkategorin fångar upp viktiga delar av empirin, är
variationsrik och har koppling till de övriga kategorierna, de skriver också att kärnkategorin
framstår som den mest centrala kategorin (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015).
Nästa steg i substantiv kodning kallas för selektiv kodning. Thornberg & Forslund Frykedal
(2015) skriver att här vägleds och avgränsas analysen av kärnkategorin. Koder som inte har något
att göra med kärnkategorin tas bort när den selektiva kodningen görs. Analysen av empirin görs
nu med utgångspunkt i kärnkategorin. De koder som återkommer och utgör mönster i förhållande
till kärnkategorin bildar de kategorier som analysen är uppbyggd av. Av våra sju koder som vi
fann under den öppna kodningen bildades efter den selektiva kodningen tre stycken kategorier
som presenteras i analysen. Det slutliga ändamålet med analysmetoden är att integrera
kategorierna i en teori genom att finna samband mellan kategorierna, detta kommer vi i studien
göra genom att koppla analysen av resultatet till tidigare forskning.

4.8 Urval
Vi valde att utföra studien på en skola där vi har kontakter sedan innan vilket enligt Bryman
(2011) innebär att vi gjorde ett bekvämlighetsurval. Författaren beskriver nämligen att det
innebär att man gör urvalet utifrån tillgänglighet och tidigare relationer. Skolan var belägen
centralt i en medelstor stad i Sverige och var privatägd. Studien utfördes i en andraklass som
bestod av 21 elever. Av de 21 elever som fått förfrågan att medverka fick vi samtycke från 17
elevers vårdnadshavare vilket innebar ett bortfall på fyra elever. Detta innebär att det var 17
elever i årskurs 2 som inkluderades i studien.
Bryman (2011) beskriver begreppet reliabilitet som en synonym till tillförlitlighet, alltså att en
studies reliabilitet beror på hur sannolikt det är att studien hade visat samma resultat om den
gjordes om på nytt. Med hänsyn till att 17 elever av totalt 21 deltog menar vi att vår studies
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reliabilitet är relativt hög i denna klass. Å andra sidan kan vi inte anta att eleverna hade visat
samma kunskaper om de hade fått göra om det eftersom de påverkas av flera olika faktorer såsom
gruppkonstellationer och dagsform. Studiens resultat bör inte generaliseras till skolor i andra
delar av Sverige eftersom studien enbart utförts i en skolklass.

4.9 Etiska aspekter & trovärdighet
Genom hela studien har vi förhållit oss till Vetenskapsrådets (2002) övergripande etikregler.
Dessa etikregler innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och
nyttjandekravet. Vi har alltså informerat samtliga deltagare om studien, gett dem valfriheten att
medverka, avstå helt eller under studiens gång avbryta sin medverkan utan att riskera några
negativa konsekvenser. Innan studien påbörjades skickade vi också ut informationsbrev till
vårdnadshavarna. I detta brev informerade vi vårdnadshavarna om vad studien gick ut på, hur
eleverna kommer att dokumenteras, hur elevernas personuppgifter kommer att skyddas med
mera. Längst ner på detta informationsbrev fanns en svarstalong där de fick ta ställning till
huruvida deras barn fick medverka i studien eller inte, skriva på och lämna in till oss. För att
skydda elevernas identitet har de avidentifierats genom fiktiva namn i studien.
Då vi ville optimera trovärdigheten för vår studie har vi utgått från Eisenheart och Borkos (1993,
refererad i Folkesson, 2012) fem kriterier för trovärdig forskning. Första och andra kriteriet
handlar om att den röda tråden mellan forskningsfrågor, insamling av empiri och analysmetod
ska vara tydlig samt att dessa ska tillämpas på lämpliga sätt. De skriver att detta är angeläget för
att forskningsfrågorna ska kunna besvaras. Detta har vi eftersträvat genom att ha läst in oss på
olika metoder för att samla in empiri och analysmetoder för att med säkerhet veta att det är
lämpliga metoder i förhållande till forskningsfrågorna och att vi använder dem på ett korrekt sätt.
Det tredje kriteriet utgörs av vikten i att studien bedöms mot existerande bedrövad kunskap vilket
vi förhåller oss till genom att knyta an vårt eget resultat till tidigare nationell såväl som
internationell forskning. Nästa kriterium handlar om att forskningen tar upp viktiga problem som
är vanligt förekommande i praktiker. Dessutom ska forskningen enligt detta kriterium göras
tillgänglig för undervisningssamhället i stort vilket betyder att den bör kommuniceras på ett sätt
som gör att en blandad mottagargrupp ska kunna förstå det. För att försäkra oss om att detta
uppfylls har vi förtydligat betydelser av begrepp som för en utomstående kan vara okända. Det
femte och sista kriteriet som forskarna tar upp samlar på ett holistiskt sätt ihop de ovan
presenterade kriterierna för att se hur väl de hänger ihop.
Något annat som påverkat trovärdigheten av vårt resultat är kategoriseringen av eleverna som vi
gjort för studien. Detta innebär att vi gick in med förutfattade meningar samt hade förväntningar
på hur eleverna skulle prestera. Med det menar vi att eftersom vi kategoriserat in elever som
svaga läsare och medel till starka läsare förväntade vi oss också att de skulle prestera utefter den
kategori de tillhörde för studien.
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5 Analys
De tre slutgiltiga kategorier som kvarstod efter den selektiva kodningen var text som stöd blir till
hinder, eleverna visar engagemang för undervisningsmetoden samt eleverna fångas inte upp av
undervisningsmetoden. Dessa kategorier presenteras under varsin rubrik nedan. Under analysen
av vårt resultat ställs grupp A och C ofta mot grupp B och D. Viktigt är att återigen belysa att
varje hemgrupp är blandad med elever från de olika kategorierna A, B, C och D som presenteras i
tabellen (bilaga 2). Alltså handlar grupp A-D om deras kunskaper i matematik och läsning, det är
inte betäckning för vilken hemgrupp de tillhör.

5.1 Text som stöd blir ett hinder
Vi fick syn på att eleverna i både grupp B och D vars planscher innehöll text inte talade fritt utan
försökte läsa vad där stod. Vi tolkar det som att dessa elever blev låsta till texten. En möjlig orsak
till detta kan vara att eleverna i grupp B och D trodde att de förväntades läsa en text för att det
fanns en framför dem utan att en sådan instruktion givits. Denna tolkning gör vi utifrån att de
andra elever som tillhörde samma grupp, B och D, som inte hade någon text framför sig talade
fritt. De använde sig istället av bilderna samt gav spontana exempel alternativt att de presenterade
de aritmetiska exempel som fanns tillgängliga på deras plansch. Det är dessa sekvenser som vi
under analysen har placerats under denna kategori. Grupp A och C är också till viss del placerade
i denna kategori då vi upplevde att text som stöd blev ett hinder även för dessa elever men på ett
annat sätt än för grupp B och D.
En svag läsare som påverkades negativt av texten var Gunvald som tillhörde grupp B. Han
berättade inte fritt om sitt begrepp utan försökte stapplande läsa den text som fanns på hans
plansch. Han låste sig helt och hållet till texten och vi upplevde att han fick svårt för att dela med
sig av sina kunskaper till de övriga medlemmarna i hemgruppen, eftersom han låste sig till texten
som fanns tillgänglig. De andra eleverna i hemgruppen började sucka otåligt när Gunvald
försökte läsa texten vilket han verkade lägga märke till eftersom han sjönk ihop lite i stolen innan
han fortsatte läsa. Vi tolkar det som att Gunvald antog att han skulle läsa texten som fanns på
deras plansch eftersom det ofta är så det går till i klassen vid redovisningar av deras arbeten.
Denna tolkning gör vi utifrån att han kämpade sig igenom hela texten på planschen innan han
gick över till att berätta om bilderna som de gjort. Vi upplever att Gunvald troligtvis satt inne
med mer kunskap än vad han visade under sin presentation. Denna tolkning förstärks vid ett
senare tillfälle under samma videoupptagning då en av oss forskare råkade säga fel. Då visade
Gunvald på kunskaper kring sitt begrepp genom att rätta henne:
Forskare: Ja precis det var det som Gunvald sa innan fast med sitt
räknesätt. Faktor gånger faktor är lika med ehm... Nej jag menar
produkt gånger produkt är lika med fa...
Gunvald: Nej, faktor gånger faktor är lika med produkt!
När en annan elev i samma expertgrupp presenterar sitt begrepp och Gunvald inte längre har sin
plansch eller någon text framför sig deltar han aktivt. Det gör han genom att han ställer frågor till
den som presenterar och flikar in med relevanta kommentarer för begreppet. Här visar Gunvald
att han har matematiska kunskaper som inte uttrycktes under hans egen presentation av
multiplikation. Detta styrker ytterligare vår uppfattning om att Gunvald påverkades negativt av
texten som fanns tillgänglig på hans plansch.
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En annan svag läsare som genom kodningen blivit placerad under denna kategori är Sandra som
också tillhör grupp B. Hennes expertgrupp hade gjort en plansch om deras begrepp helt utan text,
den bestod enbart av bilder och olika tecken. Sandra kunde ge en begriplig förklaring av sitt
begrepp genom att förklara vad de hade ritat på planschen. Hon klarade även av att berätta för de
andra i hemgruppen hur man kunde tänka när man använde räknesättet, som i detta fall var
subtraktion. Hon visade dessutom på kunskaper om negativa tal, vilket klassen ännu inte arbetat
med. Detta kom hon in på när en annan elev i hemgruppen frågade om man kan byta plats på
termerna i subtraktion, varpå hon svarar att det går men att det då blir “minus”. Sandra verkar
påverkas positivt av att inte ha någon text tillgänglig, då hon visar på goda matematiska
kunskaper genom att berätta fritt om begreppet och besvara de andra elevernas frågor. När Sandra
berättade sagan till sitt begrepp med stöd i bilderna som fanns på hennes plansch var det en av de
andra i hemgruppen som frågade varför hon i slutet inte sa hur många fiskar det blev tillsammans.
Sandra svarade lite försiktigt att det beror på att det inte är addition utan subtraktion som är
hennes begrepp, och att man därför inte säger “att det blir något tillsammans”.
För att sammanfatta vår tolkning av vad som påverkade Sandra i undervisningsmetoden, kunde vi
se att hon gynnades av att det inte fanns någon text på planschen vilket ledde till att hon istället
tog stöd i bilderna och kunde därigenom ge begripliga förklaringar kring sitt begrepp. Å andra
sidan kan vi inte veta ifall utfallet hade blivit likadant även om det hade funnits text tillgängligt.
I en annan sekvens där Ellinor, som tillhör grupp D, skulle presentera sin plansch upplevde vi att
hon först utstrålade osäkerhet och låste sig helt till texten på planschen. Planschen som hennes
expertgrupp skapat bestod nästan enbart av text vilket verkade påverka henne negativt. Dessutom
var både planschen och texten i mörka färger vilket vi upplevde som att det gjorde det ännu
svårare för henne att läsa texten. Ellinor försökte under en stund att läsa vad där stod och verkade
hela tiden söka bekräftelse genom att snegla på en av oss. När hon däremot läst färdigt texten och
vi tagit bort planschen, för att nästa person i hennes hemgrupp skulle presentera sitt begrepp, ber
en elev henne om förtydligande av vad hon precis läst. Ellinor kunde då uppge ett spontant
exempel utan sin plansch:
Jonatan: Ursäkta mig Ellinor, men jag fattar ingenting av vad du sa.
Ellinor: Jo men ifall man har 1 + 2 så blir det ju 3 men ifall man byter
plats på dem så att det är 2 + 1 istället då blir det samma summa.
Eftersom hon presterade bättre när planschen var borttagen, tolkar vi det som att den påverkade
henne negativt. Däremot kan vi inte veta om det var så att hon helt enkelt tyckte det var lättare att
besvara en fråga än att fritt berätta om sitt begrepp och därför försökte läsa beskrivningen av
begreppet.
I en annan sekvens när Jonatan som tillhör grupp B ska berätta om sin plansch, som helt saknar
text, kämpar han för att komma ihåg hur de hade tänkt när de ritade bilden. Till slut börjar han
berätta för sina kamrater och gör då ett bra jobb med att fritt beskriva det.
Jonatan: Subtraktion är minus, alltså på ett enklare språk är det minus.
Då har vi tänkt såhär (visar på planschen), det är en fisk… det är tal 5 - 2
= 3. Så vi tänkte två fiskar är där (pekar uppe på land) och 3 fiskar är där
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(pekar nere i vattnet). Fiskaren har fått upp 2 fiskar och då är där ju 3
kvar i vattnet för där var 5 från början ju. KLAR!
Vi tolkar Jonatans agerande som att han gynnades av det faktum att det inte fanns någon text
tillgänglig för honom att läsa upp. Istället hade han bilder som till slut hjälpte honom att komma
ihåg hur han och hans kamrater i expertgruppen hade tänkt när de utformade planschen. Ur ett
annat perspektiv kan det tolkas som att han hade svårt att komma ihåg just för att det inte fanns
någon beskrivande text till bilden och att en text hade underlättat för honom att ge en förklaring,
med kortare betänketid.
Flera elever från grupp A och C upplevde vi även hindrades genom tillgängliga texter under sina
presentationer. Dock hindrades dessa elever på ett annat sätt i förhållande till eleverna i grupp B
och D. Dessa elever fick nämligen inga svårigheter med att läsa upp texten som eleverna i grupp
B och D. Däremot innebar texten fortfarande ett problem, då de utifrån våra upplevelser, per
automatik läste upp den istället för att berätta fritt om sina begrepp. Vi menar att det hade
inneburit en större utmaning och bidragit till en mer begriplig presentation om de inte haft någon
tillgänglig text.

5.2 Eleverna visar engagemang för undervisningsmetoden
Vi fann under kodningen även att eleverna i grupp B och D på olika sätt visade stort engagemang
i undervisningsmetoden i förhållande till elever i grupp A och C. De ifrågasatte när de andra
gruppmedlemmarna presenterade sina planscher, bekräftade och visade intresse genom att säga
“okej” och “vad hände sen?” samt att de gärna ville att alla skulle få applåder när de var färdiga.
Vi är dock öppna för att det kan vara på ett annat sätt, men ovan nämnda aspekter utgör i denna
analys vår definition av engagemang. De flesta av eleverna i grupp A och C däremot, visade inte
på dessa aspekter utan satt mestadels tysta och såg ointresserade ut.
I en hemgrupp där det satt fyra elever varav en av dem tillhörde grupp B och en av dem tillhörde
grupp D, var det dessa elever som var mest aktiva och visade engagemang i
undervisningsmetoden. De satt och diskuterade hur de kunde koppla de olika begreppen till
varandra genom att se skillnader och likheter medan de två andra eleverna som tillhörde grupp A
respektive C satt tysta och bara lyssnade. Vi upplevde det som att dessa elever, i grupp A och C,
inte tyckte undervisningen var lika stimulerande som eleverna i grupp B och D. När de var
färdiga med sina presentationer ville eleven i grupp B att det skulle applåderas innan vi gick
vidare i arbetet:
Ellinor: Det ser ut som en plus ju, färdig nu.
Forskare: Så då var det dags för Jonatan att presentera subtraktion.
Jonatan: Nej först ska vi applådera för Ellinor!
Exemplet ovan är bara ett av många exempel där elever från grupp B och D uttryckt samma
önskan under nästintill samtliga sekvenser. Detta skiljer sig från eleverna i både grupp A och C
där detta intresse inte infann sig överhuvudtaget. Vi tolkar detta som att eleverna i grupp B och D
ansåg presentationerna vara en större utmaning än eleverna i grupp A och C. Denna tolkning gör
vi eftersom eleverna i grupp B och D upplevdes känna ett större behov av att bekräfta varandra.
Däremot kan detta ha utgjorts av slumpen; att det bara råkade vara just eleverna i grupp B och D
som fann undervisningsmetoden och applåder underhållande.
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En annan av aspekterna av engagemang, för denna studie, som visade sig i hemgrupperna var när
en elev i grupp B visade intresse för en elev i grupp A:s beskrivning av division. Vi upplever att
eleven i grupp B visar intresse genom att fokuserat lyssna under hela presentationen. Efteråt
ifrågasätter hon och ber om förtydligande av Eva som tillhör grupp A:
Sandra: Jag fattar inte riktigt sagan, vill du berätta igen?
Eva: Okej, dessa två har 10 godisbitar de ska dela på så de får lika
många var, de kom på att de kan dela på mitten så de får 5 var. Alltså 10
godisbitar delat på 2 personer lika med 5 st var.
Även i andra situationer än den ovan nämnda, upplever vi att elever i både grupp B och D bad om
förtydligande av sina gruppmedlemmar när de inte förstod vad de sa. Många av dessa elever
frågade kontinuerligt under hela presentationerna “hur tänker du då?” och bekräftade att de
lyssnade med ett “okej” samt “vad hände sen?”. Dessa elever upplevde även vi ha ögonkontakt
med den som presenterade och fokuserade på den personen. Innan diskussionerna började inledde
vi med en genomgång om hur man bör uppföra sig för att visa respekt för de som presenterar. En
av riktlinjerna som togs upp då var att titta på den som presenterar. Detta förstärker vår tolkning
av att undervisningsmetoden var mer stimulerande för de svaga läsarna i grupp B och D, då dessa
elever visade motivation genom att följa instruktionerna för uppgiften även om denna
undervisningsmetod för vissa fortfarande var väldigt utmanande. Vi upplevde också att eleverna i
grupp B och D visade intresse genom att ställa följdfrågor för att kontrollera att de hört/förstått
rätt:
Ellinor: Ifall man har 1 + 2 så blir det ju 3 men i fall man byter plats på
dem så att det är 2 + 1 istället då blir det samma summa.
Jonatan: Jaha det blir samma sak, bara att man byter plats?
Ett annat sätt som vi fick syn på att elever i grupp B och D engagerades genom
undervisningsmetoden var att flera av dem försökte styra upp samtalen och sa till
hemgruppsmedlemmarna när de tramsade eller på annat sätt störde diskussionerna samt
presentationerna. Ett exempel på ett sådant tillfälle var när Frank som tillhör grupp D störde
samtalet genom att leka med sin låtsasbil och säga irrelevanta ord och kommentarer. Sandra som
tillhör grupp B, blev irriterad och bad honom att sluta. Frank sätter sig då stilla och lyssnar en
stund men börjar snart leka med sin låtsasbil igen och gör ljudeffekter. Sandra fortsätter,
kontinuerligt under sekvensen, att ge honom menande blickar och viskar till honom att han ska
sluta.
Vi återkommer till Jonatan, som tillhör grupp B. Han skulle göra sin presentation av subtraktion
vilket vi även tog upp under föregående kategori. Här kunde vi se ett visat engagemang. Han
verkade ha svårt att minnas hur de hade tänkt när de ritade planschen och han sitter en stund i
tystnad och försöker minnas. Trots att de andra i hemgruppen börjar bli otåliga och tystnaden
börjar bli påfrestande, ger han inte upp utan fortsätter fundera tills han till slut minns. Då lyser
han upp och ger en kortfattad men begriplig förklaring av subtraktion och deras bild med stort
engagemang. Vi upplevde att hans engagemang i undervisningsmetoden kom till uttryck när han
kom på vad bilden på hans plansch illustrerade, alltså när han kom igång med sin presentation. Vi
tolkar dessutom hans starka vilja att komma ihåg som engagemang eftersom han uppenbarligen
var angelägen om att kunna berätta om bilden och begreppet för sina kamrater.
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I en annan sekvens visade Jonatan på ytterligare engagemang genom att förtydliga när han tyckte
att en annan elevs förklaring var otillräcklig. Sekvensen kan vi se i citatet nedan när han
förtydligar genom att lyfta ett exempel som han tar från Tanjas, som tillhör grupp B, plansch:
Tanja: Multiplikation är exakt som gånger så ehm 2 gånger 2 är lika med
4 och 2 + 2 är också lika med 4 och 9 gånger 5 är lika med 45 och om
man byter på dem så de blir 5 gånger 9 så blir det också 45. Det heter
faktor gånger faktor är lika med produkt. (läser från planschen)
Jonatan: Amen liksom om man tar 8*3 så är det ju 24. Och om man tar
8+8+8 så är det också 24. Det är det hon menar.
Vi tolkar hans agerande som att han tycker det är viktigt att beskrivningen blir begriplig för de
andra eleverna i expertgruppen och att han vill visa upp sina kunskaper. Då det innebär att han
aktivt deltar är detta också aspekter som vi räknar in i vår definition av “engagemang”.

5.3 Eleverna fångas inte upp av undervisningsmetoden
Nedan presenteras kategorin eleven fångas inte upp av undervisningsmetoden. Vid kodningen
märkte vi att det var vissa elever från alla fyra grupper som verkade mentalt frånvarande under
presentationerna av planscherna. Med mentalt frånvarande menar vi att de bland annat inte
hängde med i det som hände under presentationerna eller vad de andra i hemgrupperna sa. Vissa
av eleverna kom även med irrelevanta kommentarer etc. medan andra elever, framförallt de i
grupp A och C, inte deltog aktivt utan satt tysta och såg inte ut att lyssna. Vi tolkar att eleverna i
grupp A och C kan ha påverkats negativt av att undervisningsmetoden inte var tillräckligt
stimulerande för dem, vilket i sin tur lett till det inaktiva deltagandet. Vi upplevde att de elever i
grupp B och D som inte fångades upp av undervisningsmetoden blev uttråkade av att inte förstå
och sökte därför uppmärksamhet. Vi menar att dessa elever inte gynnades av
undervisningsmetoden då dessa elever inte deltog i de matematiska diskussionerna. Istället blev
vissa elever störmoment och fick irriterade reaktioner tillbaka från sina kamrater medan andra var
inaktiva utan att störa.
Vid ett tillfälle skulle Frank, som tillhör grupp D, beskriva addition. Han började då med att säga
att han inte kan berätta och därefter springer han fram till kameran och viskar “moussaka” i
mikrofonen. När han återvänder till sin plats och vi forskare ber honom att försöka berätta vad de
ritat på deras plansch börjar han istället leka med sin hand som en bil i luften och gör ljudeffekter.
Vi tolkar det som att han är osäker och vill komma undan genom att tramsa och ignorera de
uppmuntrande kommentarer han får från oss och sina kamrater. Hade eleven haft viljan och
förmågan att beskriva sitt begrepp hade han troligtvis gett det ett försök, därför förstår vi
situationen som att han saknade antingen viljan eller förmågan. Något som kan ha påverkat
eleven kan ha varit den tekniska utrustningen. Till slut fick vi avbryta och gå vidare till nästa
elev. Att vi till slut fick avbryta hans del och övergå till en annan elev på detta sätt kan ha gett
honom en känsla av nederlag och misslyckande vilket vi därför tolkar som att
undervisningsmetoden var missgynnade för honom.
När de andra eleverna presenterade sina begrepp utmärker Frank sig genom att leka med sin
låtsasbil igen, tramsa och störa de andra, kontinuerligt räcka ut tungan till kameran och slänger
sneglande blickar mot sina vänner. Detta beteende tolkar vi som sökande efter uppmärksamhet.
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När de bara ignorerar honom väljer han till slut att börja ställa frågor, men inte frågor gällande
begreppen som de diskuterar. Nedan kan vi se ett exempel:
Eva: Division kan se ut såhär (visar på planschen) men kan också se ut
som ett vanligt minustecken.
Frank: Eva! Det finns väl inte två solar på en värld?
Eva: Nej men planschen är delad så det ska utspela sig vid två olika
tillfällen. Men i alla fall de har 10 godisbitar som de ska…
Frank: Eva! Fåglarna.. dem är inte de bästa men okej.. Och varför har
den gubben inget hår nästan?
Eva: Han har ju lite hår?
Frank: Ja men pyttelite och sen kan man verkligen ha så smala ben?
Något som kan ha påverkat Franks beteende kan ha varit en känsla av utanförskap och att han då
fick en plötslig lust att delta i det som hans vänner höll på. Förmodligen visste han inte hur han
skulle göra eller vad som var aktuellt att ta upp. Han ser då att de ritat två solar på planschen och
nappar på att kommentera det. De andra eleverna visar på irritation snarare än skrattar åt Franks
beteende och till slut blir han tyst och återgår till att leka med sin låtsasbil.
En annan elev som också tillhör grupp D, utmärker sig som mycket osäker och gömmer ansiktet i
sina händer medan han mumlar om att han inte vet något, att han inte kommer ihåg och att han
inte vill. Vi försöker uppmuntra och hjälpa honom på traven men han vägrar fullständigt att prata
om sitt begrepp. Till slut försöker en annan elev, som tillhör grupp A, hjälpa honom genom att
viska vad han ska säga. Han upprepar då det hon viskat följt av “...Så nu kan jag inte mer, får jag
gå?”. Vi bad honom att sitta kvar medan de andra eleverna presenterade sina planscher. Han satt
med nedsjunkna axlar, kuvad rygg och fortsatte gömma sitt ansikte i händerna. Detta kroppsspråk
och beteende tolkar vi som en mycket stark nederlagskänsla och att han kände att situationen blev
jobbig. Kameran påverkade honom troligtvis också negativt och vi valde därför att låta honom gå
ut till resten av klassen innan alla hade hunnit presentera sina planscher. Det som påverkade
eleven negativt var, utifrån våra tolkningar, att undervisningen var för utmanande för honom och
att han därför kände en nederlagskänsla vilket visar på att undervisningsmetoden var
missgynnande för honom.
I en annan sekvens fick vi se två elever, Olga och Ann, som hade samma begrepp varav den ena
eleven tillhörde grupp A och den andra grupp C. De skulle tillsammans presentera begreppet i sin
gemensamma hemgrupp. Ann som tillhör grupp A inleder då och inväntar att Olga som tillhör
grupp C, ska haka på. Istället flinar Olga mot Ann och väntar på att hon ska fortsätta berätta
istället. Till slut tar Ann över igen och gör även resten av presentationen på egen hand. Eftersom
Olga i detta fall inte deltog under presentationen av deras begrepp utgår vi från att hon inte
fångades upp genom vår undervisningsmetod. Vi tolkar denna sekvens som att Olga påverkades
negativt av att Ann fanns där då hon förlitade sig på att hon skulle göra jobbet. Å andra sidan, kan
hon ha lärt sig något om sitt eller någon annans begrepp, även om det inte blev synligt under
sekvensen.
Avslutningsvis vill vi lyfta att man ur ett annat perspektiv kan förstå elevernas agerande i denna
kategori som att de är mer fokuserade och att de lärt sig mer än vad som kommer till uttryck
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under sekvenserna. Vissa elever behöver sysselsätta sig med annat samtidigt för att kunna
lyssna och ta in det som sägs.

5.4 Slutsatser
Resultatet visade, utifrån våra tolkningar, bland annat att planscher som innehöll text påverkade
samtliga elever negativt, men framförallt för eleverna i grupp B och D. Detta trots att
intentionerna med texterna var tänkt som ett stöd. Vi gör denna tolkning utifrån att eleverna i
grupp B och D som hade en tillgänglig text låste sig till den och försökte läsa upp den medan de
som inte hade tillgång till någon text istället berättade fritt och utgick från bilder. Under
kodningen fann vi även ett mönster i att eleverna i grupp B och D visade större engagemang i
undervisningsmetoden än eleverna i grupp A och C. Vi gjorde den tolkningen bland annat utifrån
att eleverna i grupp B och vissa i grupp D hade ögonkontakt med den som presenterade och
bekräftade genom att säga “okej”, applåderade och följde instruktionerna. Vi upplevde det som
att dessa elever påverkades positivt av att de kände tillhörighet, utmaning och stimulans. Vi såg
en kontrast mot eleverna i grupp A, C och vissa i grupp D som mestadels satt tysta och såg
ointresserade ut, vilket vi därför tolkar som att de inte kände samma tillhörighet, utmaning och
stimulans som eleverna i grupp B och andra i grupp D. Den tredje och sista kategorin utgör de
elever som vi upplevde att inte ha fångats upp av undervisningsmetoden. Denna uppfattning har
sin grund i att vissa elever i grupp B och D agerade störmoment och var mentalt frånvarande vid
presentationerna. De elever som vi placerat under denna kategori från grupp A och C är de som
enbart läste upp vad som stod på deras planscher och var inaktiva i diskussionerna vilket vi
tolkade som att de inte blev tillräckligt stimulerade. Vi menar därför att dessa elever som
presenterats under denna kategori inte gynnades av undervisningsmetoden.
På nästa sida presenteras en tabell där analysens resultat sammanfattas utifrån våra tolkningar av
vad som påverkade de olika elevgrupperna i punktform:
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Medel till starka läsare

Svaga läsare

Grupp A:

Grupp B:

Medel till - Texten på planschen påverkade
eleverna negativt då de per
starka i
matematik automatik läste upp den istället för
att berätta fritt.
- Eleverna visade inte på
engagemang till följd av bristande
vi-känsla.
- Eleverna blev inte tillräckligt
stimulerade då uppgiften verkade
vara för enkel.
Grupp C:

- Text blev hinder då de valde att läsa
dem, trots att det var svårt för dem,
istället för att berätta fritt.
- Eleverna visade på gott engagemang
genom att bekräfta sina kamrater,
applådera och följa instruktioner.

- Texten på planschen påverkade
Svaga i
matematik eleverna negativt då de per
automatik läste upp den istället för
att berätta fritt.
- Eleverna visade inte på
engagemang till följd av bristande
vi-känsla.
- Eleverna blev inte tillräckligt
stimulerade.

- Text blev hinder för två av eleverna då
de valde att läsa, trots att det var svårt för
dem, istället för att berätta fritt.
- Resterande två elever hindrades av
undervisningsmetoden i stort då uppgiften
var för utmanande.
- Två av eleverna visade på gott
engagemang till följd av vi-känsla.

Grupp D:

Tabell 2: Översikt av analysens resultat.
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6 Diskussion
I detta kapitel kommer studiens analys av resultatet att diskuteras under samma kategorier som
kodats fram genom analysen av resultatet. Dessa kategorier är alltså: text som stöd blir till
hinder, eleverna visar engagemang för undervisningsmetoden samt eleverna fångas inte upp av
undervisningsmetoden. Vi hittade ett övergripande mönster i vad som påverkade eleverna i grupp
A och C då det skiljde sig från vad som påverkade eleverna i grupp B och D vilket har resulterat i
att grupp A och C ofta jämförs med grupp B och D.

6.1 Text som stöd blir till hinder
I denna kategori placerades, som tidigare nämnts, de elever som utifrån våra upplevelser
hindrades av texterna som fanns tillgängliga vid sina presentationer. I denna kategori placerades
elever från alla grupper då de inte bara var de svaga läsarna som påverkades negativt av texten.
Capraro et al.(2012) skriver att lärare ofta utgår från att elever kan aktivera sina förkunskaper
samt använda textens struktur för att lokalisera och hämta information. Dessvärre är detta inte
alltid fallet och lärarna saknar ofta kunskap om hur de kan ingripa för att främja elevernas
användning av de kunskaper och förmågor de besitter. På liknande sätt antog vi att text på
planscherna skulle utgöra ett stöd för eleverna vid presentationerna. Därför gav vi text som ett
exempel på vad som kunde gestalta begreppen. Detta nappade många av expertgrupperna på och
vi förväntade oss att detta skulle fungera som ett bra stöd för eleverna när de i hemgrupperna
skulle presentera sina begrepp. Istället blev detta, utifrån våra tolkningar, ett hinder för eleverna i
grupp B och D eftersom de låste sig till texten som om det var det enda som fanns på
planscherna. De försökte stapplande läsa vad som stod och vi upplevde att texten därför blev ett
hinder. Vi kan omöjligt veta om vår tolkning av det som hände stämmer vilket gör att vi ställer
oss frågan: Vad hade hänt om vi hade gett eleverna instruktioner om att utesluta text på
planscherna? De elever i grupp B och D som inte hade någon text tillgänglig på sina planscher
kunde fritt berätta om sina begrepp och ge spontana exempel samt svara på sina kamraters frågor.
Detta tolkade vi som att de svaga läsarna inte hade problem med uppgiften i sig utan att det var
de tillgängliga texterna som kom i vägen. Om dessa elever då inte hade haft någon text hade de
kanske haft bättre förutsättningar att kunna ge begripliga förklaringar utifrån deras egna
förstålelser.
Lamb (2010) och Walker et al. (2008) har genom sina studier uppmärksammat att elever som har
sämre läskunskaper löper större risk att svara fel på matematiska prov eftersom de ofta tvingas
läsa texter för att kunna lösa uppgifter. Eftersom det är såhär det ofta ser ut i skolsammanhang
upplever vi att eleverna i grupp B och D möjligtvis kände att det var ett slags prov där de var
menat att de skulle läsa texten som fanns framför dem för att klara uppgiften. I alla utom en
expertgrupp fanns det elever från alla olika grupperna, A, B, C och D. Det betyder att där fanns
både svaga läsare och medel till starka läsare i resterande expertgrupper. Detta kan innebära att
det är de starka läsarna (i grupp A och C) som har skrivit texterna på planscherna. Om det skulle
vara på detta sätt är texten antagligen skriven efter deras kapacitet och på deras nivå. Detta leder i
sin tur till att texten ligger över de svaga läsarnas (i grupp B och D) nivå. Lamb (2010)
undersökte detta i sin studie, huruvida eleverna presterar bättre om texterna till
matematikuppgifterna skrivs på eller under deras läsnivå än om det skrivs på en högre läsnivå.
Studiens resultat visade att eleverna presterade betydligt bättre när texten låg på eller strax under
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deras läsnivå och markant sämre när den låg över deras läsnivå. För att koppla ihop vår tolkning
med Lambs (2010) studie kan vi se en av flera möjliga påverkansfaktorer till att de svaga läsarna
hade så pass stora svårigheter med att läsa texten på deras plansch.
Gardner (2007), Malmer (1999) samt Österholm (2004) lyfter hur det matematiska språket är mer
komplext än det vardagliga. De skriver att varje ord är meningsbärande på ett annat sätt än
narrativa texter. Gardner (2007) skriver till exempel att en elev som läser en narrativ text på 100
ord kan uppnå tillräcklig förståelse för texten även om 10 av orden är okända. Om en elev
däremot inte skulle förstå 90 % av orden i en matematisk text skulle detta innebära en förlust av
stora delar eftersom de okända orden i en matematisk text är just de ord som är essentiella för att
kunna lösa uppgiften. Detta innebär troligtvis också att eleverna i grupp B och D i denna
undervisningsmetod påverkades extra mycket av att läsa texterna som fanns tillgängliga då de var
skrivna med ett matematiskt språk innehållande flera begrepp som var nya för eleverna.
Vi upplevde även att vissa elever från grupp A och C påverkades negativt av att ha tillgängliga
texter under sina presentationer. Denna upplevelse grundar vi på att även dessa elever valde att
läsa upp texterna, troligtvis av samma anledning; att de tror att det är vad som förväntas av dem.
Därför menar vi att texten blev ett hinder för dem då det stoppade dem från att utmana sig själva
att fritt berätta om sina begrepp. Detta hade inneburit en större utmaning vilket i sin tur hade
kunna göra att de blivit mer stimulerade. Vidare hade det möjligen kunnat undvikas att dessa
elever hamnade under vår sista kategori: eleven fångas inte upp av undervisningsmetoden.
Utifrån denna analys drar vi slutsatsen att uteslutning av text på planscherna hade gjort att
eleverna i grupp B och D fått bättre möjligheter att klara av uppgiften samt att eleverna i grupp A
och C hade blivit mer utmanande och stimulerade av undervisningsmetoden.

6.2 Elever visar engagemang för undervisningsmetoden
Eleverna som vi inkluderat under denna kategori är de elever som vi upplevt visat sig vara
engagerade i undervisningsmetoden. Däribland finns elever som följde instruktionerna, såg till att
alla skötte sig och bekräftade sina kamrater genom ögonkontakt, bekräftande ord, frågor och
applåder. Dessa elever tillhörde grupp B och D, alltså uppmärksammade vi att eleverna i grupp A
och C inte visade lika stort engagemang för undervisningsmetoden eftersom vi kunde se en stor
skillnad mellan elevgrupperna. Eleverna i grupp A och C upplevde vi satt av tiden istället för
visade engagemang. Majoriteten av eleverna i grupp A och C satt tysta under presentationerna i
hemgrupperna och vi upplevde att de väntade på att sina kamrater skulle bli färdiga istället för att
lyssna på dem. Vår tolkning av vad som påverkade eleverna i grupp A och C gör vi eftersom att
de inte hade någon ögonkontakt med sina kamrater som pratade utan satt och kollade åt andra
håll. Vi upplevde att det som påverkade dessa elevgrupper var att de inte tyckte uppgiften var
stimulerande, utan deltog i undervisningen för att det förväntades av dem. Därigenom blev det en
kontrast till eleverna i grupp B och D som visade ett stort engagemang för undervisningsmetoden.
Eleverna i grupp B och Ds beteende har troligtvis bidragit till en känsla av tillhörighet vilket
enligt Goodenow och Grady (1993) refererad i Voelkl (1997) är en känsla som är starkt
associerad till engagemang. Vi menar att eleverna i grupp B och D möjligtvis kände starkare
tillhörighet till hemgruppen genom att de kompletterade hemgruppen med ny kunskap som resten
av eleverna inte befäst ännu. Vi upplevde därför att de kände att de kunde bidra med ny kunskap
till sina kamrater och visade därför engagemang för undervisningsmetoden. Goodenow och
Grady (1993) refererad i Voelkl (1997) skriver även att den psykologiska “vi-känslan” kan vara
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relaterat till elevers motivation, prestation och engagemang. Med stöd i forskningen tolkar vi
eleverna i grupp B och Ds beteende som att de kände en “vi-känsla” i gruppen och därför blev
deras motivation så pass stark att deras engagemang för undervisningsmetoden yttrade sig som
stark. Eleverna i grupp A och C kände kanske inte samma tillhörighet till gruppen beroende på
olika påverkansfaktorer vilket kan ha gjort att de inte visade samma engagemang för
undervisningsmetoden. Eftersom undervisningsmetoden var anpassad för svaga läsare kanske de
medel till starka läsarna inte blev lika stimulerande eftersom den inte var tillräckligt utmanande
för dessa elever.
För att återgå till Lamb (2010) som i sin studie undersökte hur eleverna presterade beroende på
vilken nivå texten till uppgiften skrevs på, om den skrevs på eller under deras läsnivå eller om
den skrevs över deras läsnivå. Resultatet visade att eleverna presterade bäst när den skrevs på
eller strax under deras läsnivå. Vi menar att detta kan ha varit en möjlig orsak som tidigare
nämnts att de svaga läsarna haft svårigheter med att läsa texterna på planscherna för att de
möjligen har skrivits på en nivå som ligger högre än deras läsnivå, vilket gjorde att eleverna i
grupp B och D blev utmanade i sin läsning. Dock blev denna utmaning för stor för de flesta
eleverna i grupp B och D då text som stöd blev ett hinder för dem. Däremot hade kanske eleverna
i grupp A och C istället haft behovet av en liknande utmaning som drivkraft för dem att
genomföra uppgiften. Vi menar att det som påverkade grupp A och C, som gjorde att de visade
mindre engagemang, kanske hänger samman med att de inte fick samma stimulans av
undervisningsmetoden som vi upplevde att de svaga läsarna fick.
Utifrån analysen av denna kategori drar vi slutsatsen att man som lärare vid planeringen bör ta
hänsyn till att undervisningen ska differentieras utifrån elevernas olika kunskaper och förmågor
samt bidra till en tillhörighetskänsla hos eleverna för att uppnå engagemang och aktivt
deltagande.

6.3 Fångas inte upp av undervisningsmetoden
De elever som inte fångades upp av undervisningsmetoden var framförallt elever i grupp A och C
men även ett par elever i grupp D. Det som påverkade dessa elever har diskuterats i förhållande
till tidigare forskning om olika matematiska undervisningsmetoder som är anpassade för svaga
läsare. Eftersom undervisningsmetoden för denna studie inte fångade upp alla elever var det
intressant att diskutera hur andra undervisningsmetoder möjligen hade kunnat ge ett mer önskvärt
resultat där alla elever fångats upp.
Vi tolkar det som hände med eleverna i grupp A och C som att de blev understimulerade och inte
tillräckligt utmanade av undervisningsmetoden. Vi upplever att det är anledningen till deras
passiva deltagande. Med utgångspunkt i våra upplevelser menar vi därför att
undervisningsmetoden som Capraro et al. (2012) prövade i sin studie hade kunnat vara lämplig
för en mer differentierad undervisning där dessa elever hade haft chans till större utmaning.
Metoden gick ut på att eleverna tilldelades matematiska texter med luckor där eleverna skulle
fylla i begrepp som skulle göra texten fungerande. Texten utgjorde en matematisk
problemlösningsuppgift som skulle gå att lösa med orden de valde att stoppa in. Eftersom det inte
fanns ett rätt svar, då flera olika begrepp kunde stämma bra överens med resten av texten, hade
eleverna fått större möjligheter att utmana sig själva och lägga uppgiften på sin egen nivå.
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Som tidigare nämnts, kanske eleverna i grupp A och C inte kände tillhörighet eller “vi-känsla” i
gruppen beroende på olika påverkansfaktorer. En av dessa påverkansfaktorer kan ha varit att
undervisningsmetoden var anpassad för svaga läsare och i sin följd då kanske inte tillräckligt
utmanande. En undervisningsmetod som vi anser hade kunnat bidra till mer “vi-känsla”, som
samtidigt har fokus på matematisk begreppsförståelse och fortfarande är anpassad för svaga
läsare, hade kunnat vara en av de andra metoderna som Capraro et al. (2012) testade. Denna
metod gick ut på att eleverna skulle sortera begrepp i olika kategorier. Vi menar att detta hade
kunna bidra till “vi-känsla” genom samarbetet och diskussionerna som undervisningsmetoden
medför. Även vår undervisningsmetod innebar ett visst samarbete vid expertgruppsarbetet, men
vid hemgruppsarbetet försvann samarbetet då de skulle göra individuella presentationer och
besvara eventuella frågor från sina kamrater.
Det var även två elever från grupp D som inte fångades upp av undervisningsmetoden. Det är värt
att nämna att dessa elever skiljer sig från resterande elever i grupp D, då de är oerhört svaga i
både läsning och matematik. Vi upplevde att dessa elever var inne i sina egna bubblor, visste inte
vad de skulle säga och avstod från att från att delta på ett önskvärt sätt i diskussionerna. Istället
lekte den ena med en låtsasbil medan den andra satt med ansiktet gömt i händerna. Vi tolkar
deras agerande som att de påverkades av rädslan av att misslyckas eller göra fel då uppgiften var
för utmanande och att de därför hellre avstod. Ett alternativ för att inkludera dessa elever i denna
typ av matematisk undervisning, hade kunnat vara att använda en av strategierna som Kasule och
Mapolelo (2005) uppmärksammade genom sin studie. Deras studie gick ut på att intervjua lärare
om vilka strategier de använder sig av för att språket inte ska bli ett hinder i matematiken.
Strategin vi i detta fall förespråkar för dessa elever är att använda laborativt material i
matematikundervisning eftersom situationen hade blivit mer konkret för eleverna. Solem, Alseth
och Nordberg (2011) skriver att matematikundervisningen ska gå från det konkreta till det
abstrakta för att gradvis bli mer utmanande. Vi menar därför att en mer konkret
undervisningssituation hade hjälpt dessa elever att aktivt delta.
Av analysen drar vi slutsatsen att en specifik undervisningsmetod inte kan stimulera alla elever
utan att undervisningen bör differentieras för att möta alla elever.

6.4 Slutsatser
Syftet med studien är att undersöka hur eleverna löser uppgiften i en specifik matematisk
undervisningsmetod som är anpassad för svaga läsare. Utifrån analysen av vårt resultat där vi fått
syn på vad som påverkade de olika elevgruppernas prestationer drar vi tre slutsatser, en för varje
kategori. Den första slutsatsen vi dragit är att man vid denna typ av undervisning bör ge eleverna
instruktioner om att utesluta text från sina planscher då texterna påverkade samtliga elevgrupper
negativt. Den andra slutsatsen är att lärare med fördel bör arbeta för en tillhörighetskänsla i
undervisningen för att uppnå engagemang och aktivt deltagande från eleverna. Den sista
slutsatsen vi drar utifrån vår studie är att undervisningen bör differentieras eftersom alla elever
inte kan stimuleras av en specifik undervisningsmetod.

6.5 Etiska dilemman och trovärdighet
Eftersom eleverna inte ska betygsättas i grundskolans tidigare år, upplevde vi att det tog emot
för lärarna att skriva detta omdöme som vi bad dem göra inför vår studie. Trots det fick vi
omdömen, under förutsättningarna att alla uppgifter sköttes strikt utifrån de etiska aspekter som
vi redovisat i metodkapitlet. Vissa av eleverna fick, som tidigare nämnts, inte dokumenteras
25

vilket ställde till det för oss vid gruppindelningen. Vi hade förberett innan för att allt skulle
fungera, men fick spontant göra ändringar utifrån vilka elever som var närvarande under just de
dagarna som studien utfördes. Detta gjorde att ett par grupper, trots våra förberedelser, inte
kunde filmas då en av de elever som inte fått medgivande blev tvungen att delta i en grupp som
vi tänkt filma. Därför fick denna grupp göra om hemgruppsarbetet när denna elev inte deltog för
att vi skulle få in tillräckligt med empiri. Detta kan ha påverkat vad som hände under de
dokumenterade undervisningstillfällena vilket innebär att trovärdigheten till viss del sjunker.
Eisenheart och Borkos (1993, refererad i Folkesson, 2012) skriver nämligen att
forskningsmetoderna ska tillämpas på ett korrekt sätt för att trovärdigheten ska vara hög. Vilket
vi menar att vi inte riktigt lever upp till eftersom denna grupp fått träna en gång innan vi
samlade in det material som använts i studien.

6.6 Implikationer
Studien har medfört kunskaper om hur vi kan arbeta med matematik i grundskolans tidigare år för
att inkludera alla elever. Genom utförd studie har vi fått kunskaper om att vi inte kan utmana och
stimulera alla elever genom en undervisningsmetod utan att vi som lärare behöver använda oss av
olika strategier för att fånga upp och stimulera alla elever. Detta innebär alltså att det måste göras
en viss differentiering i klassrummet för att utmana alla elever på deras nivå och möta deras olika
behov.
Studien bidrar även till yrkesverksamheten genom att lyfta problematiken kring att läsningen kan
bli ett hinder inom matematiken då det ofta, utifrån våra erfarenheter, är något som inte tas
hänsyn till ute på fältet. Dessutom finns det ett problem i att många matematiska läromedel ofta
är läsorienterade. Vi menar att detta är ett problem då många lärare tar stöd i att dessa läromedel
påstås utgå från Lgr11 (Skolverket, 2011) och att de därför kan förlita sig på att eleverna lär sig
vad de ska genom att arbeta i dessa böcker. Vår förhoppning är därför att vår studie kan vara en
väg in för verksamma lärare att inspireras av ett arbetssätt i matematik som är anpassat för svaga
läsare. Vi hoppas även att vår studie kan uppmana verksamma lärare att se kritiskt på sin egen
undervisning och att de beaktar de påverkansfaktorer som studien uppmärksammar.
Det hade varit intressant att göra en mer omfattande studie där matematisk undervisning
differentieras utifrån elevernas olika läsförmågor under en längre period för att se vilka effekter
detta hade medfört.
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8 Bilagor
8.1 Bilaga 1

Pedagogisk planering
Arbetsområde: Begreppsförståelse
Ämne: Matematik
Termin/År: 2
Tidsperiod: Klasser: -

Ämnets syfte enligt grundskolans kursplan i matematik:
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med
grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.
Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med
matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i
vardagliga och matematiska sammanhang
Förmåga: använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Centralt innehåll enligt grundskolans kursplan i matematik:
● De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Konkretisering av mål:
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp som rör de fyra räknesätten och
visar det genom att använda dem i gruppdiskussioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan också beskriva dessa begrepps egenskaper med hjälp av bild och symboler samt ge
exempel på hur några av begreppen relaterar till varandra.
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Genomförande:
Steg 1: Eleverna kommer att delas in i expertgrupper där de tilldelas olika matematiska begrepp.
Dessa begrepp får eleverna chans att först resonera kring utifrån sina förkunskaper. Därefter får
de information om begreppen som de får använda sig av för att tillsammans bli experter. När de
känner sig säkra får de tillsammans skapa en plansch där deras begrepp visualiseras i form av
bilder och text.
Steg 2: Expertgrupperna från tillfälle 1 splittras och nya grupper skapas, dessa grupper kallas för
hemgrupper. I varje hemgrupp ingår en expert från varje expertgrupp. Begreppen som
visualiserats på planscher i form av bild och text ska nu presenteras av respektive expert för de
andra eleverna. I dessa hemgrupper får varje expert i tur och ordning presentera sitt begrepp med
stöd av planschen som expertgruppen skapade under steg 1. Detta moment kommer att ske i
grupprum, en hemgrupp i taget då det ska filmas i forskningssyfte. De elever som inte fått
vårdnadshavares samtycke kommer placeras ut i olika expertgrupper så att de sedan tillsammans
skapar en hemgrupp som inte dokumenteras.

Bedömning och utvärdering:
I bedömningen kommer vi använda filmerna från tillfälle 2 och elevernas skriftliga
dokumentation där vi kommer få syn på om de når kunskapskraven eller ej. Elevernas skriftliga
dokumentation och handledarnas reflektioner av våra lektioner kommer utgöra utvärderingen av
arbetsområdet.
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8.2 Bilaga 2

Tabell 1: Indelning av elever utifrån kunskaper i matematik och läsning.

Grupp A: Eva, Ann, Waldemar, Ferdinand, Erika, Lennart, Viktor
Grupp B: Gunvald, Jonatan, Sandra, Tanja
Grupp C: Olga, Antonio
Grupp D: Anders, Frank, Fanny, Ellinor
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8.3 Bilaga 3
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