Självständigt arbete på avancerad nivå
Independent degree project  second cycle

Huvudområde: Matematik
Major Subject: Mathematics
Hur kan man anpassa textfrågor i matematik?

Helena Hultin

MITTUNIVERSITETET
Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik
Examinator: Andreas Lind, Andreas.Lind@miun.se
Handledare: Sam Lodin, sam.lodin@miun.se
Författare: Helena Hultin, hehu1200@student.miun.se
Utbildningsprogram: Grundskolelärare med inriktning åk 4-6, 240 hp
Huvudområde: Matematik
Termin, år: VT, 2016

Sammanfattning
Resultaten från PISA och TIMSS är nedslående för Sverige, svensk forskning
om hur elever med matematiksvårigheter lär sig matematik har funnits sedan
1970, senare forskning har bekräftat bilden men ändå har inget eller väldigt lite
hänt i den konkreta undervisningen. Lärstilsforskningen har sitt ursprung i
USA men har även forskats på i Sverige. Blickar man ut i verkligheten finns
många elever som har det tufft att ta sig igenom till exempel textfrågor i
matematik. Genom att sammanföra dessa faktorer har jag undersökt hur man
kan anpassa textfrågor i matematik i åk 4, så att fler elever ska känna sig
bekväma med språket och klara av den ibland väldigt enkla
matematikuträkningen som gömmer sig bland all text. Genom att undersöka
tre olika typer av anpassningar av textfrågor i matematik hos åk 4 elever, en
enkät till lärare om anpassningar samt en enkät till eleverna där de fick skriva
önskemål om hur de tror att matte-lektionerna skulle blir roligare så de lär sig
mer så var min ambition och förhoppning om att bilden skulle klarna om vad
som behövs i våra matematiklektioner för att fler ska klara just textfrågorna.
Denna studie kom fram till att idag ges en traditionell undervisning där de
visuella och auditiva eleverna gynnas, lärarna anpassar genom att ge mer till
de auditiva och visuella eleverna medan eleverna efterfrågar taktil och
kinestetisk undervisning.

Nyckelord: Matematik, grundskolan, lärstilar, textfrågor, anpassningar
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1. Inledning
Alla kan utvecklas, men kan alla utvecklas exakt likadant, i samma takt och på
samma sätt? Alla barn är olika, visst vi är människor och lika på så sätt, men vi
föds i olika hem, i olika länder, i olika världsdelar, olika socioekonomiska
förutsättningar och kanske största skillnaden av alla, olika genuppsättningar.
Med detta konstaterat så kommer alltså en klass på 20-30 elever in i
klassrummet i förskoleklass på första skoldagen med helt olika förutsättningar
och förmågor och möjligheter att ta sig an skolarbetet. Här startar lärarens
utmaning, de ska inte undervisa en klass, de ska undervisa ett antal individer.
Svensk skollag säger att vi inte får bortse från en eller flera elever, skolan måste
ge alla elever chansen att utvecklas. "Utbildningen inom skolväsendet syftar
till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den
ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust
att lära." (Skollagen 1 kap 4§) och en liknande formuleringen ges senare i
skollagen, "Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de
behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens
mål." (Skollagen 3 kap, 3§). Ett dilemma som finns är att inom svensk skola är
att alla barn inte får chansen att utvecklas. Oavsett vilken elev du har så har du
fortfarande ett och samma klassrum att tillgå, som lärare är man bara en
person och tiden per elev är begränsad. De elever som är i behov av extra
anpassningar, särskilt stöd eller på annat sätt behöver en annan miljö än
klassrummet med alla klasskamrater tillsammans med en lärare hamnar lätt i
kläm när det är de enda förutsättningar som ges. Jag kommer här att fokusera
på ämnet matematik i skolan. Att matematik inte gillas av alla elever kan anses
som en självklarhet då alla människor har olika preferenser för vad de gillar.
Det som dock kan ställa till det för många grupper av elever i matematiken är
textuppgifter. Helt plötsligt blandar man in text, något som kan ställa till det
för elever som vanligtvis inte har stora problem med matematik men har
utmaningar att klara läsningen, exempelvis elever med språkstörning, dyslexi
och svenska-2 elever för att nämna några. Jag kommer därför att fokusera på
hur man kan anpassa textuppgifter för att fler elever ska lyckas med dessa
uppgifter.
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2. Bakgrund
Att aktivt anpassa efter en funktionsnedsättning eller att aktivt jobba med en
varierad lärmiljö där man har ett aktivt lärstilstänk kan i teorin vara samma
sak. Oavsett vad måste vi lärare ge eleverna en individuell utmaning utifrån
elevens kunskapsnivå och med elevens förutsättningar och kapacitet i åtanke
när en framåtsyftande planering görs.
Denna bakgrund kommer först att ta upp lite historia, vad vi har att utgå ifrån
i nuläget samt hur matematiksvårigheter kan yttra sig. Sedan beskrivs PISA
och TIMSS, hur har det sett ut i Sverige senaste åren för att till sist ta upp
lärstilar samt annan relevant forskning i ämnet.

2.1 Historia samt utgångspunkt nuläget
Vi börjar med lite historia, redan på 1950-talet utfördes svenska studier av
Magne om inlärningssvårigheter i matematik. Skolmyndigheterna
uppmärksammade detta under 1960- och 1970- talen genom att
skolöverstyrelsen 1963 föreskrev ett försök. Försöket gick ut på att man
anordnade matematikkliniker i ett antal kommuner i Sverige där elever med
matematiksvårigheter skulle undervisas. Syftet med matematikklinikerna var
att hitta orsakerna till varför en del elever har matematiksvårigheter. Man
skulle också titta på hur man ur ett pedagogiskt perspektiv kunde få eleverna
att tillgodogöra sig undervisning i matematik. Fram till 1970 bedrev man dessa
matematikkliniker och man kom fram till att en välplanerad och individuell
undervisning var den bästa metoden (Magne, 1980)
Magne gör ytterligare ett avtryck i historian 1994, han skriver att sedan 1980
har inte så stor uppmärksamhet kring dessa elever funnits och därmed endast
små studier med få elever har gjorts (Magne, 1994).
Ser vi till nuläget och aktuella styrdokument har vi både Läroplanen
(Skolverket, 2011) samt skollagen som säger samma sak, att skolan ska
anpassas efter elevens individuella behov samt att vi lärare ska utmana eleven
att nå så långt som möjligt. I första kapitlet av skollagen finns detta skrivet
både i paragraf fyra och åtta att alla elever i svensk skola ska ha samma
tillgång till och ha rätt till anpassningar vid behov. I skollagens tredje kapitel
under paragraf tre finns också en tydlig formulering om att elever ska ges
ledning och stimulans så att eleverna når så långt som möjligt i sin
kunskapsutveckling.
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska
ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara
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att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen (Skollagen 1kap 4§).
I diskrimineringslagen finns bestämmelser som har till ändamål att motverka
diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom
utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning eller ålder (Skollagen 1 kap 8§).
Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt
lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar
ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till
följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som
finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka
funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som
minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin
kunskapsutveckling (Skollagen 3 kap 3§).

Ann-Louise Ljungblad är speciallärare i matematik och har en vetenskaplig
utgångspunkt då hon skriver i sin bok att om man ständigt misslyckas i
matematiken i skolan är det kränkande och att det kan leda till utanförskap.
Ljungblad skriver vidare om att det är viktigt att eleverna får hålla fast vid sin
motivation och att de måste få lyckas med sina uppgifter (Ljungblad 36, 2003).

Bild 1: Ann-Louise Ljungblads sammanfattning av nuläget. (Ljungblad 37,
2003)

2.2 PISA och TIMSS
PISA, Programme Intrnational Student Assesment, är en internationell studie
som undersöker hur väl femtonåriga elever är rustade att möta framtiden.
PISA är ett OECD-projekt och tittar på utbildningssystemen i OECD-länderna.
OECD står för Organisation for Economic Co-operation and Development och
består av 34 länder världen över. De mäter elevernas förmågor inom tre
områden, läsförståelse, matematik samt naturvetenskap (Skolverket) &
(OECD, 2011).
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Sverige har resultatmässigt sedan 2003 stadigt sjunkit, eller som OECD
uttrycker det, inget annat land har en brantare nedåtgående kurva än Sverige
(OECD 2).

Bild 2: Sveriges PISA resultat (OECD 2, 2015)
År 2014 bad den svenska regeringen OECD att titta över det svenska
skolsystemet (OECD 2). Detta resulterade i en rapport Improving Schools in
Sweden: An OECD Perspective som bland annat visar att de utmaningar Sverige
har att jobba med är en stor andel lågpresterande elever och en liten andel
högpresterande elever. Andra utmaningar i rapporten visar även att
lärmiljöerna inte alltid leder till lärande eller är tillräckligt utmanande. Det
finns även stora utmaningar när det gäller elevers skolfrånvaro. Det finns
givetvis styrkor i svenska skolsystemet också, svenska skolan är relativt
rättvist skolor i mellan då prestationsvariationerna är små, dock menar OECD
att prestationsvariationen har ökat skolor emellan mellan åren 2003-2012.
Andra styrkor som finns i svenska skolsystemet är att elevernas motivation att
lära sig matematik är hög och att relationen mellan lärare-elev är relativ goda.
De allra flesta eleverna är även positiva till utbildningen (OECD 1 7-8, 2015).
OECD har även konkreta förslag på hur Sverige ska komma framåt och
förbättra sina resultat. Bland annat föreslår de att svenska skolan ska ha höga
och tydliga förväntningar utifrån läroplanen på alla elever, utveckla
grundläggande kunskaper samt att det bör särställas att undervisning och
inlärningsmetoder svarar mot elevernas lärandebehov (OECD 1 8-9, 2015).
TIMSS Trends in International Mathematics and Science Study är en annan
internationell jämförelsemodell där man fokuserar på matematik och
naturvetenskap i åk 4 och 8. Sverige har deltagit i TIMSS 1995, 2003, 2007 samt
2011, i den här studien kommer fokus att ligga på årskurs 4 samt
matematikdelen i TIMSS. TIMSS 2011 som är den senast sammanställda
undersökningen deltog 50 länder i åk 4, i Sverige deltog drygt 4600 elever från
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totalt 152 skolor. Inom matematik testar TIMSS taluppfattning, aritmetik,
geometri, algebra, datapresentation, statistik och sannolikhet. Resultaten för åk
4 från den senaste TIMSS-undersökningen är att svenska elever ligger under
genomsnittet, till exempel presterar finska och danska elever bättre än svenska.
Jämför man resultaten mellan 2007 och 2011 är de oförändrade i årskurs 4 i
Sverige, däremot visar andra länder en positiv resultatutveckling där bland
annat Danmark och Norge förbättrat sina resultat under samma tidsperiod
(Skolverket 8-13, 2012).

2.3 Lärstilar
Vi byter nu ämne från PISA, TIMSS och hur Sverige ligger till jämfört med
resten av världen till att handla om mer konkreta och handfasta metodikfrågor
i ett klassrum, och det vi ska fokusera på nu är lärstilar. Lena Boström har
doktorerat i Lärstilsanpassad undervisning jämfört med traditionell undervisning i
svensk grammatik (Boström, 2004). Då lärstilar inte är knutet specifikt till varken
svenska eller svensk grammatik är den högst intressant för andra skolämnen
också. Lena Boström har även skrivit en bok tillsammans med Ingemar
Svantesson som har ett väldigt bra generaliserat upplägg då den inte är knuten
till ett specifikt skolämne eller ett specifikt område. Då boken bygger på Lenas
kunskap och är generaliserad kommer jag mest att utgå från boken Så arbetar
du med lärstilar - nyckeln till kunskap och individualisering.
Lärstilar definieras enligt Boström på detta sätt "Lärstil definieras som hur en
individ koncentrerar sig, processar och bearbetar nytt och svårt material"
(Boström & Svantesson 21, 2007). Det handlar om hur vi bäst tar in och
processar information när vi lär oss något nytt. Boström utgår från Dunn &
Dunns lärstilsmodell, den har både bäst validitet och reliabilitet, (Boström &
Svantesson 21, 2007). Dunn & Dunns lärstilsmodell innehåller 20 olika faktorer
som påverkar inlärning, dessa faktorer är indelade i fem block, miljöfaktorer,
emotionella / känslomässiga faktorer, sociala faktorer, fysiska faktorer samt
psykologiska faktorer. Nu följer en närmare beskrivning av de olika blocken.
Miljöfaktorer

Bild 3: Dunn & Dunns lärstilsmodell, miljöfaktorer (Boström & Svantesson
160, 2007)
Miljöfaktorer handlar om yttre miljö som vi kan påverka i lärmiljön, behöver
eleven ha tyst omkring sig eller fungerar det bättre med bakgrundsljud?
Vilken typ av ljussättning är bäst? Ska det vara varmt eller kallt? Formella
möbler eller mer myspys? Boström & Svantesson utmanar oss i tanken och
ställer frågor som är det en inbjudande, lockande, behaglig och spännande
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miljö i skolan? Tillåts flexibilitet? Kan eleverna få arbeta på olika platser, i olika
grupperingar och i olika miljöer? Är det en "hjärnvänlig" arbetsplats för
lärarna? Motsatsen till detta blir enformigt, motbjudande och trångt (Boström
& Svantesson 27, 2007). Inom lärstilarna är inte allting svart eller eller vitt, det
kan också vara så att en del elever är flexibla, det spelar ingen roll om det är
varmt eller kallt i rummet medan för andra elever är det superviktigt att det är
varmt.
Emotionella / känslomässiga faktorer

Bild 4: Dunn & Dunns lärstilsmodell, emotionella och känslomässiga faktorer
(Boström & Svantesson 160, 2007)
Känslomässiga faktorer har en stor makt i lärande, Boström och Svantesson
sträcker sig så långt att de uttrycker att "positiva känslor är livsviktiga när det
gäller lärande" (Boström & Svantesson 35, 2007). Om motsatsen till de positiva
känslor skriver de att:
Övergivenhet, stress, och misslyckanden kan innebära en katastrof i och med att
stresshormoner bildas, och det hämmar lärandet. Även tillfällig stress kan försämra
förmågan att skilja på oviktigt och viktigt, och en förhöjd nivå av stresshormoner
försämrar immunförsvaret. Hot och kontroll skapar också stress och motverkar
lärandet. (Boström & Svantesson 35, 2007).

Tittar vi på de fyra olika faktorerna som ingår i de emotionella och
känslomässiga blocket hittar vi motivation, en del elever har en inre
motivation med andra behöver en yttre motivation. Detta kan variera från
ämne till ämne och saknar en elev en inre motivation så handlar det mycket
om att hitta glädjen i ämnet. En annan faktor är anpassning, en del elever
klarar inte att anpassa sig och är därför ifrågasättande, rebelliska, vill inte bli
styrda och de måste få en förståelse om varför just denna uppgift måste göras.
Icke anpassningsbara elever gör nödvändigtvis inte fel när de löser en uppgift
på sitt eget sätt och här är det viktigt att läraren är flexibel och anpassningsbar.
Den tredje faktorn inom detta block är uthållighet, En del elever har hög
uthållighet och gör alltid klart sina uppgifter i tid och jobbar ofta med
uppgifterna en i taget medan andra elever med låg uthållighet sällan blir klar
med uppgifterna i tid, sedan finns en tredje grupp som varierar eller hoppar
mellan olika uppgifter. Den fjärde och sista faktorn inom detta block är
struktur, en del elever har en inre struktur och en del behöver en yttre
struktur. Elever med en inre struktur klarar att själva strukturera upp
uppgiften och sätter igång medan andra elever behöver få information om hur
många sidor de förväntas skriva, när uppgiften ska lämnas in, vad som
förväntas av dem, hur man egentligen skriver den här typen av uppgift och

6

givetvis kan antalet frågor variera både på detaljnivå och i antal frågor
(Boström & Svantesson 38-45, 2007).
Sociala faktorer

Bild 5: Dunn & Dunns lärstilsmodell, sociala faktorer (Boström & Svantesson
160, 2007)
De sociala faktorerna är i vilka sociala konstruktioner vi jobbar bäst, ensam, i
par, grupp, team, ensam med en lärare som leder eller en variation. Skillnaden
mellan att jobba i grupp eller jobba i ett team är att ett team är mer målinriktat
och har ofta en coach, ett team uppskattar också tävlingsmoment. Den
sistnämnda gruppen som är flexibel kanske lär sig bäst ensam i ett ämne men
lär sig bäst i ett team i ett annat ämne, eller så varierar det med dagshumör
eller andra faktorer (Boström & Svantesson 49-50, 2007).

Fysiska faktorer

Bild 6: Dunn & Dunns lärstilsmodell, fysiska faktorer (Boström & Svantesson
160, 2007)
Den första faktorn i detta block är de perceptuella preferenserna, detta innebär
att vilket sätt som är bäst att materialet / uppgiften presenteras för dig. är du
auditiv tar du bäst in information via hörseln, till exempel att någon berättar
för dig eller att du lyssnar på en inläst text. Att vara visuell innebär att du vill
ha det nedskrivet, du kan läsa i boken eller på en stencil vad som ska göras.
Att vara taktil innebär att man bäst tar in genom att jobba med händerna, man
kanske ritar / klottrar när läraren har genomgång, eleven lär sig via pussel,
dataprogram eller spel. En kinestetisk elev lär sig bäst när eleven får jobba med
kroppen, det kan vara dramatiseringar, rollspel eller experiment. Mellan dessa
fyra sinnen behöver det inte vara svart eller vitt. Oftast är det mer en
rangordning, man lär sig bäst genom en kanal men de andra tre kan också
fungera, eller så är det så att en kanal är väldigt dominant, en annan går inte
alls eller så är man flexibel. Boström och Svantesson skriver också att svenska
skolan idag gynnar visuella och auditiva elever medan de taktila och
kinestetiska inte får samma chans.
Tittar vi vidare bland de fysiska faktorerna är nästa faktor intag. En del elever
behöver småäta för att kunna hålla fokus på vad de gör och andra kan inte alls
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äta medan de lär sig. Tittar vi vidare är rörelse nästa faktor, en del elever har
ett stort rörelsebehov och en del andra har ett jättestort rörelsebehov medan
andra har ett litet rörelsebehov. Dock har studier visat att när skoldagen
erbjuder många möjligheter att röra på sig förbättras inlärningen. Till slut har
vi tid på dygnet som en faktor bland de fysiska faktorerna, En del är
morgontrötta medan andra är kvällströtta, om en elev får jobba på sina bästa
tid så presterar man bättre (Boström & Svantesson 54-65, 2007).
Psykologiska faktorer

Bild 7: Dunn & Dunns lärstilsmodell, psykologiska faktorer (Boström &
Svantesson 160, 2007)
En analytisk elev förväntar sig att läraren fokuserar på uppgifter och detaljer,
att informationen är organiserad, att informationen är överskådlig och
detaljerad, att man i slutändan ska bli testade på detaljer och fakta och att man
ska bli lämnade ostörda och inte avbrytas i sina tankeprocesser. Den holistiske
eleven däremot förväntar sig något helt annat av sin lärare, nämligen att fokus
ligger på personliga behov och känslor, att eleven får en översikt med en
helhetsbild, vägledning samt personligt samspel, att man i slutändan blir
testad på allmänna begrepp och sin studieinsats och att socialt umgänge tillåts
under inlärningsprocessen (Boström & Svantesson 72, 2007).
Man kan också ha olika tankestilar, en del elever är snabba i tanken och agerar
utifrån en första impuls medan andra elever är mer reflekterande och behöver
en stund på sig att lösa uppgiften (Boström & Svantesson 80, 2007).
Enligt Boström och Svantesson förespråkas "en skola för alla" i Sverige, de
finner det också intressant att det blir helt olika innebörder i detta korta
uttryck beroende på var man väljer att lägga betoningen, EN SKOLA för alla,
eller, en skola FÖR ALLA. Det de också skriver om är att enligt studier är 80 %
av alla inlärningssvårigheter beroende på stress. Med andra ord, om man
hittar en bra balans med lärstilar, motion och rörelse samt avslappning så
kommer eleverna att lära sig mer, det blir en automatisk anpassning och i
förläningen inkluderas alla elever, skolan anpassas efter eleverna och tillåter
eleverna att lyckas istället för att behöva lägga sin energi på att passa in
(Boström & Svantesson 62 & 105-107, 2007)
En kvalitativ fallstudie har gjorts av Kristina Berndtsdotter och Kristina
Larsson Nahmias som heter Gynnas vissa elever i matematikundervisningen? - en
studie av sex grundskolelärares lärstilar där de har både intervjuat samt
observerat sex olika grundskolelärare för att se hur de ser på och hur de jobbar
med de perceptuella preferenserna inom lärstilarna. Samtidigt som lärarna
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entydigt i intervjuerna ansåg att variation i undervisningen har stor betydelse
för resultatet, det är rent av nödvändigt för att nå alla elever så visar studien på
att så inte sker. Vid observationer ute i klassrummet såg verkligheten
annorlunda ut än vad lärarnas egen bild av sin egen undervisning var
(Berndtsdotter & Larsson Nahmias 20-23, 2010).
Första diagrammet visar en sammanställning över de moment som de sex
lärarna genomförde i klassrummen. Det syns tydligt att de elever med starka
preferenser för det visuella och auditiva har ett försprång.

Bild 8: Fördelningen av vilka perceptuella preferenserna som använts när alla
moment de sex lärarna använt räknats ihop (Berndtsdotter & Larsson Nahmias
22, 2010).
Om vi tittar på lärarna individuellt och hur de har sin egna individuella
fördelning så syns det tydligt att en elev med visuell preferens gynnas av att
ha lärare 2 eller 5 medan om du är elev och har kinestetisk preferens så får du
en tuff skolgång i matematikundervisningen om du har lärare 2, 4 eller 5 där
det är en total avsaknad av kinestetiska inslag.

Bild 9: Fördelningen av de perceptuella preferenserna när momenten
redovisas per lärare (Berndtsdotter & Larsson Nahmias 22, 2010).
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Berndtsdotter & Larsson Nahmias menar att detta får konsekvenser för skolan,
de auditiva och visuella eleverna gynnas och har därmed störst chans att ta sig
vidare till högre studier och kanske lir lärare. Om de inte utmanar sig själva
som lärare kommer de mest troligt att undervisa utifrån sina starkaste sidor,
de visuella och auditiva vilket gynnar eleverna med samma perceptuella
preferenser (Berndtsdotter & Larsson Nahmias 26, 2010).
Vi avslutar denna bakgrund med ett citat från Berndtsdotter & Larsson
Nahmias slutkommentar från deras studie.
Det ligger ett tungt ansvar på läraren att kunna avgöra, hur eleverna får störst
möjlighet att lära och förstå. Vi tycker att lärstilsmetodiken belyser detta och har
mycket att tillföra i och med att fokus ligger på varje elevs möjlighet att lära sig på
sitt bästa sätt (Berndtsdotter & Larsson Nahmias 26, 2010).
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3. Syfte
Då flera olika grupper av elever har svårt med textuppgifter i Matematik
eftersom eleven både måste behärska språket och matematiken är detta ett
dilemma oavsett om du har en diagnos på ett papper eller inte. Denna
undersökning syftar därför till att se om det finns enkla anpassningar i form av
exempelvis lathundar, visualiseringar eller konkret material en lärare kan göra
som direkt underlättar för elever som har utmaningar med språket när det
gäller textuppgifter i matematik.
Problemformuleringen med följdfrågor blir därför:
1. Hur kan man anpassa textuppgifter för att fler elever ska mer självständigt
klara av textfrågor i matematiken?
2. Vad har eleverna själva för idéer om hur man kan utveckla
matematiklektionerna?
3. På vilket anpassar lärarna idag textfrågorna i matematik för de elever som
har behov av det?
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4. Metod
4.1 Bakgrund
Den forskning som hittats kommer via sökmotorerna Libris, DiVA, Google
Schoolar samt andra sökmotorer. Dessutom har två böcker har även använts,
den ena handlar om lärstilar och är skriven av bland annat Dr. Lena Boström,
boken heter Så arbetar du med lärstilar - nyckeln till kunskap och individualisering.
Den andra boken är skriven av Ann-Louise Ljungblad och heter Räkna med
barn, Ann-Louise har jobbat i många år som speciallärare och har ett -ingenting
är omöjligt tänk- då hon menar att alla barn går att undervisa samt att hon
faktiskt nått stor framgång i jobbet kring eleverna, hon källhänvisar även friskt
till olika studier, sammantaget får det anses som en styrka i detta
sammanhang.

4.2 Metodval
Att samla in data till denna undersökning kan göras på flera sätt.
Observationer har valts bort då det är mycket tolkningar och denna
undersökning ligger mer åt en ja eller nej undersökning. Alltså tanken är att
undersöka om det fungerar det med en specifik anpassning eller ej. För mig ter
det sig enklare att ge eleverna ett papper med en fråga som utgångspunkt,
papperet kan rättas, är det rätt svar eller ej? Jag ser inte att jag kan få fram
samma validitet i min undersökning genom att använda exempelvis
observationer. Dock finns till viss del observationer under steg två där jag
beskriver stämningen och hur elevernas dag i övrigt såg ut innan jag tog över
och fick låna eleverna en stund för att genomföra steg två med dem, även
under genomförandet av steg två gjordes vissa observationer men dessa ses
mer som ett komplement till forskningsfråga 1 och analyseras inte som en
självständig och egen punkt.
Slutligen valdes att undersökningen ska ske i två steg där steg ett riktar sig
mot många elever och där tre textuppgifter ska lösas. Utifrån resultaten på steg
ett väljs två klasser ut där steg två genomförs. Liknande uppgifter som i steg
ett används även i steg två. Tanken är att man ska kunna mäta resultaten
mellan uppgiften i steg ett mot uppgiften i steg två för att se om det blir någon
skillnad.
Utöver detta delas två enkäter ut i steg ett, en till undervisande lärare och den
andra är till eleverna för att ta reda på svar till forskningsfrågorna 2 & 3.
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4.2.1 Forskningsfråga 1 - steg ett
Tre textfrågor är med i steg ett, dessa tre textfrågor valdes med omsorg och det
finns en tanke bakom var och en av dem för att få med olika aspekter av
textförståelse.
Frågan "Troj köper tre rymdpennor. Han betalar med 100 kr. Han får tillbaka
10 kr. Hur mycket kostar varje penna?" finns med i nationella proven för åk 3
(PRIM-gruppen, 2016), denna fråga är med då den rimligtvis ska klaras av alla
elever eftersom undersökningen görs på mellanstadiet.
Frågan där tal står med skriven text och eleverna ska skriva talen fast med
siffror kommer från nationella proven i åk 6 och finns med för att urskilja hur
långt eleverna har kommit. Det finns tre sådana tal med (PRIM-gruppen,
2015).
Den tredje frågan i steg ett kommer från en lärobok för mellanstadiet där det
handlar om att förstå texten, informationen som ges samt vad som efterfrågas.
"Johan har 184 kr och köper en CD-skiva för 139 kr och två tidningar för 8 kr
styck. Hur mycket hade han från början." (Skoogh, Lennart, Nilsson, Bengt och
Johansson, Håkan 76, 1997). Svaret står alltså i själva frågan och inga
beräkningar behöver göras.
Frågorna i sin helhet, hur de presenterades med layout finns i bilaga 1.

4.2.2 Forskningsfråga 2 - steg ett
Eleverna får själva utrycka sina åsikter i bakgrundsfrågorna, se bilaga 1, här
finns tre olika konkreta frågor med, dels ska eleven skatta sig själv, hur roligt
matte är samt hur säker man känner sig i matte. Tredje delfrågan är vilka
förslag som eleverna själva har på hur man kan göra mattelektionerna roligare.
Se bilaga 1 för de konkreta frågorna.

4.2.3 Forskningsfråga 3 - steg ett
I steg ett skickades även frågor till matematiklärarna i de klasser där eleverna
genomförde steg ett. Lärarna fick svara på tre olika frågor kring detta, hur
många elever som de ansåg hade en så pass stor utmaning med textfrågorna i
matematik att de behövde anpassning, vilka olika utmaningar som finns kring
textfrågor i matematik samt hur lärarna just nu anpassar för dessa elever.
Lärarna ska inte skriva vilka elever som hade utmaningar utan bara uppskatta
hur många, alltså ska inte undersökningen ta del av lärarens åsikter kring
enskilda elever.
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4.2.4 Sammanfattning steg ett
Eleverna gavs information om undersökningen via sin matematiklärare, se
bilaga 2. En föräldrainformation skickades också till lärarna som de kunde
skicka vidare till föräldrarna, se bilaga 3.
Lärarna fick också information och där var det lite olika hur de tog del av
informationen, med en del lärare initierades kontakten via telefon och med
andra skriftligt via datorn. Alla fick slutgiltig informationen skriftligt via epost. Steg ett gjorde lärarna själva med sin klass på en dag och tid som passade
dem. Instruktionerna som lärarna fick var skriftlig.
Steg ett utförs av matematikläraren i klassen men om läraren hellre vill att jag
kommer och gör det så har jag erbjudit mig att göra det. Se bilaga 5 för att se
vilka instruktioner som lärarna fick till steg ett.

4.2.5 Forskningsfråga 1 - steg två
Materialet från steg ett sammanställs genom att svaren på matematikfrågorna
rättas. Rätt svar ger ett poäng, fel svar ger noll poäng. Sedan summeras alla
poäng och divideras på antal elever som gjort steg ett, detta ger ett
klassgenomsnitt. Då det är fem uppgifter per elev, kan minsta poängsumman
per elev vara noll poäng och maximala poängsumman per elev kan vara 5
poäng. Genomsnittssiffran hamnar därmed mellan 0,0 - 5,0. De två klasser som
får lägst klassgenomsnitt kommer att få genomföra steg två för att få störst
möjlighet till förändring mot steg två. Om alla elever i klassen klarar
textfrågorna utan anpassningar finns ingen anledning att införa anpassningar.
Matematikuppgifterna i steg två är liknande de i steg ett. Lite detaljer har
ändrats så att de blir nya men har samma koncept, svårighetsgrad, innebörd
och syfte. Här är en tabell över hur frågorna i steg ett jämfört med steg två ser
ut.
Steg ett
Tolvtusensextio
Tvåhundrasextusen
En halv miljon
Johan har 184 kr och köper en CDskiva för 139 kr och två tidningar för
8 kr styck. Hur mycket hade han från
början.

Steg två
Fjortontusenåttio
Fyrahundraåttatusen
Två och en halv miljon
Kurt fick 50 kr att köpa leksaker för.
Kurt köper en fotboll för 15 kr. Sedan
köpte mamma en ny tröja och nya
byxor och nya sockor till Kurt.
Byxorna kostade 100 kr eller 80 kr
mer än vad tröjan kostade. Hur
mycket kostade byxorna?
Troj köper tre rymdpennor. Han Mia köper fyra sudd. Hon betalar
betalar med 100 kr. Han får tillbaka med 100 kr. Hon får tillbaka 20 kr.
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10 kr. Hur mycket kostar varje Hur mycket kostar varje sudd?
penna?
I steg två kommer olika anpassningar att erbjudas eleverna, jag började med
att ta fram förslag på hur man kan anpassa och kom fram till denna lista:
 Mattelek
 Utomhuspedagogik
 Dator
 Surfplatta
 Film
 Extra genomgång i helklass / mindre grupp / enskilt
 Smartboard
 Jobba två och två
 Jobba i grupp
 Dramatisering / charader
 Konkret material
 Få frågan uppläst
 Miniräknare
 Lathund
 Visualisera / rita
Denna lista kan inte på något sätt anses vara komplett på tänkbara
anpassningar inom matematiken utan är enbart resultatet av vad mina tankar
har landat på för tänkbara anpassningar utifrån de uppgifter som är
framtagna.
Sedan har jag avgränsat mig en hel del då jag dels är bunden till den miljö jag
erbjuds ute på skolorna, vilka kan se helt olika ut, de måste alltså passa
överallt. Uppgifterna ska jobbas med enskilt samt ska gå att upprepa på ett
likvärdigt sätt eftersom jag ska genomföra steg två i två olika klasser. Det ska
också gå att göra anpassningen på alla tre uppgifterna.
Tre stycken olika anpassningar valdes ut.
 Visualisera / rita / lathund - Att i förväg rita upp bilder på papperet
som eleverna får, fungerar på alla tre uppgifterna, går att genomföra
oavsett hur lokalen på skolan ser ut där steg två ska genomföras.
 Uppläst - Även denna anpassning är något som går att genomföra på
alla tre uppgifterna samt går att genomföra oavsett hur lokalen ser ut
där vi ska vara.
 Konkret material - ett material jag skapar själv som är anpassat efter
uppgiften kan tas med oavsett var steg två genomförs och det går att ta
fram material till alla tre uppgifterna. Materialet är bland annat
låtsaspengar samt laminerade bilder av Kurt, Kurts mamma och Mia.
Vardera klass som jag kommer att jobba med i steg två kommer att delas upp i
tre grupper, A, B och C. Och vardera gruppen kommer att får göra de tre
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uppgifterna med olika anpassningar efter en förutbestämd matris. Uppgifterna
presenteras och delas ut en och en. Eleverna jobbar enskilt med uppgifterna.
Grupp A
Mia köper fyra sudd. Konkret
Hon betalar med 100 kr. material
Hon får tillbaka 20 kr.
Hur mycket kostar varje
sudd?

Grupp B
Rita

Grupp C
Uppläst

Kurt fick 50 kr att köpa Uppläst
leksaker för. Kurt köper
en fotboll för 15 kr.
Sedan köpte mamma en
ny tröja och nya byxor
och nya sockor till Kurt.
Byxorna kostade 100 kr
eller 80 kr mer än vad
tröjan kostade. Hur
mycket
kostade
byxorna?
* Fjortontusenåttio
Rita
* Fyrahundraåttatusen
* Två och en halv miljon

Konkret
material

Rita

Uppläst

Konkret
Material

Nu följer förklaringar till de olika anpassningarna.
Uppläst - Uppgiften kommer att läsas upp högt av mig. Jag kommer att
upprepa uppgiften två gånger och vid behov kan jag läsa den enskilt för
enskilda elever.
Rita - Med hjälp av bilder på internet och en del bilder jag själv scannat in eller
redigerat skapar jag en visuell bild, en teckning eller skiss över uppgiften, i
uppgiften där eleven med siffror ska skriva talet som står med skriven text
görs en lathund. Lathunden finns i bilaga 6.
Konkret material - Genom att använda samma typ av bilder som i uppgifterna
då jag ritat och visualiserat skriver jag ut bilderna, klipper ut dem och
laminerar dem. På så sätt kan eleverna sortera på valfritt sätt men ändå på ett
konkret sätt jobba med uppgiften. Se bilaga 7 för ett kort på det konkreta
materialet till en av uppgifterna.

16

4.2.6 Forskningsfråga ett - Kompletterande intervju
Efter att steg ett och steg två var genomfört och resultaten började ta sin form
erbjöds lärarna i bägge klasserna som deltagit i steg två att delta i en
kompletterande intervju. Resultaten från sammanställningen upplevdes
ologiska och lärarna som har kännedom om klassen på ett annat sätt än vad jag
har erbjöds därför att kommentera, komma med åsikter, reflektioner och sitt
sätt att se på resultaten.

4.3 Urval
För att välja vilka elever jag jobbar med blev det en kommun i mitt geografiska
närområde eftersom jag ska besöka två av klasserna. Då en av uppgifterna är
från nationella proven i åk 3 och en av uppgifterna är från nationella proven i
åk 6 valde jag bort åk 5 och 6 med resonemanget att det skulle bli för enkelt för
eleverna och ge för lite spridning av svaren. Åk 4 är de elever som jag valde att
jobba med.
I den valda kommunen finns nio stycken skolor som har en eller flera klasser i
åk 4, åtta av dem är kommunala och en är en friskola. Alla skolor kontaktades
och fick information om detta.
Dessa elever är fördelade i 13 klasser och klasserna är större eller mindre
grupper, den minsta gruppen är 3 elever. Det är totalt 267 elever i åk 4 där 10
går på en friskola och resterande 257 går på kommunala skolor (Skolverket,
2016).
Alla matematiklärare som har årskurs 4 elever fick information om denna
undersökning och erbjudande om att genomföra steg 1.
Att sedan välja de två klasser som går vidare till steg 2 görs utifrån resultaten i
steg 1. Materialet från steg ett sammanställs genom att svaren på
matematikfrågorna rättas. Rätt svar ger ett poäng, fel svar ger noll poäng.
Sedan summeras alla poäng i klassen och divideras på antal elever som gjort
steg ett, detta ger ett klassgenomsnitt. Då det är fem uppgifter per elev, kan
minsta poängsumman per elev vara noll poäng och maximala poängsumman
per elev kan vara 5 poäng. Genomsnittssiffran hamnar därmed mellan 0,0 - 5,0.
De två klasser som får lägst klassgenomsnitt kommer att få genomföra steg
två.
I steg två delas vardera klass in i tre grupper. Eleverna delas in efter deras
resultat i steg ett. Strävan är att genomsnittssiffran är ungefär densamma för
alla tre grupperna i en och samma klass.
De elever som har möjlighet att svara på enkäten i steg ett är alla elever i
årskurs 4 där läraren valt att delta med sin klass och de lärare som har
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möjlighet att svara på lärarenkäten är alla matematiklärare som undervisar åk
4 under läsåret 2015/2016.

4.4 Etiska riktlinjer
4.4.1 Information och samtycke
Informationen går ut till samtliga matematiklärare som bjuds in att delta, där
framgår tidsplan, syfte, upplägg samt informationsbrev de kan skicka vidare
till elever och vårdnadshavare i de klasser där läraren väljer att delta med sin
klass. Informationen till eleverna har även bildstöd. I den del där eleverna
medverkar kommer jag även att informerar en extra gång i de klasser jag
besöker i steg två. Ingen elev kommer att tvingas att delta utan vill någon avstå
kommer detta givetvis att respekteras (Vetenskapsrådet 19, 2011) .

4.4.2 Konfidentialitet och nyttjande
Den forskning som kommer att genomföras här kräver inte namnet på varken
elever eller lärare. Skolor som extra noga vill säkerställa sig om att elevernas
namn kommer fram kan välja att ge eleverna ett nummer istället, enda kravet
jag ställt är då att eleverna har kännedom om detta nummer så att samma
nummer kan skrivas i steg två för att jämförelser på individnivå kan ske. I
övrigt så kommer inte elevernas eller lärarnas identiteter att delges någon
annan än min handledare om situationen att gå igenom data tillsammans
kräver det. I resultatdelen kommer enskilda elever enbart att hänvisas till som
eleven eller det neutrala hen, klasserna får en egen färg för att lättare kunna
skriva och referera till dem samt om dem och jämföra mellan klassrna. Lärarna
kommer att hänvisas till som lärare (Vetenskapsrådet 68, 2011). All data som
samlas in kommer enbart att användas till forskning och kommer inte att lånas
ut eller på annat sätt spridas till icke vetenskaplig forskning.
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5. Resultat
5.1 Forskningsfråga 1 - steg ett
Fem klasser på tre olika skolor i åk 4 med totalt 108 elever genomförde steg ett,
vid genomförandet av steg två tillkom 6st elever som gjorde steg ett, de hade
varit frånvarande från skolan när övriga klassen gjorde steg ett. Alltså grundar
sig urvalet till steg 2 enbart på 102 elever, diagrammen visar fördelningen av
det totala antalet elever.

Andel skolor

Andel klasser

Skolor som
deltog

Klasser som
deltog

Skolor som
inte deltog

Klasser som
inte deltog

Andel elever
Elever som
deltog
Elever som
inte deltog

När resultaten sammanställdes från de klasser som deltog blev resultaten
dessa (Resultaten i tabellen nedan grundar sig på 102 elever):
1A

1B

1C

2

3 Jämförelsetal - total

Klass Grön

50%

22%

50%

78%

56%

2,56

Klass Lila

88%

42%

67%

92%

54%

3,42

Klass Blå

75%

40%

45%

70% ---

Klass Orange

85%

25%

85%

90%

90%

3,75

Klass Röd

70%

40%

65%

85%

50%

3,10

---

Klasserna döpte jag till färger som inte går att relatera till klasserna för att
undvika att de identifieras. 1A-C samt 2 & 3 utgör de matematiska frågorna

19

som ställdes i steg ett. Procenttalen visar hur många procent av eleverna som
klarade en viss fråga. Exempelvis klarade i klass lila hela 92 % fråga 2 medan
enbart 70 % i klass Blå klarade samma uppgift.
Jämförelsetalet längst till höger beskriver ett klassgenomsnitt, max är 5,0 och
min är 0,0.
Läraren i klass blå hade jobbat mycket med uträkningar, att eleverna ska visa
hur de räknar, eleverna ska ställa upp tal vid uträkningar och så vidare, när
läraren då läste igenom frågorna i steg ett såg hen att ingen uträkning skedde i
fråga 3, antog att jag skrivit fel i frågan och ändrade i frågan. Därför faller
resultatet i fråga 3 för klass blå bort och det medför att inget jämförelsetal finns
för klassen och de kan då inte heller väljas till steg två.
I varje kolumn bland resultaten är två fält rödmarkerade, bland de fyra klasser
som återstår. Det är de två klasser som fått lägst resultat på vardera uppgiften.
Då kan man se att klass röd och klass grön vardera fått lägst resultat på 5 av 6
möjliga jämförelsepunkter. De två klasser som presterat lägst i steg ett blir de
som jag besöker och genomför steg två med.

5.2 Forskningsfråga 1 - steg två
I steg två bokade jag ett besök i klass grön och röd. Matematiklärarna visste i
förväg när jag skulle komma och i vilka grupper som eleverna skulle vara och
att det var ungefär samma uppgifter som eleverna skulle göra fast med
anpassningar. Jag kommer nu att kort beskriva hur tillfällena gick till i bägge
klasserna, för även om exakt samma planering ska genomföras i bägge
klasserna kan yttre faktorer påverka, sedan går jag in på resultaten.
Eleverna hade blivit informerade av matematikläraren att jag skulle komma.
Och jag upplevde när jag var på plats i de bägge klasserna att informationen
gått fram, det fanns inga inga funderingar på vem jag var eller vad jag gjorde
där.
Klass röd är en klass som visade sig rörig och orolig. Flera vuxna finns i
klassrummet för att upprätthålla ordningen. Känslan som klassen ger är just
rörig och orolig men läraren har en bra struktur och vet vad som behöver
göras. Undersökningen görs i ett grupprum där situationen är lugnare.
Eleverna är nyfikna och intresserade av det jag gör och ställer kompletterande
frågor.
I Klass grön finns liknande problematik, innan undersökningen blev eleverna
informerade om nya ordningsregler då lärarna upplevt att det varit
problematiskt. Även här startar lektionen med många vuxna i klassrummet.
Undersökningen görs i ett intilliggande klassrum där situationen är lugn och
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trivsam. Under undersökningen är eleverna tysta och fundersamma och det
verkar vara kopplat till ordningsinformationen.
Det var några elever i vardera klassen som inte gjorde steg ett med övriga
klassen, de har gjort steg ett i efterhand. Vid tillfället när steg två genomfördes
var några elever frånvarande. Dessa faktorer resulterar i att det finns 19 elever
i klass röd samt 21 elever i klass grön som ingår i resultatdelen, där bägge
stegen finns med så att de kan jämföras. Därför kan också en del
jämförelsepunkter se annorlunda ut i denna jämförelse jämfört med när
urvalet gjordes inför steg två.
Jag börjar med att presentera en översikt där klassernas resultat syns var för
sig, och fråga för fråga. Här framgår inte vilken typ av anpassning eleverna fått
på vilken av frågorna. Jag har färgkodat dem för att lättare få en överblick, röd
bakgrundsfärg innebär att klassen som helhet presterat sämre i steg två än i
steg ett. Grön bakgrundsfärg innebär att klassen som helhet har presterat
bättre i steg två än i steg ett. Och slutligen, ingen bakgrundsfärg alls innebär
ingen skillnad.
Klass grön
Steg ett
Steg två

1A
43%
43%

1B
14%
10%

1C
38%
14%

2
67%
57%

3 Jämförelsetal
43%
2,14
43%
1,43

Klass Röd
Steg ett
Steg två

1A
68%
74%

1B
37%
58%

1C
63%
53%

2
84%
68%

3 Jämförelsetal
53%
3,05
26%
2,74

Tittar man på individnivå var det tolv som presterade bättre i steg två än i steg
ett medan tjugo elever presterade sämre i steg två. Åtta elever presterade
likadant i steg ett som i steg två. De som presterade samma resultat i bägge
stegen varierade mellan noll rätt som lägst upp till fem rätt som högst.

Fördelning av andelar elever som
förbättrade / försämrade sina
resultat
Lika
Försämrade
Förbättrade
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Den elev som stod för största fallet är en elev som fick 5 poäng i steg ett men
skrev noll poäng i steg två. Den största höjningen är en elev som skrev 1 poäng
i steg ett och höjde till 4 poäng i steg två.
Nu följer tre tabeller som visar hur förändringen skett utefter vilken
anpassning eleverna fått. Här är jämförelsetalets max 1.0 och min 0.0. Bägge
klasserna är sammanräknade i dessa tabeller, alla elever har gjort alla frågor så
bakom varje siffra finns 40 elever.
Att få Frågan uppläst
1A
60%
53%

Steg ett
Steg två

1B
33%
33%

1C
40%
33%

2
69%
46%

3 Jämförelsetal
42%
0,85
33%
0,70

Det finns sex enskilda elever som presterat bättre i steg två genom att få frågan
uppläst, fyra av dem finns på fråga 1 A-C där ett tal skrivet med text ska
skrivas med siffror.
Att få använda konkret
material
1A
62%
69%

Steg ett
Steg två

1B
15%
23%

1C
54%
23%

2
92%
83%

3 Jämförelsetal
67%
0,95
33%
0,75

Bakom dessa siffror gömmer sig fem enskilda elever som blivit hjälpta av att
använda ett konkret material och här är avslöjar färgerna var merparten av
dem återfinns. Fyra av de fem återfinns på fråga 1 A-C
Att få frågan visualiserad
Steg ett
Steg två

1A
42%
50%

1B
25%
50%

1C
58%
42%

2
67%
73%

3 Jämförelsetal
62%
0,83
38%
0,83

Här finner vi tre gröna fält och jämförelsetalet är detsamma för steg ett och
steg två. Här finner vi nio elever som presterat bättre i steg två än i steg ett,
bland annat finner vi i fråga två en svenska-2 elev som endast kunde enkla
fraser på svenska, men när hen fick frågan visualiserad klarade eleven att
räkna utan problem. Fyra av dessa elever har presterat bättre i fråga 1 A-C, tre
elever i fråga 2 samt två elever i fråga 1.
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5.3 Forskningsfråga 1 - kompletterande samtal / intervju
Då resultaten inte pekade i en konkret riktning från början och den första
siffran jag sammanställde var jämförelsetalen, som på bägge klasser sjunkit till
steg två valde jag att erbjuda lärarna i vardera klassen för ett kompletterande
samtal / intervju, dels för att jag skulle få en bättre bild av vilka eleverna var,
men även att få nya infallsvinklar. En lärare valde att ställa upp. Jag hade en
del frågor att utgå ifrån men till formen är det mer att likna vid ett samtal än
en regelrätt intervju.
Angående frågorna i steg ett och två så ser inte läraren något konstigt med
fråga två, möjligtvis att den kan upplevas som svårare i steg två då det är
division med 4 istället för division med 3. I övrigt är frågorna formulerad på
samma sätt och läraren anser att det här är en fråga som fler borde ha haft rätt
på. Frågorna där tal är skrivna med ord och eleven ska skriva dem i siffror
upplever läraren som aningen svår, vilket jag bekräftar att den är då den
kommer från nationella proven i åk 6, läraren förstår dock varför uppgiften var
med. Den fråga som många upplevde som lurig, fråga tre, där svaret står i
frågan, tror läraren kan förvirra eleverna. Eleverna är så inarbetade på att
något ska räknas ut så den blir svår av den anledningen.
Vi pratar även om det kan finnas yttre faktorer som kan ha påverkat klassen
och det finns det, personalomsättningen i klassen har varit hög och det finns
även andra faktorer som påverkat som jag väljer att inte skriva för att bevara
sekretessen. En del negativa yttre faktorer drabbade klassen mellan steg ett och
två.
När vi pratar om anpassningar så är eleverna inte alls vana vid att jobba med
konkret material, det finns inget material som eleverna har tillgång till. Läraren
är osäker på var det kan finnas om hen skulle behöva något material. En
klassuppsättning med bärbara datorer finns på en vagn som delas med fem
andra klasser. Några fasta arbetsplatser med datorer för elever finns inte.
Ingen tillgång till surfplattor finns i denna klass. Eleverna har tillgång till
varsin lathund för multiplikation och nu jobbar klassen med bråk på
matematiklektionerna och då ritar de och visualiserar i högre utsträckning.
Som avslutning pratar vi lite om PISA och TIMSS och jag frågar läraren vad
hen tror skulle lösa detta på lång sikt, en fråga som kanske ligger i utkanten av
min studie men känns ändå väldigt relevant i detta sammanhang, läraren
berättar att hen har hört om en modell som prövats på en ort i Sverige, där
man är två lärare som hjälps åt i samma klass, läraren pratar om denna modell
som två-lärarmodellen. Läraren menar att du kan ena läraren ha genomgång
på tavlan med en grupp elever som tar in visuellt och auditivt medan den
andra läraren kan jobba mer taktilt eller kinestetiskt. Alternativt att en lärare
jobbar med en grupp elever som gillar att jobba i grupp medan resten jobbar
enskilt tillsammans med andra läraren.
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5.4 Forskningsfråga 2
Vad har eleverna själva
matematiklektionerna?

för

idéer

om

hur

man

kan

utveckla

I steg ett fick eleverna en fråga om hur man kunde göra för att göra
mattelektionerna roligare eller lättare. Frågan är en öppen fråga och eleverna
fick själva skriva ned vad just dom tyckte.
Svaren från de 108 eleverna blev av en varierad grad där 47 elever har svarat
konkreta eller framåtsyftande svar samt 5 elever som svara annat och är därför
borträknade.

Andel elever som deltog

Svarat
Ej svarat
Borträknade

Nu följer en tabell över vad eleverna svarat samt hur många som svarat
liknande svar, svaren är uppdelade i två kategorier, en som handlar om
arbetssätt, förutsättningar och struktur och den andra kategorin handlar mer
om innehåll och vilken typ av aktivitet som genomförs på lektionen. Jag har
valt att tolka svaren med en positiv inställning, att även om en elev skrivit
"svenska" som förslag har jag tolkat det som att man kan väva ihop svenska
med matematik istället för att tolka det som att de borde ha svenska istället för
matematik. Tabellen är sorterad, de förslag som flest föreslagit inom vardera
kategorin står överst inom varje kategori.

Arbetssätt / förutsättningar / Struktur
Antal
Jobba mer i par eller grupp
7
Ha tyst på lektionerna
3
Kortare lektioner
1
Anpassa mattelektionerna så alla elever får utmaning / så alla tycker det är
roligt
1
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En lugnare lärare
Mindre grupper
Mer lärare
Bensträckarpaus för man blir så trött
Att sätta de som pratar i korridoren

1
1
1
1
1

Innehåll / Aktivitet
Leka en mattesport / spela mattespel
Vara mer ute
Kreativare / roligare lektioner
Att få jobba mer med datorerna
Mer problemlösning
Se på mattefilmer
Mer smartboard
Mer praktisk matte / räkna mer levande
Mindre mattebok
Göra en mattesång
Matteuppgifter med kluriga frågor
Sluta med boken
Att mattetalen handlar om något roligt
Att man får använda miniräknare på lektionerna
Ställ upp ett tal på tavlan / smartboarden som alla får lösa enskilt och
sedan får eleverna själva redovisa
Göra enklare saker
Mer division på papper
Mer bilder
alla elever får en egen Ipad / bärbar dator
Rita
Använda händerna
Svenska
Ytterligare 5 svar har inkommit som handlar om annat än matematik,
exempelvis har en elev uttryckligen skrivit att de borde bada bubbelpol istället
för att ha matematik och de fyra andra eleverna har på olika sätt uttryckt att
allt redan är bra och roligt.
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6
6
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5.5 Forskningsfråga 3
Denna sista fråga handlar om hur många elever som lärarna uppfattar har
utmaningar kring textfrågor i matematiken samt om och i så fall på vilket sätt
lärarna då anpassar textfrågorna i matematik för de elever som har behov av
det?
Jag skickade ut en enkät till lärarna i steg ett och fick tillbaka skriftliga svar
från tre lärare. Alla tre lärarna har svarat på alla tre frågorna.
Två av lärarna har 2-3 elever vardera i klassen om behöver extra stöd med
textfrågor medan den tredje läraren svarar att hen har 4-5 elever i sin klass som
behöver extra stöd. Alla tre lärarna har klasser som totalt sett är 20 elever eller
fler.
På frågan vilka utmaningar läraren upplever att eleverna har kring textfrågor i
matematik svarar alla tre att det är att förstå vad som eftersöks. Två av lärarna
skriver också att eftersom det ofta är flera uträkningar så blir det svårare att
veta vilket räknesätt man ska använda i de olika räkneoperationerna. För
elever som har svenska som andraspråk kan det handla om att brister i
språkförståelsen, eleven förstår inte texten skriver en lärare.
Den sista frågan som behandlar hur lärare idag anpassar för eleverna skriver
alla tre att de läser frågan högt för eleven, en lärare påpekar att man måste
vara noga med betoningar i texten så att eleven förstår. Andra anpassningar
som en eller flera av lärarna jobbar med är att eleverna får jobba tillsammans,
texten görs större, texten styckeindelas eller att ord förklaras.
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6. Diskussion
6.1 Metoddiskussion
Grundtanken kring min studie anser jag är bra, genom att dela upp första
frågan i två steg för att mäta skillnader, dock bör man göra studien under en
längre tid så att eleverna för möjligheter att pröva olika material då ett av
dilemmana var just att eleverna inte är van att jobba med konkreta material
utöver de skriftliga och auditiva som läraren kan ge. Att både fråga elever om
hur de vill ha sina lektioner för att lära sig mer eller ha roligare och sedan ställa
frågan till lärarna om hur de idag anpassar gjorde att dessa svar kompletterade
fråga ett på ett bra sätt då det blev lite tvetydlig resultat på fråga ett.
Själva urvalet från steg ett till steg två kan jag se att det hade funnits en poäng i
att vetenskapligt välja ut de klasser som presterat bäst och då enbart fokusera
på att jobba med eleverna som inte klarade steg ett, detta för att undvika alla
de yttre faktorer som i denna studie påverkade bägge klasserna i steg två.
Däremot behöver man titta mer och djupare på de etiska riktlinjerna eftersom
man jobbar endast på individnivå och inte som i detta fall, mest på gruppnivå.

6.2 Forskningsfråga 1
Trots att resultaten från PISA-undersökningen och TIMSS är väl kända blir det
ändå med en viss förvåning resultaten läses, dels att det är så pass stor skillnad
mellan klasserna men även att de är så pass låga och tittar man specifikt på
uppgift 2, som är från nationella provet i åk 3, är det också stora variationer
men i klass blå är det enbart 70 %, alltså 7 av 10 elever som klarar uppgiften.
Detta trots att eleverna gått 1½ termin i åk 4 eller drygt ett år mer sedan de
gjorde nationella proven i åk 3. Klass grön ligger lite bättre till där 78 %
klarade uppgift 2. Men siffrorna är anmärkningsvärt låga.
Tittar man övergripande så ser det inte så märkvärdigt ut, det blev inte rakt
igenom förbättringar för alla elever när anpassningar sattes in. Dels anser jag
att det beror på yttre faktorer, mina upplevelser och observationer vid besöken
när steg två gjordes stämde väl överens med det läraren berättade under den
kompletterande intervjun. En annan faktor är att som läraren beskriver,
eleverna är helt enkelt inte vana vid att jobba med konkret material vilket
stämmer med en del av mina observationer under steg två, det fanns elever
som spred ut alla låtsaspengar och andra bilder på bänken och bara satt och
tittade på det, jag tolkade det som att de visste inte hur de skulle jobba med
materialet.
Tittar man på forskningsfråga 1 ur ett lärstilsperspektiv (Boström &
Svantesson 2007) så behöver eleverna få hjälp att ta reda på hur de lär sig bäst
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och sedan att det finns tillgång till både konkret material, datorer, surfplattor
och personal som utmanar eleverna utifrån den plats de är, en del lär sig bäst
av att jobba själv, medan andra lär sig bäst i par eller i grupp. att lärare
behöver bli bättre på att se alla elever är ett måste och att mer anpassa utifrån
ett lärstilstänk, detta för att en del elever ska slippa jobba i motvind hela
skolgången medan bänkkamraten jobbar i medvind.
Att dra några stora slutsatser från detta är inte rimligt men det ger en hint om
att elever behöver individuella anpassningar, att enbart få frågan uppläst som
var en metod som lärarna gärna tog till gav inte några större utslag i mina
tester. Däremot när man visualiserar genom att rita eller ge en lathund kan ge
större effekter. Ett konkret material kan givetvis hjälpa men då behöver man
jobba med det regelbundet, det får inte bli ett hjälpmedel enbart vid till
exempel prov, eller som i detta fall, ett tillfälle då denna studie med
anpassningar görs, för då är eleven osäker på vad eleven förväntas göra med
materialet. Ann-Louise Ljungblad sammanfattar på samma sätt fast med andra
ord "Idag har vi en rättvis skola, en skola där alla barn har rätt till lika mycket
av allt. Det vi behöver är en solidarisk skola, där var och en får efter sina
behov, vilket är en stor skillnad (Ljungblad, 37, 2003).

6.3 Forskningsfråga 2
Hela 43 % av eleverna som deltog i steg ett har svarat på frågan på ett
framåtsyftande sätt, jag ser det som ett bra resultat då det var en öppen fråga
där eleverna fick skriva precis vad de själva tyckte, vilket kan vara svårt för en
del elever. Eleverna har många kloka tankar och idéer, och lyssnar man på
dessa idéer och genomför någon av idéerna vore en intressant forskarfråga för
framtiden.
I tabellen nedan är samma förslag fast sorterade på ett annat sätt, efter
lärstilsfaktorer. Visst finns det gråzonsförslag som kan passa in på fler än ett
ställe, men denna uppdelning är ett förslag. Det syns också att majoriteten
ligger under fysiska faktorer, inga alls eller få på psykologiska faktorer samt
miljöfaktorer. Detta gör det enkelt att börja med förändringar, titta på de
fysiska faktorerna och börja förändra där, och då är det kanske inte
förändringar för alla elever som är nödvändig, utan för de som gynnas va det.
Miljöfaktorer
Ha tyst på lektionerna
Att sätta de som pratar i korridoren

3
1

Emotionella / känslomässiga faktorer
Mer problemlösning
2
Kortare lektioner
1
Anpassa mattelektionerna så alla elever får utmaning / lätt så alla tycker det 1
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är roligt
Matteuppgifter med kluriga frågor
Att mattetalen handlar om något roligt
Göra enklare saker
Mer division på papper
Svenska
Sociala faktorer
Jobba mer i par eller grupp
Ställ upp ett tal på tavlan / smartboarden som alla får lösa enskilt och sedan
får eleverna själva redovisa
En lugnare lärare
Mindre grupper
Mer lärare
Fysiska faktorer
Leka en mattesport / spela mattespel
Vara mer ute
Kreativare / roligare lektioner
Att få jobba mer med datorerna
Se på mattefilmer
Mer smartboard
Mer praktisk matte / räkna mer levande
Mindre mattebok
Göra en mattesång
Sluta med boken
Att man får använda miniräknare på lektionerna
Bensträckarpaus för man blir så trött
Mer bilder
alla elever får en egen Ipad / bärbar dator
Rita
Använda händerna

1
1
1
1
1

7
1
1
1
1

6
6
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Det skulle vara mycket intressant att se vad som händer om eleverna skulle få
kunskap om sin egen unika lärstil och att lärarna anpassade efter dem då alla
förslagen som eleverna lagt ryms inom ramen för lärstilar. Även om läraren
skulle välja att enbart fokusera på en eller två block får man anse att chansen är
stor att elevernas resultat skulle förbättras.
Det som också är intressant är avsaknaden av förslag, ingen elev föreslår en
med visuell eller auditiv lärmiljö under de fysiska faktorer och ingen har heller
sagt att hen vill jobba ensam under de sociala faktorerna. Detta kan tolkas som
att de elever som är auditiva och eller visuella samt de som föredrar att jobba
ensam får sina behov tillgodosedda.
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6.4 Forskningsfråga 3
Översätter vi resultat på hur lärarna idag anpassar till sina elever till ett
lärstilstänk, anger tre av tre att de läser frågan högt, texten görs större eller
styckeindelas eller så förklaras ord. Alla dessa faktorer handlar om att erbjuda
fler delar inom det visuella och auditiva delarna. Dock säger en av lärarna att
hen även låter elever jobba tillsammans, och det kanske är en slump, men
denna lärare jobbar i en av de klasser som presterat bäst i steg ett.
Fokuserar vi på fysiska faktorer, så ser vi att eleverna önskade att få göra mer
taktila och kinestetiska moment (se forskningsfråga 2 sida 27-28). Men ur ett
lärstilsperspektiv anpassar lärarna genom att ge mer ur samma faktor, de
auditiva och visuella, istället för att ge något annat.

6.5 Slutkommentar
För 53 år sedan såg Magne att alla elever inte hängde med i
matematikundervisningen, då föreskrev skolöverstyrelsen ett försök för de
elever som hade svårt. För 46 år sedan visste man hur en bra
matematikundervisning skulle genomföras för att eleven skulle få utvecklas
(Magnusson 5, 2000).
Det man kom fram till då, förpackades uppenbarligen i en fin förpackning och
ställdes på hyllan för sedan dess har ingenting hänt på denna front i skolan
och det man kom fram till då, styrks av senare forskning också med bland
annat Dunns lärstilsmodell och Lena Boströms (2004) svenska forskning i
ämnet. Men ändå väljer svenska skolan dagligen att gå emot vetenskaplig
grund trots att det står i skollagen att skolan ska vila på vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet (Skollagen 1kap 5§). Min studie bekräftar den studie
som Berndtsdotter & Larsson Nahmias (2010) gjorde, att de auditiva och
visuella eleverna gynnas fortfarande och jag kan bara stämma in och hålla med
i deras slutkommentar om att om skolan fortsätter att gynna endast dessa
elever så är det dem som har störst chans att vidareutbilda sig till bland annat
lärare och då förs den traditionella undervisningen där visuella och auditiva
elever gynnas vidare. Genom att ge eleverna fler möjligheter att lära sig utifrån
ett lärstilstänk gynnar fler elever i skolan. Boström och Svantesson skriver att
studier har visat att 80 % av alla inlärningssvårigheter beroende på stress, och
att hela tiden behöva kämpa för att läraren har valt en inlärningsmetod som
inte fungerar för en del elever torde vara en stressfaktor för eleverna det
drabbar (Boström & Svantesson 62, 2007). Även om resultaten på testet på
forskningsfråga ett inte är glasklart så blir det ändå väldigt tydligt när man
lägger till redan gjord forskning, lärarnas kommentar om hur de idag anpassar
mer inom de områden som redan gynnas inom lärstilstänket samt elevernas
egna önskemål om en mer kinestetisk och taktil undervisning.
Jag avslutar med ett citat från Boström och Svantesson:
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Positiva känslor är livsviktiga när det gäller lärande (Boström & Svantesson 35,
2007)

6.6 Förslag till framtida forskning
Det skulle vara väldigt intressant att göra längre och djupare studier av
lärstilar och anpassningar kring detta, ett actionsforskningsprojekt med tydliga
ramar och material som passar till fler elever än de som lär sig bäst via
auditiva och visuella preferenser. Det skulle även vara intressant att studera
klass orange närmare (se sida 18 för tabell), klassen har väldigt höga och jämna
resultat på fyra av frågorna men är en av de två klasserna som presterat sämst
på fråga 1B, vad i undervisningen är det som orsakar just detta fenomen?
Särskilt med tanke på att fråga 1 A-C är uppbyggd på samma sätt.
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BILAGA 1: Steg ett - elevundersökning
Vilken skola går du på? ___________________________________

Hur gammal är du? ______________________________________

Vad heter du? __________________________________________

Vilket är ditt favoritämne i skolan? __________________________

Kön:

tjej

kille

annat

Vad har du har du gått i svensk skola/förskola?
(kryssa i rutorna vad du gjort i Sverige)
Förskola
åk 1
åk 2

åk 3

På en skala mellan 1 - 10, hur roligt tycker du matte är?
I______________________________5______________________________10

På en skala mellan 1 - 10, Hur säker känner du dig i matte?
I______________________________5______________________________10

Har du något förslag på hur matte-lektionerna i skolan kan bli roligare eller
lättare? Skriv i så fall gärna ned det här.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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1. Skriv följande tal med siffror.
a) Tolvtusensextio

____________________

b) Tvåhundrasextusen

____________________

c) En halv miljon

____________________

2. Troj köper tre rymdpennor. Han betalar med 100 kr. Han får tillbaka 10 kr.
Hur mycket kostar varje penna?

3. Johan har 184 kr och köper en CD-skiva för 139 kr och två tidningar för 8 kr
styck. Hur mycket hade han från början.
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BILAGA 2: Information till eleverna steg
ett
Information till eleverna
Hej
Jag heter Helena och utbildar mig till lärare. Jag ska skriva en stor uppsats om
textfrågor i matte. Jag ska göra en undersökning i två delar.

Din lärare kommer snart att ge dig matte-uppgifter som jag har gjort och en
del av er kanske tycker att de är enkla och en del tycker de är svåra. Och så
kan det vara, alla människor är olika. Och om du tycker att frågorna jag har
gjort är svåra, kom ihåg att du har styrkor inom andra områden som du är bra
på. Eller så har jag inte gett dig rätt förutsättningar för att lyckas.

Jag kommer att be er skriva ert namn på papperet, det är för att jag ska göra
del 2 med några av er och då behöver jag jämföra del 1 och del 2. Men ingen
kommer att få veta vad exakt DU skrivit eller heter. Du kommer att vara
anonym i min uppsats. Jag kanske skriver att den här eleven gjorde en sån här
fiffig lösning. Men jag skriver aldrig ditt riktiga namn.

Del 1 i min undersökningar kommer elever i åk 4 i Härnösand att göra. Bland
de klasser som deltar i min undersökning lottar jag ut påsar med snacks, som
ni kan ha vid en klassfest eller vid ett tillfälle ni bestämmer tillsammans med
läraren. 2 klasser vinner varsin påse med blandat snacks.

Tillbaka till uppgiften, ni jobbar en och en med uppgiften och gör ert bästa. Var
stolt över att ni deltar och kom ihåg, det är inte en tävling utan du gör ditt bästa.
Lämna in lappen till din lärare och var stolt över dig själv :)
Lycka till!
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BILAGA 3: Information till föräldrarna
Information till föräldrarna.
Hej
Jag heter Helena Hultin och går sista året på Grundskolelärarprogrammet med
inriktning årskurs 4-6 på Mittuniversitetet. Jag håller nu att skriva en C-uppsats
i matematik som kommer att handla om hur man kan anpassa textuppgifter i
matematiken för att alla elever ska ha större möjlighet att klara dem.
Min undersökning sker i två steg.
Steg 1: Alla lärare som undervisar i matematik i åk 4 i Härnösands kommuns
grundskolor har fått en inbjudan om att delta i undersökningen. Läraren som
vanligtvis undervisar i matematik gör steg 1 som innebär att eleven svarar på
några bakgrundsfrågor samt tre textfrågor i matematik. Dessa tre frågor kan
upplevas som svåra av eleverna som vanligtvis tycker att de är svåra då endast
ett fåtal anpassningar får göras. Läraren har fått information om detta så tag i
första hand kontakt med undervisande lärare om hur det ska bli för just ditt
barn. Detta steg tar ca 20 minuter och alla uppgifter görs individuellt.
Steg 2: Utifrån resultaten på steg 1 kommer jag att besöka två klasser i
kommunen för att genomföra del 2. Klassen kommer då att delas upp i 3
grupper och jag jobbar med en grupp åt gången. Den här gången får eleverna
jobba med textfrågor där jag på olika sätt förberett eleverna på vad de ska
räkna, alltså anpassat och gjort matematiken och siffrorna mer synliga.
För att kunna jämföra resultat på individnivå kommer eleverna att skriva sitt
namn, klass och skola på sina uppgifter både i steg 1 & 2. I min uppsats
kommer alla att anonymiseras. Jag kommer att göra jämförelser som visar
skillnader mellan textfrågor utan anpassning och med anpassning. Om du
känner dig otrygg med att ditt barn skriver sitt namn på uppgifterna vänligen
tag kontakt med undervisande lärare, det finns lösningar. Jag behöver kunna
skilja eleverna åt samt jämföra steg 1 & 2 för samma elev, men om sedan
eleven har ett riktigt namn eller ett påhittat är inte relevant för mig. Namnen
kommer inte på något sätt att offentliggöras.
Eftersom tidsschemat är pressat från universitetets sida så kommer jag att lotta
ut två påsar med snacks bland de klasser som deltar för att peppa både elever
och lärare, hur ni använder dem står klassen fritt att välja, jag vet att många har
klassavslutningar snart så då kan det vara gott med lite snacks.
på nästa sida ser du vilken information som eleverna fått.
Har du några frågor eller funderingar vänligen tag i första hand kontakt med
undervisande lärare och vill du prata med mig har alla lärare som deltar i
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undersökningen mina kontaktuppgifter, det finns även möjlighet att prata med
min handledare på universitetet.
Tack för att jag får låna era barn i denna undersökning för att jag i framtiden
ska bli en bra lärare.
Ha en bra dag! / Helena Hultin
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BILAGA 4: Information till eleverna steg två
Information till eleverna
Hej
Jag heter Helena och utbildar mig till lärare. Jag ska skriva en stor uppsats om
textfrågor i matte. Jag ska göra en undersökning i två delar. Den första delen
har ni redan gjort, det var väldigt snällt av er, tack :) Nu ska vi göra del två.
Och då ska jag få äran att få träffa er!

Jag kommer snart och hälsar på er och då ska vi räkna mer matte. Jag kommer
att dela upp er i tre grupper. En grupp i taget får jobba med mig ca 20 minuter
medan resten av klassen jobbar som vanligt med er lärare. Sedan blir det nästa
grupp som jobbar med mig, alla tre grupperna kommer att få jobba med mig.

Jag kommer att be er skriva ert namn på papperet, det är för att jag ska kunna
jämföra med det du gjorde i del 1. Även om jag träffar er så kommer ingen att
få veta vad exakt DU skrivit eller heter. Du kommer att vara anonym i min
uppsats. Jag kanske skriver att den här eleven gjorde en sån här fiffig lösning.
Men jag skriver aldrig ditt riktiga namn.

Ni jobbar en och en med uppgiften och gör ert bästa. Var stolt över att ni deltar
och kom ihåg, det är inte en tävling utan du gör ditt bästa. När du jobbat klart
med mig, var stolt över dig själv, för du har just bidragit till att göra skolan
bättre i framtiden :)
Vi ses snart!
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BILAGA 5:

Instruktioner till lärarna om steg

ett
Saker att tänka på
Genrellt:
* Om en elev är sjuk/frånvarande när klassen gör detta och om det hinner
göras innan deadline får eleven gärna göra steg 1 i efter de andra i klassen.
Bakgrundsfrågorna:
* Dessa får du hjälpa eleverna med fritt
* Ej tidsbestämt
Matematikfrågorna:
* Här får du inte hjälpa eleverna med strategier, läshjälp, räknehjälp eller
liknande.
* Om en elev behöver skrivhjälp (att du som lärare är sekreterare) så är det ok.
Du får bara skriva ned det eleven uttryckligen förmedlar till dig att du ska
skriva ned.
* Hjälpmedel såsom miniräknare, konkreta material, m.m. är inte tillåtna. Det
eleven själv kan rita/skriva/visualisera på sitt papper är ok.
* Om någon elev fortfarande sitter med papperet efter 15 minuter avbryter du
och samlar in papperet. (Bakgrundsfrågorna ska inte räknas in i de 15
minuterarna)
Steg 1 tar ca 20 minuter som mest per klass. Dessa frågor ligger till grund för
min studie och ska agera kontrollfrågor, så det är av största vikt att de
genomförs med alla elever, även de som jobbar i SU-grupper, specialpedagog,
hemundervisas eller undervisas på annat sätt.

41

BILAGA 6:

Uppgift och lathund till en uppgift

i steg två

Skriv följande tal med siffror.

a) Fjortontusenåttio

____________________

b) Fyrahundraåttatusen

____________________

c) Två och en halv miljon ____________________

Tio
Etthundra
Ettusen
Tiotusen
En miljon
En miljard

10
100
1 000
10 000
1 000 000
1 000 000 000
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BILAGA 7: Det konkreta materialet till
textuppgiften om Kurt
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