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Förord 
 
Vi vill tacka alla de lärarna och de deltagande eleverna för all hjälp så att vår 
undersökning blev givande, utan dem hade denna undersökning inte varit möjlig. 
Ett stort tack till vår handledare Kristi Hemmi, för all hjälp och stöd som vi har fått 
under arbetets gång. 

 
 



 

SAMMANFATTNING 
 
Syftet med undersökningen är att ta reda på olika svårigheter/styrkor som påverkar 
elevers prestation gällande matematiska textuppgifter. Vi studerar hur textuppgifter 
hanteras i undervisningen i två klasser i årskurs tre i ljuset av resultat och 
rekommendationer från tidigare forskning. Den här undersökningen bygger på 
observationer, intervjuer och ett elevprov. Vår undersökning visar att eleverna har 
olika prestationsnivåer. En problemuppgift för en elev kan alltså vara en rutinuppgift 
för en annan. I våra resultat kan vi se tydligt att språket spelar en avgörande roll 
gällande undervisningen i matematiska textuppgifter. Det visar också att många 
elever i de undersökta klasserna har brist i sin förståelse för textuppgifter. Dessutom 
presterar eleverna med svenska som första språk bättre än andraspråkelever när det 
gäller textuppgifter. Våra slutsatser stämmer överens med tidigare forskning inom 
detta område. 
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1 INLEDNING 

 

1.1 BAKGRUND  
Matematik spelar en väsentlig roll i våra liv, där vi möter olika typer av matematiska 
problem i vardagen. Att ha svårigheter i matematik betyder att man inte kan klara 
sina dagliga situationer i samhället särskilt när det gäller planering, hantering av 
pengar och att orientera sig i tid och rum. 

Efter kursen Problemlösning och algebra och i direkt kontakt med lärarna och 
eleverna under vår VFU- perioder väcktes vårt intresse för matematiska 
textuppgifter. Under vår VFU- perioder har vi lagt märke till att elever har olika 
svårigheter/styrkor när det gäller deras förmåga att lösa matematiska textuppgifter 
eftersom eleverna är olika och har olika sätt att lära sig. En del elever har lätt för att 
lära sig och ta in nya kunskaper. Därmed blir skolan en bra inlärningsmiljö för dem. 
Andra elever har svårigheter med detta och skolan blir ett större bekymmer för dem. 
För att ta reda på vilka orsaker som ligger bakom dessa skillnader har vi bestämt oss 
att utforska och fördjupa oss i detta område. I vår studie ska vi kasta ljus på viktiga 
faktorer som påverkar elevers prestation gällande matematiska textuppgifter. Genom 
intervjuer och observationer av både lärare och elever, elevprov och tidigare 
forskning vill vi undersöka elevernas prestation (svårigheter/styrkor) inom området 
matematiktextuppgifter. Dessutom ska vi koncentrera oss på hur matematiska 
textuppgifter hanteras i undervisningen. Enligt Lpo 94 och under rubrik en likvärdig 
utbildning står det att: 

”undervisningen ska anpassas till varje elevs behov och förutsättningar Den skall 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 
elevernas fortsätta lärande och kunskapsutveckling. [….]. Hänsyn skall tas till elevernas 
olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målen. Skolan har ett 
särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 
utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.” (s. 10)  

Styrdokumenten och läroplanen samt många författare bl.a. Malmer (1999), Ahlberg 
(1995) och Löwing och Kilborn (2002) anser att problemlösning är ett centralt 
begrepp inom matematikämnet. Vi har bestämt att vårt examensarbete ska handla om 
matematiska textuppgifter som involverar mer eller mindre problemlösning för att vi 
som blivande lärare tycker att vi bör skaffa oss goda kunskaper i det här viktiga 
området inom matematikundervisning. För oss är det viktigt att vi engagerar oss för 
att hjälpa eleverna och väcka deras intresse för problemlösning i matematik, vilket i 
sin tur leder till att öka deras lust för matematiskt lärande. 

 

1.2 SYFTET OCH FRÅGESTÄLLNING 
Syftet med vårt arbete är att undersöka vilka svårigheter/styrkor eleverna har i 
årskurs tre när de arbetar med matematiska textuppgifter. Förutom detta ska vi ta 
reda på vilka åtgärder som vidtagits av lärare för att hantera textuppgifter i 
undervisningen. I vår studie utgår vi ifrån följande frågeställningar: 

• Vilka svårigheter/styrkor har elever i klass tre med matematiska 
textuppgifter? 



Elevers prestation i matematiska textuppgifter 
En studie i årskurs tre 

2 

 

• Hur hanteras textuppgifter i undervisningen av två klasser i årskurs tre i 
ljuset av vår empiriska studie samt resultat och rekommendationer från 
tidigare forskning? 
 

1.3 ARBETETS DISPOSITION 
Vårt examensarbete innehåller sex kapitel. Här skriver vi en kortfattad beskrivning av 
vad de olika kapitlen handlar om. 

Kapitel 2 redogör för tidigare forskning, vad styrdokumenten och läroplaner skriver 
om matematiska textuppgifter samt de viktigaste faktorerna som påverkar elevers 
prestation gällande matematiska textuppgifter.  

Kapitel 3 innehåller beskrivning av de metoder som används i vår undersökning, 
samt genomförande av matematiska textövningar, lärar- och elevintervjuer och 
observationer av både lärare och elever i två olika grundskolor. 

 Kapitel 4 presenterar en sammanfattning av analysen av intervjuerna, elevproven 
och observationerna av elever och lärarnas sätt att undervisa matematik.  

Kapitel 5 presenterar slutsatsen som dras av våra resultat och av tidigare forskning 
om matematiska textuppgifter. 

Kapitel 6 ägnas åt diskussion angående konsekvenser av våra resultat för 
skolpraktiken utifrån slutsatser och tidigare forskning. Vidare diskuteras vilka 
problemområden som är viktiga att forska mera kring.  

 

2 LITTERATURGENOMGÅNG 

 

2.1 DEFINITION AV BEGREPPET PROBLEMLÖSNING  
Ahlberg (1995) hävdar att ordet problem oftast används i vardagligt tal för att 
beskriva en vardaglig händelse som kräver en tanke för att lösa ett dilemma. Ordet i 
ordböcker tolkas som någonting som är så pass svårt att det kräver en ansträngning 
av en person för att lösa problemet. Ett problem kan också beskrivas som en uppgift 
som kräver analytisk förmåga och tankearbete. När man pratar om problemlösning 
inom matematik i skolan är det så att ett problem som kräver stor ansträngning för 
några elever inte kräver någon ansträngning alls för andra. Vidare kan en uppgift som 
varit svår för en elev att lösa idag, för samma elev vara en uppgift av rutinkaraktär 
nästa vecka (Ahlberg, 1995). 
 
Ingrid Olsson (2009) definierar en problemuppgift som en uppgift där man inte vet 
lösningen direkt utan att det finns någon svårighet man måste klara av. Hon skiljer 
mellan en problemuppgift och en vanlig rutinuppgift genom att ge två exempel för att 
bevisa detta. Författaren skriver att uppgiften: Du har 3 kritor och får 2 till. Hur 
många kritor har du då? inte är någon problemuppgift för en sjuåring utan en 
rutinuppgift. Medan uppgiften: Moa köpte tre pinnglassar för 8 kr/st. Hur många 
strutar för 12 kr/st skulle hon kunna få för samma kostnad? är en problemuppgift. 
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Hon poängterar vidare att om man ger den sista uppgiften till en elev i årskurs 6 så är 
det en rutinuppgift. Det visar sig att en problemuppgift för en elev kan alltså vara en 
rutinuppgift för en annan (Olsson, 2009). Det här ser vi också tydligt i våra material. 
 
På samma sätt skriver Möllehed (2001) att problemlösning handlar om sådana 
problem som eleven inte tidigare har mött och där inga lösningsstrategier är 
tillgängliga från början. Eleven måste därför själv söka efter svar och finna tänkbara 
lösningsstrategier samt välja en egen lösningsmetod. Vidare skriver han att 
problemlösning är ett levande element i matematikundervisningen. Därför väljer 
man ett fortsatt arbete med problemlösning i skolan, vilket kräver inblick över 
metoderna och inställningen. Detta för att öka elevernas intresse, stimulera deras 
aktivitet och observationsförmåga. Dessutom underlättar arbetet med 
problemlösning logiskt tänkande och tillåter eleverna att utöva sin samspelsförmåga. 
Arbetssättet tar även hänsyn till de enskilda behoven och de individuella tankesätten 
(Möllehed, 2001). 
 
Löwing & Kilborn (2002) skriver att många tycker att problemlösning är det största 
målet för matematikundervisningen i skolan. Vidare hänvisar de till Unenge och 
Wyndham (1988) som anser att ett problem är en uppgift som ska vara klurig, att den 
vållar problem för eleverna att lösa. 
 
Enligt Hagland, m.fl. (2005) kan ett problem således vara ett problem för en del men 
inte för andra, beroende av individen och individens förkunskaper. Man kan alltså 
särskilja ett problem från en rutinuppgift. Vi har tagit hänsyn till detta när vi har valt 
elevprov uppgifter av olika svårighetsgrader till elevproven. 
 

2.2 PROBLEMLÖSNINGENS BETYDELSE I SKOLAN 
Problemlösning är inte ett nytt begrepp i matematikundervisningen. Enligt Möllehed 
(2001) väcktes intresset för problemlösning redan på 1940-talet genom den ungerske 
matematikern George Pólya. I Sverige har problemlösning en given plats i alla 
läroplaner och kursplaner sedan 1960. Ahlberg (1995) anser att dagens samhälle 
ställer stora krav på att ha förmågan att kunna lösa och hantera olika problem, vilket 
innebär att intresset för problemlösning har blivit stort när det gäller inlärning och 
undervisning i matematik. Ett stort antal matematiker och forskare tycker att 
matematik i grunden handlar om problemlösning. Därför bör problemlösning sätta 
sin prägel på undervisningen i matematik. Hagland, m.fl. (2005) anser att färdigheter 
som man lär sig inom problemlösningsundervisning har en stor betydelse för att 
hjälpa människor att kunna lösa olika problem som de möter i sin vardag. 

Löwing & Kilborn (2002) betonar vikten av att undervisa problemlösning i skolan, 
enligt de två författarna är problemlösning ett av de viktigaste målen för 
matematikundervisning. Syftet med problemlösningsundervisning i skolan är att ge 
eleverna verktyg att lösa olika problem i olika situationer. Även Magne (1998) 
betonar problemlösningens betydelse i skolan. Han tycker att problemlösning 
tillsammans med tal- och formuppfattning är en av tre grunder som den matematiska 
undervisningen består av. Enligt Hagland m.fl. (2005) ger arbete med 
problemlösning bra möjligheter för eleverna att lättare se behovet av olika kunskaper 
inom olika detaljer i matematiken vilket har en stor betydelse för att, öka 
motivationen, skapa nya färdigheter och befästa sina kunskaper. 
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Även Ahlberg (2001) betonar problemlösningens betydelse i skolan. Genom arbete 
med problemlösning skapas en relation mellan eleven och problemet eftersom varje 
elev har sitt eget sätt att lösa problemet beroende på sina erfarenheter, färdigheter 
och förutsättningar. Relationen mellan barnen och problemlösning börjar tidigt 
innan skolstart, då de arbetar med olika problemlösningar såsom huvudräkning utan 
att använda skriftliga symboler och siffror. De problemlösningarna som löses av de 
små barnen utan medvetenhet om att det är matematik har stor betydelse för deras 
utveckling när det gäller tal- och räkningsförståelse. Ahlberg menar vidare att 
problemlösning ger barnen möjligheter att använda olika strategier vid lösningen och 
kan därefter berätta hur de har tänkt och vilka strategier de använt. Eleverna 
utvecklar sin logiska, kreativa och systematiska förmåga genom analysering och 
förklaring och de lär sig också att tänka och analysera självständigt (Ahlberg, 2001). 

Ett annat syfte med matematiska problemlösningar enligt Hagland, m.fl. (2005) är 
att detta arbete ökar elevernas motivation att hitta nya kunskaper inom ämnet 
matematik. Dessutom kan detta arbete med problemlösningar påverka barns 
självförtroende positivt. Vidare menar författarna att elevernas självförtroende ökar 
vid diskussioner om problemlösning, genom att eleverna får hitta egna sätt att lösa 
olika problem och hitta nya vägar till lösningen (Hagland, m.fl., 2005). 

 

2.3 STYRDOKUMENT 
Lpo 94 föreskriver en likvärdig utbildning, däremot innebär inte det att utbildningen 
och skolans resurser ser likadana ut överallt. Det är utifrån elevernas olika behov och 
förutsättningar som undervisningen och resurserna fördelas. I Lpo 94 understrykas 
vikten av att skolan har ett särskilt ansvar för elever som av olika skäl, har svårigheter 
att nå utbildningsmålen:  

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.” (s. 10) 

I kursplanen för matematik i grundskolan (2000) står det under rubriken ämnets 
syfte och roll i utbildningen att: 

”Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som 
behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för att kunna 
tolka och använda det ökande flödet av information och för att kunna följa och delta i 
beslutsprocesser i samhället.” (Skolverket, 2000). 

Vidare står det att: 

”Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera 
matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter 
förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem.” (Skolverket, 2000) 

Grundskolans strävande mål i samma kursplan är att skolan skall i sin undervisning i 
matematik sträva efter att eleven: 

”Utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna 
förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer.” 
(Skolverket, 2000). 

Dessutom står det att eleven: 
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”Utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik, 
samt tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga 
problemsituationen.” (Skolverket, 2000). 

Medan under rubriken ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” står det att: 

”Problemlösning har alltid haft en central plats i matematikämnet. Många problem kan 
lösas i direkt anslutning till konkreta situationer utan att man behöver använda 
matematikens uttrycksformer. Andra problem behöver lyftas ut från sitt sammanhang, 
ges en matematisk tolkning och lösas med hjälp av matematiska begrepp och metoder. 
Resultaten skall sedan tolkas och värderas i förhållande till det ursprungliga 
sammanhanget. Problem kan också vara relaterade till matematik som saknar direkt 
samband med den konkreta verkligheten. För att framgångsrikt kunna utöva matematik 
krävs en balans mellan kreativa, problemlösande aktiviteter och kunskaper om 
matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer. Detta gäller alla elever, såväl de som 
är i behov av särskilt stöd som elever i behov av särskilda utmaningar. ”(Skolverket, 
2000). 

Vidare beskriver kursplanen för matematik (2000) det nya målet som eleverna ska ha 
uppnått i slutet av det tredje skolåret, vilket innebär att eleven ska ha förmåga att: 

”kunna undersöka elevnära matematiska problem, pröva och välja lösningsmetoder och 
räknesätt samt uppskatta och reflektera över lösningar och deras rimlighet.” (Skolverket, 
2000). 

 I kursplanens strävansmål för både svenska och svenska som andra språket 
(2000) står det att eleven: 

”Utvecklar sin förmåga att läsa och förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och med 
olika svårighetsgrader samt att anpassa läsningen och arbetet med texten till dess 
karaktär och till syftet med läsningen.” (Skolverket, 2000). 

 

2.4 FAKTORER SOM PÅVERKAR PROBLEMLÖSNINGSFÖRMÅGAN  

2.4.1 SPRÅKET 
Rönnberg & Rönnberg (2001) hänvisar till Vygotskij som anser att språket är 
människans främsta verktyg och har stor betydelse för tänkande i lärandeprocessen, 
dessutom är språket viktigt för att kommunicera och utveckla olika kunskaper. Det 
står även i kursplanen i svenska, att språket ska ha en nyckelställning i skolarbetet. 
Genom språket sker kommunikation och samspel med andra. Kunskap bildas genom 
språket, vilket gör den synlig och hanterbar. Syftet med svenskämnet är att utveckla 
elevernas kommunikationsförmåga, tänkande och kreativitet tillsammans med andra 
ämnen i skolan (Skolverket, 2000). 
 
2.4.1.1 Språkets betydelse för matematik 
Alla forskare inom matematik är idag överens om språkets stora betydelse som ett 
verktyg för att utveckla den matematiska förståelsen. Malmer (1999)  är en av de 
forskarna som hänvisar till språkets stora betydelse i matematik för utveckling av det 
logiska tänkandet. Enligt författaren är språkkompetens grunden för att man ska 
kunna lära sig alla kunskaper. Det är naturligt att barn som har bristfälligt ordförråd 
får svårigheter med sin inlärning, medan de barnen med väl utvecklat språk har bra 
förutsättningar för en nyttig inlärning. Hon hänvisar till Vygotskij, som poängterar 
att bristen i den språkliga utvecklingen förhindrar barn att utveckla deras logiska 
tänkande och utveckla matematiska tankestrukturer (Malmer, 1999). 
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Malmer (2002) skriver att matematiska textuppgifter blir svårt för eleverna att förstå, 
hantera och formulera om de saknar möjligheter att analysera texten och förstå 
innebörden. Matematiska begrepp som elever möter när de löser en matematisk 
textuppgift är exempelvis: dubbel, en tredjedel, fler, färre, mindre än, större än, 
hälften, tillsammans, sammanlagt. Dessa matematiska begrepp måste behärskas av 
eleverna för att kunna lösa uppgiften. Hon hänvisar till olika undersökningar som 
visar att en bristande språklig kompetens är en större orsak till att elever har 
svårigheter vid textuppgifter än brister i räkneförmåga. Hon menar att kombination 
mellan språklig och matematisk kompetens är grundförutsättningar för att utveckla 
det logiska tänkandet. Det är mycket viktigt att eleverna  har ett bra ordförrod. Dessa 
ord vållar problem när elever löser olika textuppgifter om de  inte kan förstå ordens 
betydelse eller inte kan koppla ihop orden med det matematiska språket. Författaren 
betonar språkets vikt i matematik och hur en del elever känner sig osäkra när de inte 
känner något gemenskap genom språket. En del elever kan vara duktiga och har inga 
svårigheter med de fyra räknesätten när de arbetar med uppgifter där det krävs 
endast siffor och tecken, men när de löser olika textuppgifter vet de vilka eller vilket 
räknesätt ska användas i uppgiften. Det är viktigt att eleverna som har 
språksvårigheter och brister i att förstå olika matematiska begrepp får träna på olika 
matematiska begrepp och ord i olika sammanhang för att förstå innehållet i 
textuppgiften (Malmer, 2002). 
 
Skolverkets rapport (2003) Lusten att lära betonar vikten av att kombiera språket 
med matematisk förståelse och språkets betydelse i matematiken. I den här 
rapporten står det att : 
 

”Sambandet mellan god språkbehärskning och matematiska förståelse är väl belagt såväl i 
praktiskt pedagogiskt arbete som i forskning. Ett väl utvecklad språk är en nödvändig 
förutsättning för allt annat lärande, också i matematik. Med hjälp av språket utvecklas 
matematiska begrepp, eleven blir medveten om sitt kunnande och hur man lär.” ( s. 32) 

 
Även Mange (1998) påpekar språkets betydelse inom textuppgifter. För att eleven ska 
ha förståelse för orden i en textuppgift bör han/hon förstå innehållet i texten. Dessa 
ord ska kopplas till skolan och vardagens talspråk. När elever löser textuppgifter 
måste hänsyn tas till elevers språkförståelse, ordförråd, språkliga medvetenhet och 
läsuppfattning. Lundberg & Sterner (2002) hänvisar till att eleverna ofta möter nya 
ord och matematiska begrepp när de löser olika textuppgifter, dessa ord kan vara 
svåra att tolka av eleverna och därför svåra att förstå, vilket gör att det ställer stora 
krav på elevernas läsförståelse i matematiska textuppgifter. Författarna menar vidare 
att varje ord kan vara viktigt för förståelsen och spelar en stor roll för att kunna lösa 
en matematisk textuppgift, därför ställer lärobokstexter krav på att elever måste 
förstå varje ord i det som dem läser. 
 
2.4.1.2 Matematiska begrepp 
I rapporten Mer än matematik (2008) betonas det att ordförråd är ett verktyg som 
matematikens problemlösare bör ha. Det bästa sättet att utveckla och utvidga 
ordförrådet hos eleverna är genom läsning. Lärarrollen i det här fallet är inte att 
undvika nya ord som eleverna möter när de arbetar med matematiska textuppgifter 
utan istället bör läraren hjälpa sina elever att utveckla deras ordförråd genom att ge 
dem möjligheter att möta nya begrepp och ord (Myndigheten för Skolutveckling, 
2008). 
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Ahlberg (1995) menar att det språket som eleverna har med sig när de börja deras 
formella undervisning i skolan har stor betydelse när de ska lära sig att använda det 
matematiska symbolspråket. För att eleverna på bästa sätt ska lära sig vad olika 
matematiska begrepp betyder, bör de samtala i mindre grupper då de kan diskutera 
och reflektera med varandra. Författaren skriver vidare att det är viktigt att eleverna 
kan olika matematiska begrepp men att det är ännu viktigare att de har förståelse för 
dessa begrepp (Ahlberg, 1995). 

Malmer (1999) betonar också vikten av de olika begreppen som lärare använder till 
eleverna t.ex. ord som används för att jämföra två saker eller ord som används för att 
beskriva tid. Det som är viktigt med dessa begrepp är att eleverna möter dem i många 
olika situationer och upprepande gånger, vilket gör att eleverna inte glömmer 
begreppen. Enligt författaren är förståelsen av matematiska begrepp den avgörande 
faktorn som påverkar elevers prestation gällande matematiska textuppgifter. Det 
finns risk att eleverna tappar lusten för matematikinlärningen om de inte förstår 
olika begrepps betydelse som förekommer i samband med matematiska textuppgifter 
(Malmer, 1999). 

Även Löwing & Kilborn (2002) hänvisar till att läraren bör vara försiktig när det 
gäller undervisning av matematiska begrepp. Vid förklaring av nya begrepp som har 
annan betydelse i vardagsspråk än i ämnet matematik t.ex. volym, rot, rymmer, 
skillnad, udda, axel mm., är det viktigt att läraren diskuterar med sina elever och 
konkretisera begreppens innebörd. Författarna skriver vidare att syftet med 
diskussionen och förklaringen är att eleverna ska bli medvetna om hur de använder 
begreppen som ett komplement till vardagsspråket. Om eleverna inte förstår 
begreppens innebörd finns då en risk att de inte kan se matematiken utanför 
klassrumsramen dvs. i vardagslivet. Även Malmer (1999) håller med Löwing & 
Kilborn (2002) om den matematiska begreppsförståelsen. Han skriver att eleverna 
som inte förstår begreppens betydelse i en matematisk uppgift undviker att ge svar 
för att de saknar förståelsen. Därför är det viktigt att undervisningen sker på ett 
formellt matematiskt språk som har stor påverkan gällande elevers ökande ordförråd. 
Malmer menar vidare att läraren måste ta hänsyn till att det finns olika språkliga 
nivåer i klassen och därför bör språket anpassas efter elevernas behov och nivå. 

 
2.4.1.3 Läsförståelse i textuppgifter 
Mange ( 1998) betonar vikten av språkfunktionernas betydelse inom textuppgifter. 
För att eleven ska förstå innehållet i texten måste han/hon ha en förståelse för orden i 
den texten. Dessutom bör eleven skaffa sig ett rikt och välfungerande ordförråd som 
är nödvändigt för att kunna förstå innehållet. När ett barn arbetar med en textuppgift 
bör de använda ord som  har anknytning till skolans och vardagens talspråk. 
Författaren refererar till en amerikansk studie från 1992 som visar hur elevens 
prestation gällande problemlösning påverkas av  läsfärdigheten och ordförrådet. 
Vidare menar han att för att kunna utveckla elevernas förståelse inom matematiska 
problemlösningar måste hänsyn tas till elevernas språkliga medvetenhet, 
läsuppfattning, ordförråd och språkförståelse (Mange, 1998). 

Även Lundberg & Sterner (2006) skriver att arbeta med matematiska textuppgifter 
ställer stora krav på elevernas läsförståelse eftersom de i arbetet med olika 
textuppgifter möter nya ord som är svåra att tolka. Vidare menar de att arbete med 
matematiska textuppgifter innebär en aktiv process där läsaren kan skapa en relation 
mellan texten och sig själv. När läsaren läser och förstår texten leder det i sin tur till 
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att han/hon reagerar på texten genom att själv dra slutsatser. Läsförståelsen har den 
betydande rollen att skapa bra relation mellan läsaren och texten. Författarna skriver 
Vidare att problemet med eleverna som har läsförståelsesvårighet är, att de inte själva 
kan förstå frågan som ställs i en matematisk textuppgift. Uppgifterna blir svårare när 
texten blir längre och att den består av flera meningar, då blir det svårt för eleverna  
att  koncentrera sig på vad som är viktigt i texten för att analysera den ( Lundberg & 
Sterner, 2006). 

Ahlberg (2001) pekar på att antalet meningar och ord i en matematiktextuppgift har 
stor betydelse när eleverna arbetar med långa textuppgifter, där lösningen blir 
svårare och kräver mer koncentration än de korta enkla textuppgifter. Författaren 
menar vidare att även ordens svårighetsgrad kan påverka elevers prestaioner när de 
arbetar med olika matamtiska textuppgifter. Ibland har ett ord i texten den 
avgörande rollen som bestämmer hur lösningen ska ske och det kan bli mycket svårt 
med lösningen för en del elever om de inte förstår ordets betydelse (Ahlberg, 2001). 

Enligt rapporten Mera än matematik (2008) bör läraren ta hänsyn till elever med 
svenska som andra språk och har svårigheter i läsförståelse. Dessa elever har extra 
svårigheter när de arbetar med matematiska textuppgifter beroende på bristen av 
ordförråd och svårighet i läsförståelse. Skolverket betonar vikten av att de nationella 
proven bör anpassas till elever som har svenska som andraspråk. Utländska elever får 
använda lexikon som hjälpmedel, dessutom ska de få extra hjälp av en utländsk 
lärare för att översätta några ord och begrepp som har stor betydelse i uppgifterna. 
En annan typ av hjälp som utländska elever skall få är att tiden för provet blir längre 
för att de ska få chans att läsa uppgifterna flera gånger och analysera texterna 
(Myndigheten för Skolutveckling, 2008). 

Lundberg & Sterner (2006) hävdar att elever utvecklar sin läsförståelse genom att 
utveckla sin ordavkodning som har en stor betydelse för läsförståelse och är en viktig 
förutsättning för god läsare. Syftet med att barnen utvecklar sin ordavkodning är att 
de inte behöver koncentrera sig på vad som står i texten, istället kan eleven lägga 
kognitiva resurser på att ta till sig innehållet av texten. När eleverna saknar förmågan 
att avkoda orden blir det en anledning till att de får svårigheter med arbetet vad gäller 
matematiska textuppgifter där läsuppgifter blir för svåra att tolka. Författarna 
nämner vidare flyt i läsning som innebär att läsaren kan bearbeta texten effektivare 
och därför underlättar arbetsminnet. Med andra ord innebär flyt i läsning att läsaren 
både kan identifiera orden och förstå betydelser av dem. Vidare menar författarna att 
förmågan av att läsa, förstå, och analysera matematiktexter underlättas när eleven 
har en bra förmåga att läsa med flyt. Men när eleven läser en lång och komplicerad 
matematiktext, är en stor risk att han/hon förlorar viktig information under 
läsningens gång, vilket leder i sin tur till att han/hon inte klarar uppgiften (Lundberg 
& Sterner, 2006). 

 

2.4.2 KLASSMILJÖ 
2.4.2.1 Lärarroll 
Läraren har en betydande roll gällande matematiska textuppgifter genom att leda 
eleverna och organisera deras lärande. Björklund (2007) skriver att barnen i klassen 
behöver en vuxen som vägleder dem och försöker analysera och förstå deras förslag 
gällande olika problemlösningar. Vidare hävdar författaren att lärarens roll i klassen 
är oerhört viktig trots att eleverna ges tillfälle att prata matematik med varandra. 



Elevers prestation i matematiska textuppgifter 
En studie i årskurs tre 

9 

 

Genom att tydliggöra elevernas tankar kan läraren hjälpa sina elever och utveckla 
deras tänkesätt. När eleven får möjligheter till att sammanställa sina lösningar och 
återberätta, skapas en förståelse för hur han/hon har förstått problemet utifrån sitt 
individuella sätt.  Även Lundberg & Sterner (2006) betonar vikten av lärarens 
närvaro i klassen. Författarna anser att lärarens kunskaper i matematik är den 
avgörande rollen i elevens lärande. Utifrån lärarens stöd kan eleverna utveckla sina 
kunskaper och färdigheter i läsförståelse, samt hur de kan få nytta av den i arbetet 
med matematiska textuppgifter. 

Löwing & Kilborn (2002) framhåller att för att eleverna ska kunna uppnå målet med 
matematiska problemlösningar måste nivån på uppgifterna höjas efter varje elevs 
tidigare kunskaper. Dessutom ska problemlösningsuppgifterna kännas som en 
utmaning för eleverna. Lärarrollen i det här fallet är att stimulera lärandet genom att 
anpassa inlärningen till elevernas utvecklingsnivå genom att utmana dem att lösa 
olika problemlösningsuppgifter då eleverna skapar en lust att lära och utveckla sig 
(Löwing & Kilborn, 2002). 

Enligt Holden (2001) ska läraren i sitt uppnående mål sträva efter att undervisning i 
matematik ska bli rolig och intressant.  Detta kräver ett oerhört engagemang av 
läraren. Läraren bör ha intresse för matematik och försöka skapa en bra lärandemiljö 
för eleverna, där de i sin undervisning inte ska sträva efter betyg, beröm och priser 
utan att lära sig för sin egen skull. En väsentlig förutsättning är att läraren strävar 
efter att eleverna blir medvetna om att syftet med matematikundervisningen inte är 
att klara provet utan att lära sig för livet (Holden, 2001). 

Möllehed (2001) påpekar att undervisningen i problemlösning kräver olika 
kompetenser av läraren bl. a. att läraren förstår bakgrunden till olika svårigheter som 
möter eleverna vid problemlösning, att försöka sätta sig in i elevens tankesätt och att 
kunna se olika strategier som ska användas vid lösningen. Dessa kompetenser 
kommer inte behärskas på korttid utan kräver ett långsiktigt lärande av lärare. 
Läraren bör vara öppen för olika strategier som används av eleverna och inte försöka 
tvinga dem att följa vissa strategier eller lärarens eget sätt (Möllehed, 2001). 

Språket spelar en avgörande roll i matematikinlärning. Malmer (2002) betonar 
vikten av lärarnas medvetenhet om språkets betydelse i matematik där de bör tänka 
på det språket som ska användas i matematikundervisningen. Även Löwing och 
Kilborn (2002) hänvisar till att det är viktigt att undervisningen sker på ett språk som 
eleverna förstår. Språket som används av läraren måste varieras beroende på vem 
läraren talar med. Läraren måste vara medveten att eleverna är olika och att de har 
olika språkutvecklingsnivåer. Därför är det väldigt viktigt att samtala med varje elev 
på den nivån som eleven befinner sig. Dessutom ska läraren syfta till att utveckla 
elevers språk, både formellt och informellt. 

När det gäller grupparbete inom problemlösnings område bör läraren, enligt 
Hagland, m.fl. (2005) kontrollera lärandet genom att gå runt och se hur arbetet sker i 
olika grupper. Detta kan hjälpa den gruppen som fastnar att fortsätta. Lärarrollen i 
det här fallet är att föra gruppen vidare genom några små tips och ledtråder. Det är 
viktigt att läraren levererar minimalt med information om lösningen, annars kommer 
eleverna känna att det är läraren som har kommit fram till lösningen. Löwing och 
Kilborn (2002) menar att när eleven får för mycket hjälp av sin lärare är det precis 
som att läraren lägger ordet i munnen på eleven. Vidare skriver författarna att detta 
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kan beskrivas som att lärare i verkligheten har löst problemet, då eleven inte har fått 
nytta av lärarens hjälp och därmed blir elevens förståelse för uppgiften värdelös. 

 

2.4.2.2 Samarbete mellan elever 
Läroplan 94 betonar vikten av samarbete mellan eleverna. Detta samarbete syftar till 
att eleverna skall utveckla förmågan att diskutera, lyssna, argumentera, reflektera och 
utveckla sociala sammanhang mellan dem.  I Lpo (1994) kan man läsa att skolan skall 
sträva efter att varje elev: 

”lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för 
att formulera och pröva antaganden och reflektera över erfarenheter och lösa problem, 
kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden.” (s. 15) 

Vidare står i Lpo 94 att skolans uppgift är att eleven  

”Känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra.” (s. 9 )  

Enligt Ahlberg (1991) är problemlösning ett ämne som kommer att lösas av eleven 
tillsammans med någon. Arbete med problemlösning i små grupper har en stor 
påverkan för elevens utveckling då eleverna kan komma till nya kunskaper genom 
dialog med varandra eller med lärare. Vidare betonar Ahlberg vikten av samarbete 
med eleverna i klassen. När eleverna arbetar tillsammans med matematiska 
textuppgifter kräver det diskussion elever emellan, informationssökning och 
textanalysering. Genom att eleverna tillsammans löser olika matematiska 
textuppgifter blir de medvetna om deras och andras tankesätt eftersom de måste 
förklara och beskriva sitt tänkande för andra i gruppen, så att andra förstår. 
Författaren skriver också att diskussionen som uppstår medan eleverna när de 
arbetar tillsammans med matematiska problemlösningar påverkar deras förståelse 
genom att de ställer frågor, lyssnar till varandras tankar och åsikter, diskuterar olika 
lösningsmetoder, ger förslag och ställer hypoteser (Ahlberg, 1991). 

Vidare menar Ahlberg att det bästa sättet att arbeta med matematisk problemlösning 
är att låta eleverna arbeta tillsammans i grupper. Därefter kan läraren välja några 
intressanta lösningar och låta eleverna redovisa och samtala kring lösningen inför 
hela klassen. Syftet med redovisningen blir då inte att visa lösningen, utan hur den 
här gruppen har kommit fram till lösningen. Det viktigaste med grupparbete, enligt 
författaren är att eleverna får bra möjligheter att öva upp sin förmåga att jämföra 
olika strategier. Dessa kan hjälpa gruppmedlemmarna att utveckla deras tänkande 
gällande matematiska problemlösningar. Vidare skriver hon att eleverna som får 
arbeta med problemlösningsuppgifter i grupp får ett reflekterande förhållningssätt 
till matematik (Ahlberg, 1991). 

Ahlberg (1991) hänvisar vidare till att det också finns nackdelar med grupparbete. 
Författaren skriver att många lärare inte låter sina elever arbeta i grupper. Detta för 
att sådana lärare blir osäkra över individens prestation i ämnet, där de menar att ett 
gemensamt arbete inte visar individens kunskaper över ämnet. Dessutom anser hon 
att det förekommer en hög ljudnivå i klassrummet när gruppmedlemmarna samtalar 
med varandra. Vidare hävdar hon att grupparbetet kan leda till att några elever 
känner sig obekväma i gruppen, vilket därmed påverkar deras prestation negativt.  
Författaren skriver vidare att det finns risk med grupparbete om eleverna i gruppen 
har olika prestationsnivå, vilket leder till att högpresterande elever styr medan 
lågpresterande elever kan ha svårt att aktivt delta i arbetet, då de känner sig utanför. 
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Därutöver riskerar högpresterande elever att tappa lusten för inlärningen när de inte 
blir utmanad för att de uppgifterna som gruppen arbetar med är under deras nivå och 
inte ger den utmaning som behövs (Ahlberg, 1991). 

 

2.4.2.3 Hjälpmedel 
Lpo 94 betonar vikten av att undervisningen sker i samspel med olika hjälpmedel 
som syftar till att öka förståelsen hos eleverna. I Lpo 94 står under rubriken rektors 
ansvar: 

”skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av 
god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. 
bibliotek, datorer och andra hjälpmedel.” (s. 21) 

Enligt Malmer (1999) är språket det viktigaste verktyget som skall används för att 
bygga upp och utveckla begrepp och föreställningar om olika matematiska relationer. 
För att eleven ska kunna översätta olika begrepp till det matematiska språket måste 
han/hon först ha dessa begrepp i form av ord som kopplas till sina erfarenheter och 
tidigare matematiska uppfattningar. Författaren skriver vidare att för att eleverna ska 
kunna behärska dessa begrepp bör de ta den tid de behöver. Det bästa sättet att ha en 
övergripande förståelse över olika matematiska begrepp är att undervisningen ska 
utföras genom olika konkreta hjälpmedel såsom kort, knappar, klossar och olika 
konkreta material. Att använda olika konkreta hjälpmedel i undervisningen har en 
stor betydelse för att öka eleverna förståelse gällande matematik ämne och ge dem ett 
bättre sammanhang (Malmer, 1999). 

Malmer (1999) fortsätter vidare och hänvisar till att syftet med hjälpmedel i 
matematikundervisningen är att eleverna behöver använda sig av konkreta och 
laborativa material för att kunna få stimulans och variation. För många elever är 
matematik ett svårt och tråkigt ämne och de har dessutom ingen lust att arbeta med 
matematiska uppgifter. Men när undervisning kombineras med olika praktiska 
material och hjälpmedel blir ämnet lättare och eleverna skapar lust för 
matematikinlärning. Författaren anser också att koncentrationsförmågan ökar 
kraftigt när eleverna lär sig genom användning av olika hjälpmedel (Malmer, 1999). 

Även Doverborg & Emanuelsson (2006) poängterar vikten av att kombinera 
undervisningen med matematiska hjälpmedel i alla åldrar. Enligt författarna har 
dessa hjälpmedel och material en stor betydelse gällande elevers erfarenheter och 
förståelse, och det blir lättare för dem att behärska olika matematiska område såsom 
former, höjd, mönster och storleksrelationer mm. Författarna hänvisar vidare till 
vikten av att eleverna blir medvetna att matematiken finns överallt i vår praktiska 
vardag för att de ska uppleva matematik som ett viktigt ämne. Genom olika 
matematiska hjälpmedel kan eleverna hitta sitt eget sätt att lära (Doverborg & 
Emanuelsson, 2006). 

Även Ahlberg (1995) skriver om matematiska laborativa hjälpmedels betydelse i 
matematikundervisningen. Hon presenterar bilder som ett exempel på hjälpmedel. 
Hon menar att eleverna kan utrycka matematiska problem med hjälp av bilder. I det 
här fallet kan bilder fungera som en bro mellan elevernas vardagliga språk och det 
formella matematiska språket. Författaren menar vidare att konkreta material har en 
stor betydelse gällande elevers språkutveckling. När eleverna använder olika 
konkreta material i sin undervisning gör detta att språkanvändningen hos dem blir 
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mer effektiv eftersom dessa material kan vara som ett hjälpmedel som stimulerar till 
aktiva reflektioner och diskussioner bland eleverna (Ahlberg, 1995). 

 

2.4.3 ANDRA FAKTORER 
Det finns också andra faktorer som påverkar elevens prestation gällande 
matematiska textuppgifter. Lester (2000) skriver att det finns en rad faktorer som 
påverkar barns förmåga att lösa ett problem. Han presenterar nedan några av dem: 
 
1. Kunskap och användning 

Den här faktorn handlar mest om vilka matematikkunskaper eleverna har och 
förmågan att använda dessa kunskaper. Dessa kunskaper är viktiga att stödja 
eleverna i matematik bl.a. algoritmens funktion, söka mönster, fakta om tal och 
begrepp. Den som är betydelsefull för sammanhanget är hur eleverna organiserar och 
utnyttjar dessa kunskaper. 

2. Kontroll 
Kontrollen handlar om förmågan att styra, planera och utvärdera tänkande för att 
kunna hantera olika matematiska problem på ett kunskapligt sätt. Bristen av kontroll 
leder till att eleverna använder en viss metod eller ett visst sätt att lösa olika 
matematiska problem. När eleverna märker att den metoden som används inte är 
framgångsrik, går de tillbaka och söker efter en ny metod för att lösa problemet. 
Författaren menar vidare att förmågan att röra sig mellan olika metoder påverkar 
förmågan att kunna lösa ett matematiskt problem. 

3. Uppfattningar av matematik 
Enligt Lester påverkar elevernas tidigare kunskaper deras sätt att lösa matematiska 
textuppgifter. Eleverna kan lösa ett matematiskt problem på olika sätt bl.a. genom att 
koncentrera sig på nyckelord i texten och dessa uppfattningar har betydande roll för 
att bestämma vilken metod som ska användas för att lösa problemet. 

4. Affekt 
Lester anger affekt som en faktor som påverkar elevers prestation när de arbetar med 
matematiska problemlösningar. Den här faktorn handlar om åsikter, känslor och 
olika attityder som finns i förhållande till särskilda matematikområden. Affekt 
handlar också om att eleven inte har lust att studera matematiken eller har något 
emot en del av ämnet. Dessutom räknas också brist på självförtroende och stress som 
affektkänslor som påverkar prestationen i ämnet matematik och bestämmer även 
tankesättet. 

5. Socio- kulturella sammanhang 
I den sista faktorn hänvisar författaren till att individen påverkar och påverkas av den 
miljön där man befinner sig i. Därför har de socio- kulturella faktorerna en stor 
påverkan på tänkandet. Elevens matematiska tankesätt påverkas av de sociala och 
kulturella relationerna både i hemmet och i skolan. (Lester, 2000) 

Möllehed (2001) lyfter också fram några andra faktorer som påverkar elevers 
prestation när de arbetar med matematiska problemlösningar. Enligt Möllehed kan 
bristande verklighetsuppfattning vara en orsak som påverkar lösningen i 
matematiska textuppgifter. Författaren menar vidare att en felaktig 
verklighetsuppfattning kan visa sig genom att eleven tolkar problemet helt felaktigt. 
Denna faktor leder också till att eleven även löser problemet helt slumpmässigt och 
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väljer siffror ur texten och ett räknesätt som inte alls stämmer med uppgiften. En 
annan faktor som har stor påverkan gällande matematiska problemlösningar är 
räkneförmåga. Räkneförmåga innefattar bråkräkning, räkning med negativa tal, 
ekvationslösning, mm. Förmåga att välja rätt metod som ska användas för att lösa ett 
problem faller in under räkneförmåga. Vidare skriver han om ytligare faktorer som 
påverkar problemlösning i matematik, bland de viktigaste faktorerna är:  

Talförståelse: När eleverna feltolkar decimaltal och rationella tal. 

Heuristik: Det handlar om olika strategier inom matematiska problemlösningar 
som används av eleverna på många olika problem. 

Logik: Det handlar om elevers svårigheter att dra slutsatser utifrån givna villkor. 

Resurser: Det handlar om elevers förmåga att utföra algoritmiska beräkningar och 
kunskaper om fakta. (Möllehed, 2001) 

 
2.4.3.1 Tidigare matematisk bakgrund 
Lundberg & Sterner (2002) hävdar att barns första erfarenheter vad gäller 
matematiken i sina tidigare år spelar en avgörande roll för deras fortsatta inlärning. 
Författarna menar vidare att det är viktigt att barn får möta matematiken utifrån sin 
egen erfarenhetsvärld. Genom att barn använder sitt eget talade språk, kan de lösa 
matematiska problem och närma sig det matematiska symbolspråket (Lundberg & 
Sterner, 2002). 

Ahlberg (1995) menar att barnen har en förståelse för matematiska begrepp och 
förmågan att räkna innan de kommer till skolan. Förståelsen för mängd, storlek och 
form är några exempel på begrepp som barn har förståelse för innan skolgången. 
Dessutom har små barn en bra förståelse att se likheter och skillnader samt gruppera 
olika sorters föremål. Ahlberg menar vidare att barns förmåga att lösa olika 
matematiska problemlösningar börjar tidigt innan de kommer till skolan och deltagit 
i den formella undervisningen. Hon skriver vidare att barn använder sig av egna 
strategier som baseras på deras egna tidigare kunskaper och erfarenheter. Dessa 
strategier och metoder som används av barnen när det gäller problemlösning skiljer 
sig från de metoder och strategier som barnen möter i skolan när de får sin formella 
undervisning. Vidare betonar Ahlberg vikten av att utgångspunkten i undervisningen 
är att ta hänsyn till barns tidigare erfarenheter och sina egna sätt att lösa olika 
textuppgifter och undervisningen ska knyta an till barns föreställningsvärld. Det 
mötet mellan barns tidigare erfarenheter och problemens innehåll har stor betydelse 
att utveckla barns matematiska tänkande som i sin tur avgör hur olika 
problemlösningsprocesser utvecklas hos dem (Ahlberg, 1995). 

 
2.4.3.2 Koncentrationsförmåga 
Koncentrationsförmåga är en annan viktig faktor som påverkar elevers prestation i 
matematiska textuppgifter. Adler & Malmer (1996) skriver att uppmärksamhet och 
koncentration ingår i all form av inlärning. Författarna menar vidare att eleven för att 
han/hon ska lyckas med sin matematikinlärning kräver en ”högnärvaroprocent” som 
innebär den psykiska närvaron. Enligt Lundberg & Sterner (2004) är diagnosen 
ADHD som medför brister i uppmärksamhets- och koncentrationsförmåga en orsak 
till att elever kan få svårigheter vid inlärning av matematik särskilt inom området 
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matematiska textuppgifter. Författarna fortsätter vidare och skriver om 
koncentrationsförmågas betydelse inom matematiska textuppgifter som en viktig 
förutsättning för att eleverna ska klara dessa uppgifter. Enligt författarna har 
minnesfunktion en stor betydelse för lärandet i matematik. Eleven som arbetar med 
matematik bör ta reda på olika delmoment och regler (korttidsminnet) som innebär 
att eleven ska hålla kvar lösningen av ett delmoment i huvudet, vilket leder till att de 
ska komma fram till det slutliga svaret i en uppgift. Långtidsminnet är motsatsen till 
korttidsminnet, som används av eleven för att lagra sina erfarenheter och kunskaper. 
Ett vanligt exempel av långtidsminnet är multiplikationstabellen. 
 
2.4.3.3 Andraspråkselever 
Norén (2006) refererar till olika undersökningar som visar att elever med svenska 
som andra språk inte når de uppsatta målen i samma grad som elever med svenska 
som första språket. I en av sina forskningar på en grupp elever med svenska som 
andra språk i en skola (dessa elever brukade få sin undervisning i ämnet matematik 
på svenska), försökte Norén ge en chans för eleverna att få undervisningen på både 
svenska och modersmålet. Resultat visade att eleverna kände att matematiken blev 
lättare för att de fick extra stöd på deras modersmål. Hon menar vidare att det är 
oerhört viktigt att eleverna med utländsk bakgrund får en del av sin undervisning på 
modersmålet, då de känner sig tryggare och har förtroende till sina egen förmåga i 
matematik. Att få undervisningen på modersmålet ökar kraftigt elevers 
självförtroende på sin egen förmåga som har stor betydelse i deras inlärning (Norén, 
2006). 

Rönnberg & Rönnberg (2001)  hävdar att finns flera faktorer som påverkar prestation 
gällande matematiken hos eleverna med svenska som andraspråk. En av de viktigaste 
faktorerna är att matematiken är ett ämne som hör ihop med språkbehärskning. Med 
det menar de att om sådana elever har språksvårighet påverkar det därigenom deras 
förmåga negativt. För att eleverna ska kunna analysera en textuppgift och dra 
slutsatser krävs en bra språkförståelse samt ett kognitivt tänkande. Dessutom kan 
förståelsen av matematiska begrepp vara av en annan orsak vad gäller matematiska 
textuppgifters svårighet för elever med utländsk bakgrund, enligt författarna. De 
skriver vidare att alla barn utvecklar sina kunskaper gällande matematiska begrepp 
innan skolstart medan eleverna med svenska som andraspråk saknar dessa 
kunskaper på grund av att de inte möter dessa begrepp vid tidig ålder. Författarna 
håller med Noréns forskning om att matematikundervisning blir lärorik när den 
utförs på svenska och modersmålet. Vidare skriver de att det är svårt för elever med 
svenska som andraspråk att förstå undervisnings innehåll om den sker på svenska 
som de inte behärskar tillfredställande och därmed blir möjligheter till 
kommunikation sämre (Rönnberg & Rönnberg, 2001). 

 

Sammanfattning av kapitel 2 

Enligt många forskare inom matematikundervisning och även styrdokumenten är 
problemlösning ett av de viktigaste målen i skolan för matematikundervisningen. 
Ahlberg (1995) skriver att genom arbete med problemlösning skapas en relation 
mellan eleven och problemet eftersom varje elev har sitt eget sätt att lösa problemet 
beroende på sina erfarenheter, färdigheter och förutsättningar. Ett annat syfte med 
matematiska problemlösningar enligt Hagland, m.fl. (2005) är att detta arbete ökar 
elevernas motivation att hitta nya kunskaper inom ämnet matematik. 
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Många forskare i området matematiska textuppgifter hänvisar i sina undersökningar 
till att det finns många orsaker som påverkar elevers prestation gällande det här 
området. Forskarna är överens om att språket är den viktigaste orsak till dessa 
svårigheter.  Språket har en stor betydelse i ämnet matematik. Med språket menar 
forskarna läsförståelse och förståelsen av matematiska begrepp.  Förutom språket 
finns andra orsaker som på olika sätt påverkar elevers prestation när de arbetar med 
olika matematiska textuppgifter. De viktigaste orsakerna som vi har hänvisat till i 
vårt arbete är samarbete mellan elever, lärarroll, koncentrationsförmåga, tidigare 
matematisk bakgrund och hjälpmedel. Den vanligaste svårigheten hos 
andraspråkselever är brister i språkförståelse. 

 

3 METODOLOGI 
 

I vår metodologi utgår vi från följande frågeställningar: 

• Vilka svårigheter/styrkor har elever i klass tre med matematiska 
textuppgifter? 

• Hur hanteras textuppgifter i undervisningen av två klasser i årskurs tre i 
ljuset av vår empiriska studie samt resultat och rekommendationer från 
tidigare forskning? 

 

3.1 METOD 
Den här forskningsstudien använder vi oss av både kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Anledningen till att vi har valt båda metoderna är att på bästa sätt kunna få 
en övergripande bild över vårt ämne. Med hjälp av den kvalitativa delen både 
intervjuade vi och observerade elever och lärare på två olika skolor medan den 
kvantitativa undersökningen utgick vi från en del av insamlad data, där eleverna löste 
olika matematiktextuppgifter. Grunden till att låta ett s.k. prov att ingå i 
undersökningen var för att säkerställa resultaten av våra observationer och att 
dessutom kontrollera påståenden av lärarintervjuer. Förutom det är provet ett 
komplement till vårt arbete, vilket kan bidra till att besvara de ställda 
frågeställningarna i denna undersökning. 

För att kunna genomföra vår undersökning har vi låtit eleverna i två klass treor på två 
olika skolor arbeta med några matematiska textuppgifter under en viss tid vid 
överenskommelse med klasslärarna. Dessutom har vi intervjuat olika elever för att 
försöka reda ut orsaker till deras svårigheter/styrkor med matematiska textuppgifter. 
Vi har sett till att de elever som har intervjuats är blandat pojkar, flickor, invandrare 
och svenskar. Vi har också intervjuat några lärare för att ta reda på vilka åtgärder de 
tar för att hjälpa eleverna att uppnå sina mål med matematiken. Utöver detta har vi 
observerat våra elever, samt lärarnas undervisning under våra VFU- veckor. 
Observationen har gett oss möjlighet att undersöka lärarnas och elevernas metoder i 
arbetet med matematiska problem. Dessutom har vi använt oss av observationer när 
vi samlat in information inom områden som handlar om beteenden och händelse 
förlopp i naturliga skolsituationer (dvs. i samma stund de sker). Detta har vi använt 
som komplement till information som samlas in med hjälp av andra metoder. Enligt 
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Patel & Davidson (2003) är observation en lärorik och användbar metod när man vill 
ta reda på olika information som handlar om individens beteende som verbala 
yttringar, fysiska handlingar och relationer mellan människor. 
 
I bearbetningen av material som består av matematiska textövningar, intervjuer och 
observationer inom både kvantitativa respektive kvalitativa metoderna har vi sökt 
finna kategorier och mönster för att kunna göra en sammanfattande analys och dra 
slutsatser. I den kvantitativa metoden ska vi använda oss av olika diagram för att 
beskriva elevprovresultatet. Medan i den kvalitativa metoden ska vi använda oss av 
tabeller för att sammanfatta resultatet av elevintervjuer, samt en del av 
lärarintervjuer. 

För att ta hänsyn till etiska skäl skickades ett brev hem till föräldrarna (se bilaga 2), 
där vi förklarade för dem att namnet på elev eller skola skulle vara anonymt. Ingen 
förälder eller elev hade någon invändning emot att låta eleverna delta i undersökning. 
 

3.2 GENOMFÖRANDE AV MATEMATISKA ÖVNINGAR 
Den kvantitativa studien genomfördes med hjälp av ett elevprov. Precis i enighet med 
Mölleheds (2001) definition av problemlösning är inga lösningsstrategier 
presenterade från början för deltagarna. Tanken är att eleven själv ska söka efter svar 
och söka tillvägagångssätt och välja metod och strategi för lösning. Detta för att 
provresultatet även ska vara bidragande till att besvara våra frågeställningar. 

De matematiska övningar som elevprovet innehåller valde vi i samråd med elevernas 
lärare. Tillsammans med båda klasslärarna kom vi överens om att elevprovtid skulle 
vara ungefär en timme. Syftet med sådana övningar var att vi ville ta reda på 
elevernas prestation i matematiktextuppgifter. Med detta menar vi att få fram de 
svårigheter respektive styrkor hos elever gällande lösning av matematiska 
textuppgifter. Provet innehöll fem olika textövningar med stigande svårighetsgrader 
och genomfördes med elever i klass tre på två olika grundskolor. Orsaken till att vi 
valde övningar med olika svårighetsgrader var att ge möjlighet till att alla elever 
oavsett deras nivå kunde delta aktivt i provet, där elever med svårigheter kunde 
lyckas med att lösa några av de övningarna medan de kunniga eleverna fick chanser 
att visa sina kapaciteter och provet blev en utmaning för dem. Sterner och Lundberg 
(2002) menar att det finns ytterligare argument för problemlösning. Problemlösning 
är viktigt för att stimulera de duktiga eleverna. Om de inte får chansen att bli 
stimulerade kommer matematiken till slut att kännas tråkig. Dessutom innehöll 
provet en mekanisk räkneövning som bestod av tre deluppgifter. Detta för att vi ville 
ta reda på elevernas färdigheter i detta område, samt jämföra resultatet med 
resultattextövningar. Vi hade fått åtta bortfall av totalt 42 elever vid genomförande av 
provet, då tre elever beräknades frånvaro från ena skolan och fem elever från den 
andra. Vi kallade skolorna för skola A respektive B. På skolan A fanns 19 elever bland 
dessa har 10 elever svenska som första språk. Däremot fanns det bara 4 elever med 
svenska som första språk bland de totala 15 elever som deltar i provet på skolan B. 
 

3.3 GENOMFÖRANDE AV INTERVJUER 
För att i möjligaste mån analysera och få en helhetsbild av elevernas prestation av 
matematiska textuppgifter valde vi att genomföra vår kvalitativa metod genom att 
intervjua både lärare och elever. Detta för att vi önskar att få reda på deras verkliga 
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tankar och åsikter. Syftet med att använda kvalitativ intervju är enligt Patel och 
Davidson (2003) att ge utrymme för intervjupersonerna att svara med egna ord och 
att reflektera fritt. Kvalitativ intervju syftar också enligt författarna till att skaffa ett 
underlag för att förstå och tolka det studerade problemet. När det gäller intervjun 
med lärare bestämde vi oss för intervjua fyra lärare, två klasslärare (i de klasserna 
som vi testade) och två speciallärare som har en lång erfarenhet inom läraryrket. 
Intervjuerna genomfördes på två olika grundskolor i Eskilstuna. Lärarintervjuer 
skedde individuellt och varje intervju tog mellan 30-45 minuter beroende på hur 
mycket de hade att delge. Hjälpmedlet var en liten fickbandspelare för att på så sätt 
kunna koncentrera oss på ämnet. Det var även bra att kunna gå tillbaka till det som 
sagt vid oklarheter. Även papper och penna användes för att skriva upp stödord som 
skulle användas vid följdfrågor under intervjun. Innan vi startade intervjun med 
lärarna gick vi igenom syftet. Vi informerade om målet med vår undersökning och om 
de etniska principer vi följer. Vi var mycket noga med att betona för pedagogerna att 
varken deras eller skolans identitet skulle bli kända i vårt arbete. Detta kändes 
mycket viktigt för oss för att få pedagogernas tilltro, samt att de delar med sig av den 
information, kunskap, och de erfarenheter som de har. Det var viktigt för oss att 
skapa en miljö där alla parter trivs. När vi avslutade intervjun tackade vi de 
medverkande för insatsen och frågade om vi fick återkomma om något var oklart. När 
vi transkriberade intervjuerna bearbetades intervjuerna vidare genom att 
sammanfatta och analysera svaren. Under varje intervjufrågerubrik börjades en 
jämförelse mellan likheter/olikheter i svaren som kunde vara intressant för 
undersökningen. 
 

Förutom lärarintervjuer intervjuade vi tio elever med olika färdighetsnivåer. 
Intervjuerna genomfördes på samma grundskolor som de intervjuade lärarna 
arbetar. Valet av eleverna baserades på deras prestationer med textuppgifter i vårt 
prov, samt våra observationer med dem under VFU- perioden. Vi bestämde att 
intervjua elever med olika prestationsnivåer gällande matematik och 
matematiktextuppgifter därför att vi ville belysa de svårigheter/styrkor som eleverna 
har i matematik. Intervjuerna tog mellan 1o-20 minuter beroende på elevernas svar 
på intervjufrågorna. Hjälpmedlet här var också en liten fickbandspelare som 
knappast kunde märkas av eleverna. Däremot använde vi inte penna och papper. 
Detta för att vi ville att intervjuerna skulle vara som ett vanligt samtal mellan lärare 
och elev. 

 

3.4 GENOMFÖRANDE AV OBSERVATIONER 
Under vår del av kvalitativa undersökning valde vi också att observera eleverna för att 
i största möjligaste mån uppnå syftet av vår studie. Genomförandet av 
observationerna skedde under vår VFU- period på våra partnerskolor i Eskilstuna. 
Alla elever i två årskurs tre på dessa skolor inkluderades i undersökning. Vi 
observerade också klasslärarnas matematikundervisning under fyra veckopraktiker. 
Då iakttog vi hur eleverna bearbetade textuppgifter samt hur pedagogerna bemötte 
sina elever och använde sig av olika arbetssätt för att vägleda eleverna i sitt lärande 
kring matematik och matematiktextuppgifter. Syftet med våra observationer var dels 
att studera vad lärare kan göra i sin undervisning för att utveckla 
problemlösningsförmågan hos sina elever. Vi ville även få inblick i om 
undervisningsmetoderna kan främja det logiska tänkandet som brukar fordras i 



Elevers prestation i matematiska textuppgifter 
En studie i årskurs tre 

18 

 

matematik. Kvalitetsmätning genomfördes via observationer av lärarnas och 
elevernas arbete med hjälp av lektionsloggbok. Enligt Patel & Davidsson (2003) finns 
det några frågor som man måste ta ställning till oavsett vilket typ av observationer 
man väljer. Detta är vad vi ska observera, hur vi ska registrera observationerna och 
hur vi som observatörer ska förhålla oss. Det finns olika typer av observationer som 
kan utföras på två olika sätt, strukturerade och ostrukturerade. Vi valde att göra en 
ostrukturerad observationsform. Författarna menar med den här formen av 
observationsteknik ska inget observationsschema användas utan allt det som sker 
under observationstid ska antecknas. 
 
Sammanfattning av kapitel 3 

För att kunna få en helhetsbild över vårt studieprojekt planerade vi att basera den på 
olika metoder. Vi bedömde att intervjuer med 4 lärare och 10 elever var tillräckligt för 
att vi skulle kunna dra eventuella slutsatser av materialet. Våra observationer 
baserades på att vara med eleverna under deras arbete så mycket som möjligt. Vi 
observerade även lärarna och deras sätt att undervisa. Provet som vi genomförde med 
eleverna ger en övergripande bild över olika svårigheter/styrkor i elevers prestation 
gällande matematiska textuppgifter. Vi kommer att visa enkla jämförelser mellan 
olika elevers prestation med hjälp ett diagram. 

 

4 RESULTAT 
 

4.1 RESULTAT AV MATEMATISKA ÖVNINGAR  
Resultatredovisning av provelevers svar från två olika skolor inom grundskolan. 
Informationen i resultatbeskrivning utgår från elevers svar på matematiska 
textuppgifters övningar. Vi ska beskriva elevresultaten med hjälp av tre olika typer av 
diagram som vi har ritat för att visa resultatet på varierande sätt. Den ena typen är 
totaltresultatet för alla elever som deltar på provet från både skolorna. Den andra 
typen är en resultatjämförelse mellan elever med svenska som första språk och elever 
med svenska som andra språk. Den tredje typen är jämförelse av elevernas resultat 
mellan både skolorna. Dessa tycker vi har hjälpt oss att fördjupa och vidga vårt 
resultat av vår studie, samt gett oss möjlighet att dra fler slutsatser som vi ska 
redovisa i vår slutsats. Se diagram 1, 2 och 3 nedan. 
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Diagram 1 resultat för totalt 34 elever på två olika skolor 

Diagram 1 visar provresultatet för totalt 34 elever på två olika skolor. Av 34 elever har 
svarat 27 rätt på den första frågan. Resultatet på den andra frågan visar att 24 elever 
har svarat korrekt på 2A, 18 på 2B och 23 på 2C av totalt 34 elever. På den tredje 
frågan visar diagrammet att mindre än hälften har kunnat svara rätt på den, då bara 
har 15 av eleverna har givit rätt svar. 20 av 34 elever svarat korrekt på den fjärde 
frågan. Och på den femte frågan har bara 8 elever svarat rätt. Den sjätte och sista 
frågan har bara 9 av 34 elever fått rätt svar på. 

 

Diagram 2 visar resultatet för elever med svenska som första språk respektive 
andra språk på två skolor 
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Diagram 2 visar en resultatjämförelse mellan 14 elever med svenska som första språk 
som vi valde att kalla för (grupp 1) och 20 elever med svenska som andra språk 
(grupp 2) som deltar i provet från båda skolorna. På den första frågan har 11 av 14 
elever i grupp 1 svarat rätt jämfört med 16 av 20 elever i grupp 2. Den andra frågan 
har 10 elever fått rätt svar på 2A, 4 elever rätt svar på 2B och 10 elever rätt svar på 2C 
av totalt 34 elever i grupp 1 jämfört med 16 elever har rätt svar på 2A, 15 elever rätt 
svar på 2B och 13 elever rätt svar på 2C av totalt 20 elever i grupp 2. Den tredje 
frågan har 7 av 14 elever i grupp 1 svarat rätt på den medan 8 av 20 elever svarat rätt i 
grupp 2. På fråga fyra har 9 av 14 elever i grupp 1 rätt svar jämfört med 11 av 20 elever 
som har rätt svar i grupp 2. Diagrammet visar att 3 respektive 5 av totalt 14 elever i 
grupp 1 har svarat rätt på femte respektive sjätte frågan jämfört med 5 respektive 4 av 
totalt 20 elever svarat rätt i grupp 2. 

För att ta reda på vilken skola har elever svarat mest rätt på textuppgifters frågor har 
vi ritat diagram 3 som visar elevernas provprestation av varje skola för sig. Vi 
benämner skolorna för skola A och B. 19 elever från klass tre på skolan A deltar i 
provet medan 15 elever från klass tre på skolan B. Se diagram 3 nedan. 

 

 

Diagram 3 för totalt elevresultat från skola A respektive B 

Av 19 elever som deltar i provet på skolan A är 10 elever med svenska som första 
språk. Däremot finns det bara 4 elever med svenska som första språk bland de totala 
15 elever på skolan B. Diagrammet 3 visar att 16 av totalt 19 elever på skolan A har 
korrekt svar på den första frågan jämfört med 11 av totalt 15 elever på skolan B. På 
den andra frågan har eleverna på skolan A svarat rätt på följande sätt 14, 7 och 13 av 
19 elever svarat rätt på 2A, 2B och 2C jämfört med 10, 12, 10 av 15 elever på skolan B. 
Den tredje frågan har 12 av 19 elever rätt svar på skolan A medan 3 av 15 elever har 
rätt svar på skolan B. På den fjärde frågan har 11 av 19 elever rätt svar på skolan A 
jämfört med 9 av 15 elever på skolan B. Av totalt 19 elever har 7 rätt svar på den femte 
frågan på skolan A medan bara 1 av 15 elever har rätt svar på skolan B. Den sista 
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frågan har 6 av 19 elever rätt svar på skolan A i jämfört med 3 av 15 elever som svarat 
rätt på skolan B. 

 

4.2 RESULTAT AV INTERVJUERNA 

4.2.1 RESULTAT AV PEDAGOGINTERVJUERNA 
Vi har intervjuat fyra lärare på två skolor, två av dem är klasslärare och två är 
speciallärare med mycket stor erfarenhet inom läraryrket. Vi ska kalla klasslärarna 
för Lärare 1, 2 och speciallärarna för speciallärare 1, 2. Klasslärare 1 och speciallärare 
1 kommer från samma skola medan klasslärare 2 och speciallärare 2 kommer från 
den andra skolan. Nedan redovisar vi sammanfattningen av intervjuerna. 

 

1-Hur länge har du arbetat inom läraryrket? 

Skola A Skola B Antal år inom läraryrket 
- Klasslärare 1 1 år 
- Speciallärare 1 20 år klasslärare + 6 år speciallärare 
Klasslärare 2 - 10 år 
Speciallärare 2 - 20 år klasslärare + 18 år speciallärare 

tabell (1) visar antal år som lärarna har arbetat inom läraryrket 

Klasslärare 1 har svarat att hon är en matte och svenska lärare för de tidigare åren 
och har jobbat ett år som lärare medan klasslärare 2 har arbetat inom läraryrket 
sedan 1999. Speciallärare 1 säger att hon har varit klasslärare i 20 år och 6 år har 
arbetat med som speciallärare under 6 år i alla stadier i grundskolan. Speciallärare 2 
arbetat sedan 1971, 20 år som klasslärare och resten som speciallärare. 

 

2- Hur mycket textuppgifter använder du i matteundervisning? 
Skola A Skola B Användning av textuppgifter 
- Klasslärare 1 Inte haft så mycket matematik i trean, 

men pratar mycket matematik 
- Speciallärare 1 60 % av sin undervisning 
Klasslärare 2 - Inte haft så mycket matematik i trean 

men det är viktigt att arbeta med 
textuppgifter 

Speciallärare 2 - Arbetar kontinuerligt med 
textuppgifter 

Tabell 2 visar lärarnas användning av textuppgifter i matteundervisning 

Klasslärare 1 och 2 berättar att de inte har haft så mycket matematik i trean men 
brukar prata mycket matematik. Klasslärare 1 tycker att 
”problemlösningsuppgifterna blir lättare när barn har orden som kopplas till en 
problemtext”. Medan klasslärare 2 tycker att det är mycket vikigt att läraren arbetar 
med textuppgifter som handlar om både språk och matematik och kräver förståelse 
eftersom eleverna är mer vana att räkna mekaniskt än med textuppgifter. Vidare 
säger hon att eleverna i trean får mer textuppgifter än under de första åren i skolan, 
där de får hoppa över textuppgifterna ifall de inte klarar dem och istället arbetar de 
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med mekaniska räkningar. Speciallärare 1 berättar att hon varierar sin 
matematikundervisning, där textuppgifterna utgör ungefär 60 %. Vidare tycker hon 
att” textuppgifter är en viktig del i matematik och läraren måste satsa och tillägna 
mer tid för dem”. Speciallärare 2 tycker att textuppgifterna kräver mycket förståelse 
av eleverna. Därför är det viktigt att läraren arbetar kontinuerligt med dem. Hon 
säger som klasslärare 1 och 2 att man som lärare bör prata väldigt mycket matematik 
med eleverna. Hon säger att” när det gäller matematik måste man prata väldigt, 
väldigt mycket”. 

 

3- Vilka är de vanligaste svårigheterna hos elever när de jobbar med 
textuppgifter? 

Alla intervjuade lärare är eniga om att språket är det viktigaste området som alla 
elever nästan har svårigheter med gällande matematik och matematiktextuppgifter 
särkilt när det gäller elever med svenska som andra språket. Vidare tillägger både 
klasslärare 2 och speciallärare 2 att många elever också har svårigheter med läsning 
som är mycket viktigt för att förstå textinnehåll. När det gäller långa texter som 
kräver god läsfärdighet koncentrerar de sig ofta på en del av texten och struntar i 
resten. Klasslärare 2 ger ett exempel då hon säger att ”om en textuppgift kräver mer 
än ett räknesätt för lösning nöjer sig eleverna med ett räknesätt”. Medan 
speciallärare 2 säger att ” Om man har problem att läsa och förstå har det visat sig 
att man också har problem med matematik och att läsförmågan är oerhört viktigt i 
matematiken”. Detta stämmer med vad speciallärare 1 berättar. Hon säjer att 
”eleverna börjar ofta med korta texter men även det kan vara svårt att läsa, förstå 
hur de ska gå tillväga med lösningen. Problemet är med långa texter, där eleverna 
oftast glömmer vad de har läst i början, särskilt de svaga”. Hon tillägger vidare att 
ett vanligt fel hos många elever när de läser en lång text är att de inte förstår 
begreppens sammanhang i texten även om de kan förklara begreppets betydelse för 
sig själva. 

Samtliga intervjuade lärarna berättar, att elevers logiska tänkande påverkar mycket 
deras prestation i problemlösningsuppgifter och att man som lärare måste arbeta för 
att utveckla elevernas logiska tänkande genom att ha både praktisk- och abstrakt 
undervisning. Den logiska tänkande förmågan hjälper eleverna att analysera texten 
och se om något är rimligt eller inte. Klasslärare 1 säger att ”det är väldigt viktigt att 
eleven analyserar texten och förklarar det sätt som har använts för att lösa 
problemet”. Medan klasslärare 2 säger ”om eleverna har svårigheter med det logiska 
tänkandet påverkar det deras förmåga att analysera ett textinnehåll på ett korrekt 
sätt”. 

Ett annat område som alla intervjuade lärare benämner är elevers 
koncentrationssvårigheter. Detta område tror dessa lärare är ett vanligt problem för 
många elever gällande problemlösningsuppgifter och det påverkar därmed deras 
prestation. Klasslärare 1 berättar att hon tar mycket hänsyn till elever som har 
koncentrationssvårigheter genom individualisering, då hon delar upp arbetet åt dem. 
Detta tror hon kan underlätta situationen för dessa elever. Medan klasslärare 2 
berättar att det är mycket vikigt att lärare uppmärksammar detta område och 
försöker hitta en bra lösning. Detta tycker hon att hon kan uppnå genom att låta 
eleverna arbeta med konkreta material som fångar deras intresse och väcker 
därigenom intresse för problemlösning. Speciallärare 1 säger att ”jag tycker också att 
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koncentrationssvårighet är ett vanligt problem hos små barn, där de inte orkar 
sitta stilla och lyssna en lång tid på läraren”. 

Alla intervjuande lärarna är överens om att många elever kan ha svårigheter med 
matematiska begrepp när de arbetar med problemlösning särskilt eleverna med 
andra språk. Klasslärare 1 berättar att ” Det blir svårt för sådana elever att lära sig 
de små orden som har stor betydelse i matematikämnet”. Klasslärare 2 tycker att 
osäkra elever blandar ihop räknesätten, där de t.ex. adderar istället för att subtrahera. 
Detta tycker hon beror på att eleverna inte har tillräcklig förståelse till de 
matematiska begreppen. Speciallärare 1 håller alltså med då hon säger att ”ibland 
kommer eleverna att blanda ihop begreppen, så dubbel blir hälften och fler blir 
färre”. Medan speciallärare 2 berättar att det kan vara en tredje del av barnen som 
har sådana svårigheter, därför tycker hon att det är viktigt att träna de matematiska 
begreppen tillsammans med eleverna. Hon säger ”jag har en lista över de svåra 
orden och vi måste arbeta med barnen på ett lämpligt sätt så att de förstår dessa 
ord och repeterar om och om igen”. 

Klasslärare 2 berättar att det har visat sig att läsförmågan, förståelsen och tolkningen 
av matematikuppgifterna var det största problemet för många elever i det nationella 
provet förra året och det var andraspråkselever som hade de största svårigheterna. 

 

4- Vilken eller vilka läromedel använder du i din undervisning? 

Samtliga intervjuande lärarna berättar att de inte använde sig av något speciellt 
läromedel utan de varierar sina läromedel beroende av elevernas behov. Valet av 
läromedel baseras på om materialet anses vettigt och passar eleverna. Klasslärare 1 
säger att hon brukar använda sig av alla material som finns. I klassen finns det olika 
läromedel och hon försöker bläddra och välja några uppgifter som passar bra till alla 
elever. Dessutom brukar hon söka på nätet och försöka hitta några nya metoder och 
uppgifter som är betydelsefulla för hennes elever. Hon säger att ”man kan inte bara 
koncentrera sig på ett läromedel utan man måste faktiskt variera sig”. Däremot 
använder klasslärare 2 sig av matematikmosaik och lärarhandledningar till 
läromedlet, där finns extra material och uppgifter. Hon gör också ganska mycket själv 
och tillägger ”vi ska använda allt vi kan”. Medan Speciallärare 1 tycker att det inte 
finns ett läromedel som är bättre än andra, alla läromedel har olika bra egenskaper. 
Hon plockar material från olika källor, främst använder hon sig av olika läromedel 
som finns i skolan, där hon själv kan välja vilket av dem passar bra till en viss uppgift 
och till en viss elev. Hon säger att ”jag brukar variera min undervisning genom att 
variera läromedel för att utveckla elevernas förståelse i matematik”. Speciallärare 2 
använder sig av vanliga matematikböcker och många andra läromedel som ger 
eleverna det stödet som behövs utifrån målen. Dessutom jobbar hon en hel del 
utifrån matematikhäften i sitt skolmaterial som hon tycker är oerhört bra. Därtill är 
alla lärare överens om vikten av att läraren använder sig av både konkret och abstrakt 
material i undervisningen. Speciallärare 1 säger att ” teorin och praktiken hör ihop 
och det går inte att bara undervisa matematiken med ord. Detta kan ge eleverna 
möjlighet att använda så många sinnen som möjligt”. Medan speciallärare 2 säger ” 
jag tror att varje skola bör ha ett matematikrum med kreativa övningar och mycket 
konkreta material så att matematiken blir ett lustfyllt ämne. Då blir det lättare att 
befästa elevernas matematikkunskaper”. Dessutom anser alla lärarna att datorn ger 
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en bra möjlighet för att söka och leta efter nya läromedel. Klasslärare 2 ger ett bra 
tips (www.lektion.se). 

 

5) Tror du att dina elever uppnår sitt mål genom dessa läromedel? 

Klasslärare 1 håller med speciallärare 1 om att det är svårt att säga att alla elever kan 
uppnå målen enligt läroplaner eller kursplaner för att eleverna är olika och har olika 
matematiksvårigheter. Klasslärare 1 strävar efter att hennes elever uppnår sina mål 
genom att hon varierar sin undervisning och hittar olika material och läromedel som 
passar varje enskild elev. Medan speciallärare 1 säger att eleverna får bra 
undervisning är utgångspunkt som leder till att eleverna kan nå deras mål. Vidare 
säger hon att eleven måste ha lust att lära och anstränga sig efter uppnående mål och 
hon tycker att läraren kan spela den avgörande rollen i detta. Klasslärare 2 tror inte 
att det är direkt läromedel som avgör om eleverna uppnår målet eller inte, utan 
läromedlet är en del av matematikundervisningen då hon säger att ”det är inte 
läromedel för sig som är vägen till målen men det är en viktig del i undervisningen”. 
Vidare berättar hon att det är viktigt att eleverna kan diskutera och berätta hur de 
tänker, att de kan jämföra, ha matematiska strategier och logiskt tänkande. Hon 
tycker att läraren måste använda läromedel på ett sätt, där han/hon måste tänka vad 
barn behöver och därefter välja saker efter behovet. Hon tror att kunskapssynen 
bland lärare måste förändras.  Detta arbetar hon med sitt arbetslag på skolan just nu 
genom hållbar skolutveckling, likvärdig bedömning och planering efter strävande 
målen. Det är viktigt att eleverna få vara med och förstå varför lärare gör så och vad 
som är viktigt att jobba med för att lära sig. Speciallärare 2 berättar att man som 
lärare måste utgå från vilka brister eleverna har utifrån målen. Felet som man gör 
med matematiken är att man ger eleverna matematikboken för att arbeta med istället 
måste man prata matematik, göra gemensamma uppgifter, ställa frågor om vardags 
problem och gå in och kolla tillsammans vad det betyder. Hon säger att ”syftet ska 
inte vara hur långt eleverna har kommit i matematikboken utan att de förstår vad 
de gör”. Hon säger vidare att eleverna ska uppnå målen genom att man som lärare 
varierar läromedlen så att det passar varje individs förutsättningar. Hon lägger vikt 
vid att läraren måste låta sina elever gör något konkret och inte bara sitta och jobba 
med matematikboken. Hon säger att det finns otrolig mycket man kan göra med spel, 
tärningar, pussel och dator. Hon säger ”färdiga spel på datorn kan också vara 
mycket intressant inte bara för elever med svårigheter utan för alla elever”. 

 

6) Hur arbetar du för att hjälpa alla dina elever (svaga och starka)? 

Klasslärare 1 säger att läraren måste vara medveten om att elever är olika och lär sig 
på olika sätt och detta bör vara utgångspunkt i undervisningen. Hon säger att ” jag 
tycker att det är orättvist att eleverna i klassen får samma undervisning”. Vidare 
säger hon att det är en väsentlig förutsättning att lärare arbetar för att inkludera alla 
elever i klassen. Detta kan lärare uppnå genom att variera undervisningssätt, t.ex. att 
låta eleverna jobba individuellt, dela med sig av sina tankar, utmana sig själva och 
skapa självförtroende. Detta håller speciallärare 1 och klasslärare 2 med om. 
Speciallärare 1 säger att lärare har en uppgift att lära alla elever oavsett nivå och hon 
använder sig utav flera olika sätt för att det ska passa var och en. Klasslärare 2 tycker 
att det är en fördel att eleverna får arbeta först i sin egen takt, då de duktiga kommer 
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att gå vidare medan de med svårigheter kan få extra hjälp. Vidare säger hon att det är 
svårt att hinna med de svaga under lektionerna ”då är det speciallärare som gäller”. 
Hon påtalar att ”det är också en dålig vana att det inte finns gott om speciallärare, 
då alla elever jobbar i klassrummet”. Däremot berättar speciallärare 2 att det inte är 
fel om man gör en gemensam genomgång för hela klassen även om några elever kan 
det där området. Då blir det en bra repetition för dem medan osäkra elever blir mer 
säkra och de som inte kan alls får bra information. 

Alla intervjuande lärare berättar om vikten av att eleverna arbetar i grupp. 
Klasslärare 1 säger att genom att låta eleverna jobba i grupper lär de sig att 
samarbeta, lyssna och våga dela med sig av sina tankar och strategier.  Det finns 
mycket att ge och ta, och självförtroende kan byggas upp och eleverna känner sig mer 
trygga. Klasslärare 2 säger att i gruppen arbetar eleverna mest med kluriga 
textuppgifter som behöver olika svar. Hon brukar arbeta med 
matematisktextuppgifter i grupp eftersom eleverna inte har kommit så långt med sin 
läsning. Hon säger att ”eleverna är förstås inte så goda läsare för att de inte har 
kommit så långt i sin läsning men vi jobbar däremot mer i grupp så att de kan 
samarbeta och hjälpa varandra. Då kan den eleven som har lässvårigheter kanske 
räkna uppgiften”. Speciallärare 1 berättar att det är väldigt viktigt att eleverna jobbar 
i grupp för att läraren inte hinner hjälpa alla sina elever under lektionstid. I gruppen 
lär eleverna sig att jobba tillsammans och lär sig av varandra då kan en svag elev få 
hjälp av sina kamrater. Speciallärare 2 säger att i grupp samarbetar eleverna och 
byter informationer. Samtidigt är samtliga lärarna medvetna om att det också finns 
nackdelar med grupparbete. De säger att risken är att några tar över och bestämmer i 
gruppen medan andra kommer att bli utanför. De är överens om att läraren spelar en 
väsentlig roll i en sådan situation, där hon stimulerar sina elever att vara aktiva och 
diskutera med varandra. Då säger klasslärare 1 att ”läraren måste ha olika strategier 
för att dela upp eleverna i grupper och dessa måste varieras”. Speciallärare 1 och 
klasslärare 2 håller med klasslärare 1 och säger vidare att man som lärare kan lösa 
sådana problem genom att variera gruppindelningen t.ex. nivågruppera, då de starka 
eleverna får några svåra uppgifter medan de svaga eleverna får chans att komma till 
tals. Det är också viktigt med blandgruppering, där duktiga elever hjälper de svaga. 

Att arbeta med de matematiska begreppen är avgörande för alla intervjuande lärare 
för att eleverna ska kunna lyckas med matematikproblemlösning. Klasslärare 1 tycker 
att eleverna lär sig de matematiska begreppen bättre om de kopplar dem till något 
praktiskt t.ex. när hon vill förklara begreppet ”dubbelt så många” använder hon 
klossar för att beskriva det, ”detta underlättar elevers förståelse”. Vidare säger hon 
att genom att läraren repeterar och varierar sin undervisning befäster hon de 
matematiska begreppen hos eleverna. Klasslärare 2 säger att det är mycket viktigt att 
jobba med de matematiska begreppen från början och ”jag tycker det är grunden för 
problemlösning, då eleverna glömmer bort de svåra begreppen om vi inte repeterar 
kontinuerligt”. Speciallärare 1 visar hur hon arbetar med matematiska begrepp 
genom att hon tillsammans med eleverna läser uppgiften högt och förklarar de svåra 
matematiska orden, vilket gör att eleverna förbättrar sin förståelse till innehållet. 
Hon säger vidare att det är viktigt att eleverna också lär sig olika saker utantill och 
därigenom tränar sin minnesfunktion. Medan speciallärare 2 säger att om en elev har 
svårighet med matematiska begrepp måste han/hon få en passande uppgift att träna 
på. Dessutom berättar alla lärare att det också är viktigt att man kopplar matematik 
till verkligheten (praktiskt) och inte bara arbetar abstrakt, så att man får helheten. 
Detta hjälper eleverna att skapa mer förståelse, lust för lärande och de blir mer trygga 
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i ämnet särskilt svaga elever. Angående detta säjer klasslärare 2 ”jag försöker 
anpassa uppgifterna efter elevernas nivå och att hjälpa med dem konkreta 
material”. 

Tillslut håller alla intervjuade lärarna med om vikten av att lärarna motiverar alla 
elever, särskilt elever med svårigheter. Klasslärare 1 säger att eleverna som klarar 
sina uppgifter och visar förståelsen får en stjärna som de tycker mycket om . Men de 
som inte har förstått ämnet bra kan vi prata och diskutera med och förklara så att de 
till sist får en stjärna de också. Principen är att alla ska få belöning men på olika sätt. 
Speciallärare 1 säger att det är väldigt viktigt att lärare motiverar alla elever både med 
svårigheter/styrkor genom att ge passande uppgifter till elever med svårigheter och 
extra eller svårare uppgifter till kunniga elever som utmaning. Speciallärare 2 säger 
att man faktiskt kan lämna ett väldigt jobbigt område utan att flera elever förstår det. 
Hon säger vidare att matematiken blir tråkigt om man låter eleverna fastna på 
samma område. Däremot måste lärare för att motivera sina elever hoppa över eller 
lämna det just då och börja på ett annat område. Då blir matematik roligt igen och 
senare kan läraren gå tillbaka till det svåra området. 

 

Sammanfattning av intervjuerna 

Alla intervjuade lärare är samstämmiga om att textuppgifter är en viktig del i 
matematik. Därför är det viktigt att läraren arbetar kontinuerligt med textuppgifter 
eftersom de handlar om både språk och matematik, samt kräver mycket förståelse 
och logiskt tänkande. Dessutom lägger de tonvikten på språk som ett av de viktigaste 
områden som nästan alla elever har svårigheter med gällande matematik och 
matematiktextuppgifter. Detta gäller särskilt elever med svenska som andra språk. 
Att eleverna har svårighet med att läsa och förstå påverkar deras prestation negativt 
gällande matematik och matematiktextuppgifter. Problemet som många elever har 
med textuppgifter är beroende av många faktorer enligt samtliga intervjuade lärarna 
bl. a. förståelse av matematiska begrepp och dess betydelse i texten, långa texter, 
kunna tolka och välja rätt räknesätt, koncentrationssvårigheter. 

Enligt lärarna är valet av läromedlet baserat på om materialet anses vettigt och passar 
eleverna. Läromedlet varieras beroende på elevernas behov och förutsättningar och 
det är inte direkt läromedlet som avgör om eleverna uppnår målet eller inte, utan 
läromedlet är en del av matematikundervisningen. Därför är det väsentligt att lärare 
utgår från vilka brister eleverna har utifrån målen och sedan anpassar sin 
undervisning efter det, då skapar eleverna lust att lära och anstränga sig efter 
uppnående målen. 

Avslutningsvis är alla intervjuade lärare medvetna om att eleverna är olika och lär sig 
på olika sätt och detta bör vara utgångspunkt i lärarnas undervisning för att eleverna 
ska bli inkluderad. För att uppnå detta påpekar lärarna att undervisningen måste 
varieras, och eleverna måste få chans till att arbeta individuellt, dela med sig av sina 
tankar, utmana sig själva och skapa självförtroende. Dessutom är det en viktig 
förutsättning att låta eleverna arbeta i grupp, där de får möjlighet att lära sig att 
samarbeta, lyssna och våga dela med sig av sina tankar och strategier. Däremot är 
samtliga intervjuade lärare medvetna om att det också finns nackdelar med 
grupparbete och risken är att några elever tar över och bestämmer i gruppen medan 
andra kommer att bli utanför. Detta kan undvikas genom att gruppindelningen 
varieras. För att få helheten i matematik lyfter samtliga intervjuade lärare fram 
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betydelsen av att alla lärare måste arbeta både konkret och abstrakt, då de kopplar 
matematisktext och dess begrepp till något konkret för att hjälpa eleverna att få 
större förståelse, lust för lärandet och bli mer trygga i ämnet, särskilt svaga elever. 
Motivationen är dessutom en viktig faktor enligt lärarna och de arbetar kontinuerligt 
med att alla elever ska få stimulans i sin matematikinlärning. 

 

4.2.2 RESULTAT AV ELEVINTERVJUERNA 
Här redovisas en sammanfattning av elevers svar på intervjuer frågor. Valet av 
eleverna baserad på deras prestationer på textuppgifters prov (se bilaga…), samt våra 
observationer på elever under VFU- perioden. Vi har bestämt att intervjua elever med 
olika prestationsnivåer gällande matematik och matematiktextuppgifter därför att vi 
vill kasta ljus på de svårigheter/styrkor som eleverna har i matematik.  
Sammanfattningsredovisningen skrivs i två tabeller som vi tycker ger en tydlig bild på 
elevernas svar. Se tabellerna 3, 4 nedan. 

 

 Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 Fråga 7 
Elev 1 Ja, roligt Nej Nej, jag 

kunde 
alla 
frågor 

Siffror 
och text 

Ja, om 
jag inte 
förstår 
något 

Nej, jag 
kunde alla 

Med 
matte 
ensam 

Elev 2 Ja, roligt Nej Nej 
 

Med 
både 

Ja, ofta  Nej  Ensam 
och i 
grupp 

Elev 3 Ja, 
intressant 

Fråga 5 
och 6  

Fråga 5 Siffror 
och text 

Ja  Nej  Med min 
kompis 

Elev 4 Ja Fråga 5 
och 6 
var 
kluriga 

Nej  det var 
lättare 
med 
siffror 

Ja  Nej  Ensam 
och med 
mina 
kompisar 

Elev 5 Ja, roligt De två 
sista 
frågorna 

Fråga 5, 
var lite 
svårt 

Inte 
alltid 

Ja Nej  Ensam 
och i 
grupp 

Tabell 3 visar svar för elever med hög prestation 

 Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 Fråga 7 
Elev 1 ibland Fråga 3, 

4, 5 och 
6 

Fråga 3, 
5 och 6 

Med 
siffror 

ja Dubbelt så 
många, fler  

Bättre 
med 
mina 
kompisar 

Elev 2 Ja, om 
det inte 
svårt 

Fråga 3, 
4, 5 och 
6 

Fråga 3, 
4,5 och 
6 

Siffror  Inte så 
mycket 

Dubbelt så 
många 

Med 
mina 
kompisar 

Elev 3 Ibland ja 
och 
ibland nej 

Alla, 
förutom 
fråga 2 

Fråga 3, 
5 och 6 

Siffror  Bara 
med 
siffror 

Fler, 
dubbelt 
och hälften 

Bättre i 
grupp 

Elev 4 Nej, det 
är svårt 

Alla var 
mycket 
svåra 

Fråga 3 
4, 5 och 
6 

Siffror, 
men i så 
svåra 

Nej  Dubbelt så 
många, fler 
och hälften 

Bättre 
med min 
kompis 
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Elev 5 Roligt om 
jag 
förstår 

Alla 
förutom 
fråga 2  

Fråga 3, 
5 och 6 

Siffror  Lite 
grann 

Dubbelt så 
många, 
hälften och 
fler 

Ensam 
men 
bättre i 
grupp 

Tabell 4 visar svar för elever med låg prestation 

 

Tabellens sammanfattning ovanför, samt redovisning av elevernas svar nedan utgår 
utifrån följande intervjufrågor: 

1- Tycker du om matematik i skolan? 
2- Berätta för mig om det var någon av uppgifterna på provet som var svårare än 

de andra? Varför i så fall? 
3- Berätta för mig om det var svårt att förstå vad det var du skulle räkna ut på 

provfrågorna? 
4- Tror du att det är lättare att arbeta med uppgifter med bara siffror än 

textuppgifter?  
5- Får du extra hjälp hemma? 
6- Var det något ord du inte visste vad det betydde? Vilket i så fall? 
7- Känner du bättre att jobba ensam eller i en grupp? 

 

Tabellerna visar svaren av de tio utvalda intervjuade eleverna på två olika skolor. Vi 
delar in eleverna i två grupper. Gruppindelningen har vi gjort utifrån deras 
matematiska färdighet. Eleverna i den första gruppen som ska benämnas för grupp A 
valdes på grund av deras höga prestation på textuppgifters prov, samt våra 
observationer under matematiklektioner. Andra gruppen som ska benämnas för 
grupp B har låg prestation på provet, samt har svårigheter med matematik särskilt 
med textuppgifter. 

På den första frågan har alla elever i grupp A svarat att de upplever matematik som 
ett roligt och intressant ämne och att de tycker mycket om det. Däremot är elevernas 
svar i grupp B tveksamt och deras svar varierande mellan ”ja om det inte är svårt”, 
”ibland tycker jag om matematik” och” ja och ibland nej”. Eleverna på både 
grupperna tycker att matematiken blir roligare om de arbetar praktiskt t.ex. 
mattespel, växla pengar. 

På den andra frågan har tre av eleverna i grupp A svarat att de inte har haft några 
svårigheter med någon uppgift på provet medan resten tycker att de två sista frågorna 
är lite kluriga och kräver extra tänkande. Däremot svarar nästan alla elever i grupp B 
att uppgifterna med text är mycket svåra och att de inte förstå hur de ska gå tillväga 
med lösningen, med undantag av frågan 2 som handlar om mekaniska räkningar. En 
elev säger att ” frågorna var mycket svåra, jag förstod ingenting”  

På den tredje frågan tycker nästan alla elever i grupp A att de var enkelt att välja det 
rätta räknesättet som passar till varje uppgift. En elev säger att ” nej det var inte 
svårt, allt var vanligt och det fanns inte svåra ord”. Medan grupp B har svarat att 
det är mycket svårt att tolka uppgifterna rätt och välja det rätta räknesättet eftersom 
det är svårt att förstå de svåra orden i texten. En elev säger att ” några ord var svåra 
och jag kunde inte veta vad de betydde. Och sen i femman visste jag inte om det var 
plus eller minus”. 
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På fjärde frågan har eleverna i grupp A berättat att de tycker om att arbeta med både 
typerna av uppgifterna eftersom både är intressanta. Däremot svarar elever i grupp B 
att de tycker mest om att arbeta med uppgifter som har att göra med bara 
siffror(mekaniska räkningar) och uppgifterna med text är mycket jobbiga för dem. En 
elev sa att ” Siffror är lättare än bokstäver och ord, då jag vet om det är plus eller 
minus”. 

På den femte frågan påpekar alla elever i grupp A att de får tillräcklig hjälp hemma av 
sina föräldrar eller äldre syskon. En elev säger att” mina föräldrar hjälper mig 
nästan varje dag”. Däremot har nästan alla elever i grupp B inte fått tillräckligt stöd 
hemma beroende av olika faktorer exempelvis några av dem har föräldrar som inte 
kan svenska språket och därmed får de bara hjälp med mekaniska räkningar. En elev 
säger att ” mina föräldrar kan inte så mycket svenska så de kan inte hjälpa mig, 
ibland får jag lite hjälp när det är bara siffror”  

På den sjätte frågan har alla elever i grupp A svarat att de inte har någon svårighet 
med att förstå innebörden av de matematiska begreppen eftersom de övar mycket i 
skolan och hemma. Däremot har nästan alla elever på grupp B svårigheter med att 
förstå begreppens betydelse i textuppgifterna. En elev säger att” Det är svårt med 
dubbelt så många, fler och hälften”. 

På den sjunde frågan har nästan alla elever i grupp A svarat att de tycker om att jobba 
på båda sätten. De behöver ibland arbeta ensamma eftersom matematiken kräver 
lugn och ro, och ibland arbetar de i grupp där de lär sig av varandra. En elev säger att 
”jag tycker om att jobba med matte ensam men vi hjälper varandra ibland”. 
Däremot har alla elever i grupp B svarat att de tycker att det är bättre om de arbetar 
med en eller flera kompisar där de kan få hjälp om de fastnar eller har några 
svårigheter inom matematikområden. En elev säger att ” I gruppen är bättre . Jag 
kan inte svara på alla frågorna ensam. Mina kompisar hjälper mig väldigt mycket”. 

 

Sammanfattning av elevintervjuerna 
Utifrån de två tabellerna, samt analysredovisning av elevernas svar på 
intervjufrågorna förekommer ett tydligt resultat av skillnaden mellan de båda 
intervjuade elevgrupperna. Eleverna med hög prestation har visat att de upplever 
matematik som ett roligt och intressant ämne, samt har förmåga och färdigheter 
gällande lösning av olika matematik- och matematiktextuppgifter. Dessutom har de 
en ökad förståelse för de matematiska begreppen. Eleverna i denna grupp får 
kontinuerlig hjälp i hemmet. Däremot har eleverna med låg prestation visat sig mer 
tveksamma gällande matematikämnet. Detta för att de inte har de färdigheterna som 
krävs för att läsa, tolka och förstå innebörden av de matematiska textuppgifter 
respektive begreppens betydelse i texten. Eleverna i denna grupp få sällan hjälp i 
hemmet. 
 
Både elevgrupperna är eniga om att matematiken blir ännu roligare om den kopplas 
till något konkret material. Eleverna med hög prestation har velat arbeta med 
textuppgifterna både individuellt och kollektivt medan eleverna med låg prestation 
föredrar kollektivtarbete. 
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4.2 RESULTAT AV OBSERVATIONER 
Vi har planerat att observera både lärarna och eleverna under lektionstid. Liksom 
Patel & Davidson (2003) tycker vi att observationen är en lärorik och användbar 
metod när man vill ta reda på olika information som behandlar individens beteende 
som relationer mellan människor i deras naturliga miljö. Vi har bestämt oss att 
använda ostrukturerade observationer som inte kräver observationsschema utan vi 
ska anteckna ner allt det som sker under observationstid. Nedan kommer vår 
sammanfattning av olika observationer av både klasslärarna och eleverna på de båda 
skolorna. 

 

4.3.1 RESULTAT AV LÄRAROBSERVATIONERNA 
När det gäller våra observationer av lärarna har vi tagit reda på olika metoder som 
används vid undervisning av matematiska textuppgifter. Lärarna tar hänsyn till att 
alla eleverna i klassen ska inkluderas i undervisningen genom att prata långsamt, 
tydligt och förklara svåra ord. De båda lärarna har sitt eget sätt när det gäller 
undervisningen av matematiska problemlösningar. Men det viktigaste är att lärarna 
är medvetna om att utgångspunkten i undervisningen av matematik textuppgifter är 
att eleverna har olika förutsättningar och prestationsnivåer. Därför varierar lärarna 
sin undervisning för att alla eleverna ska uppnå sitt mål. Ibland använder de olika 
konkreta material när de ser att en del elever inte förstår ämnet. Arbetet med 
textuppgifter börjar oftast med högläsning, antigen av läraren eller av en elev, av ett 
problem som ska lösas. Därefter ställer lärarna några frågor till eleverna för att 
motivera och vägleda dem fram till en lösning. En av lärarna brukar ställa bestämda 
frågor vid början av arbete med problemlösningar t.ex. Har du förstått uppgiften? 
Finns det svåra ord i texten som du inte förstår? Vad kan du ta reda på av texten? Vad 
är frågan? Vilket räknesätt ska användas? Vilken metod ska används för att lösa 
problemet? Sedan reflekterar eleverna över dessa frågor själva och därefter börjar de 
lösa problemet.  Då ställer läraren några korta frågor som handlar om arbetet. Syftet 
med detta är enligt lärarna att motivera eleverna, särskilt elever med svårigheter. 

Båda lärarna har nästan samma arbetssätt för att stimulera sina elever att tänka, där 
de ber eleverna att tänka ett tag innan de ber om hjälp. Dessutom ber lärarna 
eleverna att läsa texten flera gånger i fall de inte har förstått innebörden första 
gången och därefter ska de fråga en klasskamrat för att få extra förklaring, slutligen 
frågar de läraren om kamraten inte kan hjälpa till. 

Båda lärarna markerar olika matematiska begrepp och de försöker förklara 
innebörden av dessa begrepp på olika sätt bl.a. genom att skriva och rita på tavlan, 
använda konkreta material och ställa direkta frågor till eleverna. Lärarna varierar sitt 
arbetssätt för att alla ska vara med. Ibland arbetar eleverna individuellt då går läraren 
runt i klassen och hjälpa de som fastnar. Ofta arbetar eleverna i mindre grupper då 
ser läraren till att gruppmedlemmarna byts ibland. Läraren går runt och hjälper de 
grupper som har svårigheter och inte kan gå vidare. Under grupparbetet samtalar 
eleverna och reflekterar kring lösningen. Det är naturligt att de duktigaste tar över 
grupper och bestämmer hur lösningen ska vara. 

Ett sätt som används av båda lärarna är att låta eleverna redovisa sina lösningar. 
Detta utförs på olika sätt. Ibland sker redovisningen genom att varje grupp står 
framför tavlan och förklarar för andra i klassen hur gruppen har kommit fram till 
svaret. Här försöker eleverna beskriva, reflektera, visa och skriva på tavlan. Ibland 
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sker redovisningen individuellt där läraren delar upp tavlan i tre eller fyra delar och 
ber några elever att redovisa skriftligt sina lösningar samtidigt. Här kan läraren visa 
att det finns olika sätt att lösa ett problem. Dessutom visar läraren sitt eget sätt och 
frågar eleverna i klassen om vad de tycker om lösningarna och vilken som är lättaste. 

Utomhuspedagogik är en del av undervisningen som lärarna brukar genomföra en 
gång i veckan. Eleverna lär sig mycket matematiska begrepp av de material som finns 
utomhus. Lärarna ställer olika frågor t.ex. Kan ni uppskatta avståndet mellan dessa 
två träd? Vilken är störst den röda eller den vita bilen? Dessutom praktiserar barn 
med några matematiska begrepp bl.a. före, efter, fler, färre . Ibland samlar eleverna 
några pinnar som kommer att sorteras enligt längden. 

 

4.2.3.2 Resultat av elevobservationerna 
För att skapa en helhetsbild över våra observationer har vi bestämt oss för att ha en 
aktiv roll i klassen. Vår deltagande roll innebär att vi försöker skapa ett samtal med 
eleverna om deras lösningar, de strategier de använder för att komma fram till 
lösningen, det räknesätt som ska användas vid lösningen och varför, hur de förstår 
texten och vad de tycker är svårast i uppgiften. Vid lösningen har vi märkt att 
eleverna använder olika strategier. En del kan räkna ut direkt genom att använda rätt 
räknesätt . Medan andra elever ritar, räknar med fingrarna, använder huvudräkning 
och andra gissar. De eleverna med svårigheter i läsförståelse gissar eller arbetar med 
uppgiften genom att använda de angivna talen i texten utan att förstå innehållet. 

Andraspråkselever utgör den största delen av den första klassen och nästan hälften av 
andra klassen. Lärarna tar hänsyn till att dessa elever behöver extra förklaring när de 
arbetar med olika matematiska textuppgifter. Många elever med svenska som andra 
språk ber om hjälp och det är vanligt att de säger ” Jag har inte förstått texten ” eller 
att de ställer olika frågor bl.a. ” Vad ska jag göra? ” ” vilket räknesätt ska användas i 
den här frågan?” ”Vad betyder det här ordet? ”och” Vad menar man med detta?”. Vi 
har försökt flera gånger att samtala med dessa elever och förklara några svåra ord på 
modersmålet. Vi har fått reda på att eleverna har förstått begreppets betydelse genom 
våra förklaringar. 

Det är vanligt i båda klasserna att eleverna tävlar med varandra för att klara av 
uppgiften så fort som möjligt. Lärarna försöker visa att det viktigaste är att 
koncentrera sig på uppgiften och därefter ge ett rätt svar än att klara sig fort och ge 
ett felaktigt svar. 

Under den månaden som vi har varit i dessa två klasser har vi upptäckt att elevernas 
prestation, svårigheter/styrkor påverkas av många olika faktorer när de arbetar med 
matematik textuppgifter. Faktorerna kan ha olika former bl.a. språkförståelse, 
koncentration, ingen lust i inlärning, motivation, hur grupperna fungerar, om 
lektionen är före eller efter middag, analyseringsförmåga, stöd av föräldrar, tidigare 
matematiska erfarenheter och lärarrollen. Vi har också märkt att elevernas 
inställning till matematiska problemlösningar ändras positivt om arbetet utökas med 
konkreta material. 
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Sammanfattning av kapitel 4 

De fyra lärarna i de två olika skolorna är överens om att många elever har olika 
svårigheter i matematiska textuppgifter. Även att varje lärare har sitt eget sätt i 
undervisningen men att de har gemensamma tankar om att undervisningen måste 
varieras för att inkludera alla elever i klassen. Lärarna anser att språket är den 
vanligaste svårigheten som påverkar elevers prestation gällande matematiska 
textuppgifter. Observationerna av både lärarna och eleverna visar tydligt att 
matematiska textuppgifter är ett ämne som kräver väldigt mycket av både lärarna och 
eleverna. Eleverna har olika strategier vid lösning av matematiska textuppgifter 
beroende på deras utveckling, erfarenheter och extra stöd som de får av sina 
föräldrar. Resultatet av elevprov visar att elever med svenska som första språk 
presterar bättre än andraspråkselever. Eleverna har olika svårigheter/styrkor när de 
har löst uppgifterna på provet. 

 

5 SLUTSATSER 
 

I följande avsnitt kommer vi att presentera våra slutsatser av undersökningen utifrån 
litteratur och det samlade materialet i resultat och sammanställning av diagram och 
tabeller. Detta gör vi med utgångspunkt i och fokus på våra två frågeställningar. 
 
1) Vilka svårigheter/styrkor har elever i klass tre med matematiska 
textuppgifter? 

Vår undersökning har visat att de undersökta eleverna har varierande prestation 
gällande matematiktextuppgifter beroende på elevernas inställningar till matematik, 
samt deras tidigare erfarenheter och bakgrunder. Resultatet visar att majoriteten av 
eleverna i undersökningsgruppen har brister i sin förståelse för 
matematiktextuppgifter. Dessa svårigheter varierar mellan eleverna beroende på 
olika faktorer inom matematiska textuppgifter. Det visar sig att det första och viktiga 
området som många elever har svårigheter med är språket. Inom 
matematiktextuppgifters område kan eleverna ha svårigheter med att tolka och förstå 
innebörden av ett matematiktextinnehåll och de matematiska begreppen. Förutom 
detta är också logiskt tänkande- och koncentrationsförmåga väsentlig i 
matematiktextuppgifter. Diagram (1) visar tydligt att många elever inte klarade av de 
textövningar på matematikprovet som kräver ett bra logiskt tänkande, förståelse av 
matematiska begrepp, läsförmåga och färdigheter på de mekaniska räkningarna. Av 
detta har vi dragit vår slutsats att det finns en rad svårigheter, vilka i sin tur leder till 
att sådana elever misslyckas med lösning av textuppgifter. Dessa svårigheter kan bero 
på många faktorer. 

För det första, att eleverna inte har tillräcklig förståelse av de matematiska begrepp 
som spelar en avgörande roll i matematiska textuppgifter (se exempel 8, 12 bilaga 1). 
Utifrån våra observationer på två skolor, samt enligt samtliga intervjuade lärare kan 
många elever ha svårigheter med att tolka och förstå de matematiska begreppen när 
de arbetar med problemlösning. De osäkra eleverna blandar ihop räknesätten och 
t.ex. adderar istället för att subtrahera. Även Möllehed (2001) betonar att bristande 
verklighetsuppfattning är en orsak som påverkar lösningen i matematiska 
textuppgifter. Författaren menar vidare att verklighetsuppfattning kan visa sig genom 
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att eleven tolkar problemet helt felaktigt. Denna faktor leder också till att eleven löser 
problemet helt slumpmässigt och väljer siffror ur texten och ett räknesätt som inte 
alls stämmer med uppgiften. Lundberg och Stenener (2006) skriver att arbeta med 
matematiska textuppgifter ställer stora krav på elevernas läsförståelse eftersom i 
arbetet med olika textuppgifter möter eleverna nya ord som är svåra att tolka. 

För det andra kan eleverna ha svårighet med det logiska tänkandet (se exempel 6, 
bilaga 1). Detta gör att de har svårt att analysera textinnehållet och dra slutsatser 
även om de förstår betydelsen av matematiska ord. Lärarintervjuerna håller med 
Möllehed (2001) om att förmågan till logiskt tänkande är en viktig faktor som 
påverkar problemlösning i matematik, där elever kan ha svårigheter med att dra 
slutsatser utifrån givna villkor. Detta kan vi också bekräfta genom vår direkta kontakt 
med eleverna under vår praktik, samt utifrån elevintervjuer med lågpresterande 
elever (se tabell 4, s. 31). 

För det tredje kan eleverna ha koncentrationssvårigheter. Detta kan vi kombinera 
med lässvårigheter, där eleverna löser en del av uppgiften och struntar i resten (se 
exempel 6 bilaga 1). Dessa elever har svårt att koncentrera sig på hela texten särskilt 
när den består av flera meningar. Därför kan sådana elever nöja sig med en del av 
uppgiften. Adler & Malmer (1996) skriver att för att eleven ska lyckas med sin 
matematikinlärning kräver det en ”högnärvaroprocent” som innebär den psykiska 
närvaron. Enligt Lundberg & Sterner (2004) är brister i uppmärksamhets- och 
koncentrationsförmåga en orsak till att elever kan få svårigheter vid inlärning av 
matematik särskilt inom området matematiska textuppgifter. Författarna skriver 
vidare att eleven som arbetar med matematik bör ta reda på olika delmoment och 
regler (korttidsminnet) som innebär att eleven ska hålla kvar lösningen av ett 
delmoment i huvudet, för att komma fram till det slutliga svaret i en uppgift. De 
intervjuade lärarna påpekar också att läs- och koncentrationssvårigheter är ett vanligt 
problem för många elever gällande problemlösningsuppgifter, där de koncentrerar 
sig på en del av en text och struntar i resten. Detta gäller särskilt då det är långa 
texter. 
 
Diagram 1 visar att bara ett fåtal elever har svarat rätt på textuppgiftsövningar som 
kräver förmåga att läsa, förstå och tolka textinnehåll, samt ett bra matematiskt 
ordförråd. Enligt Malmer (1999) är språklig kompetens grunden för att man ska lära 
sig alla kunskaper. Det är naturligt att barn som har bristfälligt ordförråd får 
svårigheter med sin inlärning, medan barn med ett väl utvecklat språk har bra 
förutsättningar för en effektiv inlärning. Förutom detta har sådana elever visat ett bra 
logiskt tänkande och självförtroende. De har använt sig av olika strategier för att 
komma fram till det rätta svaret oavsett vilka svårighetsgrader uppgiften har (se 
exempel 1, 3, 5, 7, 9 och 11, bilaga 1). Utifrån våra observationer, samt intervjuer med 
högpresterade elever (se tabell 3, s. 31) kan vi lägga märke till att de har bättre 
språkfärdighet. De har visat genom sina lösningar på provövningar, samt utifrån våra 
observationer av situationer i klassrumsundervisningen, en bra språkförståelse för 
textinnehåll, bra läsförmåga och förståelse för de matematiska begreppen. Dessutom 
har de bättre självförtroende, bättre tankesätt och får mer hjälp i hemmet än elever 
med låg prestation. 
 
En annan slutsats som vi har dragit av våra resultat och teorier är att en stor del av 
eleverna med svårigheter gällande matematiktextuppgifter är elever med svenska 
som andra språk (se exempel 10, 12 bilaga 1). Det här exemplet visar hur en elev med 
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andra språk saknar förståelse för textinnehållet. Diagram 2 visar tydligt skillnaden 
mellan provresultat av elever med svenska som första eller andra språket. Provet har 
visat att elever med svenska som första språk har bättre resultat när det gäller frågor 
med text som kräver språkförståelsen. Detta kan visa att dessa elever har bättre 
förståelse av textinnehåll och de matematiska begreppen när man jämför deras 
resultat med resultat från eleverna med svenska som andra språk. Medan båda 
grupperna har ganska lika resultat på frågan 2 som bara kräver räkneförmåga. 
Förutom detta visar diagram 3 en jämförelse mellan eleverna på de båda undersökta 
skolorna, där man tydligt kan se att eleverna på skola A (10 av 19 elever har svenska 
som första språk) har bättre resultat än skola B (3 av 15 elever har svenska som första 
språk) medan de har nästan samma resultat på fråga 2. Detta bekräftar att eleverna 
med svenska som andra språk har lägre prestation gällande matematiska 
textuppgifter. Rönnberg & Rönnberg (2001) hävdar att det finns flera faktorer som 
påverkar prestationen gällande matematiken hos eleverna med svenska som 
andraspråk. En av de viktigaste faktorerna är att matematiken är ett ämne som har 
sammanhang med språkbehärskning. Med det menar de att språksvårighet påverkar 
elevernas förmåga att analysera texten och dra slutsatser negativt. Dessutom är alla 
intervjuande lärare eniga om att många elever har svårigheter med språket särskilt 
elever med svenska som andra språk. En av de intervjuade lärarna berättar att det 
har visat sig att läsförmågan, förståelsen och tolkningen av matematikuppgifterna var 
det största problemet för många elever i det nationella provet förra året och att det 
var andraspråkselever som hade de största svårigheterna. 

En ytterligare slutsats enligt oss och utifrån våra erfarenheter och den direkta 
kontakten med eleverna i dessa två klasser under vår VFU- period är att elevernas 
prestation och deras -svårigheter/styrkor påverkas även av andra faktorer i arbetet 
med matematiktextuppgifter. Faktorerna kan vara bl.a. lust att lära, motivation, hur 
grupperna fungerar, om lektionen är före eller efter lunch, inställning till ämnet, stöd 
av föräldrar, tidigare matematiska erfarenheter och lärarens roll. Slutligen har det 
visat sig att elevernas inställning till matematiska problemlösningar oavsett deras 
nivå ändras positivt om arbetet kombineras med konkreta material. Ahlberg (1995) 
skriver att när eleverna använder konkreta material i sitt lärande gör detta att 
språkanvändningen hos dem blir mer effektiv eftersom dessa material kan vara som 
ett hjälpmedel som stimulerar till aktiva reflektioner och diskussioner bland eleverna. 
De intervjuade lärarna betonar att om man kombinerar matematiktext och dess 
begrepp med något konkret hjälper detta eleverna att skapa mer förståelse, lust för 
lärande och de blir mer trygga i ämnet. Detta gäller särskilt svaga elever. 

 

2) Hur hanteras matematiska textuppgifter i undervisningen av två 
klasser i årskurs tre i ljuset av vår empiriska studie samt resultat 
och rekommendationer från tidigare forskning? 

Utifrån det insamlade materialet av våra observationer av båda klasslärarnas 
undervisning och de intervjuade lärarna, samt de teorier som vi lyfter fram i kapitel 2 
kommer vi att dra vår slutsats med fokus på vår andra frågeställning. 

För det första, textuppgifter är en viktig del av matematikundervisning och tar 
mycket utrymme i lärarnas undervisning. Samtliga intervjuande lärare är eniga om 
detta och påpekar att det är av vikt att man arbetar kontinuerligt med textuppgifter 
som handlar om både språk och matematik, samt kräver mycket förståelse och logiskt 
tänkande och därför att eleverna i dessa åldrar är mer vana att räkna mekaniskt än 
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arbeta med textuppgifter. En av lärarna säger att ”textuppgifter är en viktig del i 
matematik och läraren måste satsa och ge mer tid för dem”. Ett stort antal 
matematiker och forskare tycker att matematik i grunden handlar om 
problemlösning. Därför bör problemlösning sätta sin prägel på undervisningen i 
matematik. Löwing och Kilborn (2002) betonar vikten att undervisa problemlösning i 
skolan, enligt de två författarna är problemlösning ett av de viktigaste målen för 
matematikundervisning. Syftet med problemlösnings undervisning i skolan är att ge 
eleverna ett verktyg att lösa problem i olika situationer. Även Magne (1998) betonar 
problemlösningens betydelse i skolan. Han tycker att problemlösning tillsammans 
med tal- och formuppfattning är en av tre grunder som den matematiska 
undervisningen består av. 

En annan slutsats är att undervisningssätt med textuppgifter varieras i båda 
klasserna med hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov. Detta gör man 
genom att låta eleverna arbeta både individuellt i grupper.  Eleverna ska få chans att 
arbeta i egen takt och efter sitt behov. Högpresterade elever går vidare medan de som 
har svårigheter får extra hjälp. De ska också lära sig samarbeta och hjälpa varandra 
när de arbetar i grupp. Lärarna poängterar att eleverna är olika och lär sig på olika 
sätt och att detta bör vara en utgångspunkt i lärarens undervisning för att alla 
eleverna ska bli inkluderade. För att uppnå detta påpekar lärarna att undervisningen 
måste varieras på ett sådant sätt att, eleverna får chans att arbeta individuellt, dela 
med sig av sina tankar, utmana sig själva och på så sätt få självförtroende. Dessutom 
är det viktigt att låta eleverna arbeta i grupp, där de får möjlighet att lär sig att 
samarbeta, lyssna och våga dela med sig av sina tankar och strategier. Enligt Lpo 94 
”undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall 
med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling” (s. 10). 
Dessutom skriver Ahlberg (1991) att när eleverna arbetar tillsammans med 
matematiska textuppgifter kräver det diskussioner mellan eleverna, 
informationssökning och arbete med textanalyser. Genom att eleverna tillsammans 
löser olika matematiska textuppgifter blir de medvetna om sina och andras tankesätt 
eftersom de måste förklara och beskriva sitt tänkande för andra i gruppen, så att alla 
förstår. Författaren skriver också att diskussionen som uppstår mellan eleverna när 
de arbetar tillsammans med matematiska problemlösningar påverkar deras förståelse 
genom att de ställer frågor, lyssnar till varandras tankar och åsikter, diskuterar olika 
lösningsmetoder, ger förslag och ställer hypoteser. 

Förutom detta tar båda lärarna hänsyn till att gruppindelningen kontinuerligt 
varieras med hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov. Detta enligt 
lärarna för att undvika att en del elever tar över och bestämmer i gruppen medan 
andra kommer att bli utanför. Då säger en lärare att ”läraren måste ha olika 
strategier för att dela upp eleverna i grupper och dessa måste varieras”. Ahlberg 
(1991) hävdar att grupparbetet kan leda till att några elever känner sig obekväma i 
gruppen och påverkar därmed deras prestation negativt. Författaren menar vidare att 
det finns en risk med grupparbete om eleverna i gruppen har olika prestationsnivå, 
vilket leder till att högpresterande elever styr medan lågpresterande elever kan ha 
svårt att aktivt delta i arbetet, då de känner sig utanför. Därutöver riskerar 
högpresterande elever att tappa lusten för inlärningen när de inte blir utmanad 
därför uppgifterna som gruppen arbetar med är under deras nivå. 

Att klasslärarna använder sig av olika läro- och hjälpmedel i sin 
textuppgiftsundervisning är en tredje slutsats som vi har dragit av vår undersökning. 
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De både klasslärarna använder sig av olika tillgängliga läromedel som varieras 
beroende på elevernas behov. Dessutom kombineras olika konkreta material med 
abstrakta fakta för att på bästa sätt främjar elevernas inlärning inom detta område 
särskilt eleverna med svårigheter, samt hos andraspråkselever. Exempelvis använder 
båda lärarna klossar, pengar, kort, mm för att beskriva de matematiska begreppen 
och på så sätt underlätta elevernas förståelse för begreppen.  De intervjuade lärarna 
är samstämmiga om vikten av att koppla matematik till verkligheten (praktiskt) och 
inte bara arbeta abstrakt, så att man får helheten. Detta hjälper eleverna att få större 
förståelse för och bli tryggare i ämnet. Det är särskilt viktigt för elever med 
svårigheter. En av lärarna säger angående detta ”jag försöker anpassa uppgifterna 
efter elevernas nivå och försöker hjälpa dem med konkreta material”. Malmer 
(1999) hänvisar till att syftet med hjälpmedel i matematikundervisningen är att 
eleverna behöver använda sig av konkreta och laborativa material för att kunna få 
stimulans och variation . För många elever är matematik ett svårt och tråkigt ämne 
och de har dessutom ingen lust att arbeta med matematiska uppgifter. Men när 
undervisningen innehåller praktiska material och hjälpmedel då blir ämnet lättare 
och eleverna får lust för matematikinlärning. Författaren anser också att 
koncentrationsförmågan ökar kraftigt när eleverna lär sig genom användningen av 
olika hjälpmedel. 

Enligt våra observationer börjar de både klasslärarna oftast matematiklektionen med 
en kort genomgång, då de tillsammans med eleverna går igenom textuppgiften. 
Ibland läser läraren texten själv och ibland låter läraren en elev läsa den. Då skapar 
läraren ett samtal med eleverna genom att ställa frågor till dem för att motivera 
eleverna att komma till tals. Oftast kombinerar läraren sin förklaring med några 
konkreta material för att underlätta elevernas förståelse. Sedan får eleverna arbeta i 
små grupper eller individuellt beroende på syftet med uppgiften, då läraren finns 
tillhands för att ge det stöd som behövs. I flera fall ber läraren eleverna redovisa sitt 
resultat på tavlan och inför andra i klassen, detta för att diskutera, berätta hur de 
tänker och förklara innebörden av matematiska begrepp i texten. En av de 
intervjuade lärarna poängterar att det är viktigt att eleverna kan diskutera och berätta 
hur de tänker, att de kan jämföra, att de kan visa att de har matematiska strategier 
och logiskt tänkande. Medan en annan hävdar att det inte är fel om man gör en 
gemensam genomgång för hela klassen även om några elever redan kan området. Då 
blir det en bra repetition för dem medan de osäkra elever blir mer säkra och de som 
inte kan alls får bra information. Även Lundberg och Sterner (2006) betonar vikten 
av lärarens närvaro i klassen. Författarna anser att lärarens kunskaper i matematik är 
den avgörande rollen i elevens lärande. Utifrån lärarens stöd kan eleverna utveckla 
sina kunskaper och färdigheter i läsförståelse, samt hur de kan få nytta av den i 
arbetet med matematiska textuppgifter. 

En viktig slutsats som vi har dragit av våra observationer och utifrån 
lärarintervjuerna är att lärare tar hänsyn till de elever som har svårigheter med 
matematiska textuppgifter särskilt eleverna med andra språk genom att låta dessa 
elever arbeta i små grupper, där de kan få dela med sig och få del av andras 
erfarenheter och kunskaper. Dessutom arbetar de kontinuerligt med konkreta 
material som knyts till de matematiska begreppen som spelar en väsentlig roll i 
eleverna förståelse av matematiska textuppgifter. Utomhuspedagogik är också ett 
undervisningssätt som används av båda klasslärarna, där underlättas lärandet inte 
bara för eleverna med svårigheter utan alla elever. Lärarna utnyttjar olika material 
och figurer utomhus för att koppla matematik till verkligheten, där eleverna lär sig 
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att, räkna, jämför, uppskatta och mäta mm. Ett exempel på detta är att eleverna 
genom att jämföra ett höghus med låghus lär sig begreppet större än och mindre än. 
Detta kan förstärka elevernas förståelse för textuppgifter och därigenom fånga deras 
intresse för matematik. Enligt Holden (2001) ska läraren i sitt uppnående mål sträva 
efter att undervisningen i matematik är rolig och intressant.  Detta kräver ett oerhört 
engagemang av läraren att skapa en bra matematiklärande miljö för eleverna. 

Sammanfattningsvis har vi i detta kapitel diskuterat resultaten och presenterat 
slutsatserna av undersökningen utifrån våra två frågeställningar. Vi är medvetna om 
att undervisningsmetoder i olika skolor skiljer sig åt samt att elevernas bakgrund och 
tidigare erfarenheter påverkar eleverna svar. Det går inte att genom denna 
undersökning dra några generella slutsatser när det gäller elevers prestation i 
matematiska textuppgifter i allmänhet. Slutsatserna grundas endast utifrån de 
undersökta urvalseleverna och pedagogerna. 
 
Sammanfattning av kapitel 5 
Många elever har oavsett deras bakgrund olika prestation gällande matematiska 
textuppgifter. De intervjuade lärarna anser att språket har den viktigaste rollen i 
undervisningen av matematiska textuppgifter. Lärarna hävder vidare att läraren bör 
vara medveten om alla faktorer som påverkar elevers prestation gällande det här 
området av ämnet matematik. Resultaten av andraspråkselever påverkas mycket av 
språket när det gäller textuppgifter, medan man inte kan finna någon stor skillnad 
mellan första- och andraspråkselever när det gäller mekaniska uppgifter. Uppgifter 
som kräver flera räknesätt är en utmaning för många elever. Problemet med långa 
textuppgifter är att eleverna inte kan koncentrera sig på de viktigaste meningarna. 
Dessutom har eleverna svårigheter med att komma ihåg de första meningarna i en 
uppgift som består av flera meningar. Förmågan att läsa, analysera, förstå begrepp 
och välja rätt räknesätt har stor betydelse i lösningen av matematiska textuppgifter. 

 

6 DISKUSSION 
 

Ordet problem kan tolkas på olika sätt. Ahlberg (1995) anser att ordet problem 
används ofta i vardagliga livet för att beskriva en vardaglig händelse som kräver en 
tanke för att lösa. Enlig våra erfarenheter och kunskaper kan vi definiera ordet 
problem genom att säga att det är en företeelse som bör behandlas och hanteras. Vi 
tycker att det är naturligt att vi möter olika typer av problem i våra dagliga situationer 
men det som skiljer individer är deras sätt att hanterar dessa problem. Vi anser att 
människor har olika synsätt gällande olika problem beroende på deras kunskaper, 
erfarenheter och konsekvent tänkande. Ett problem kommer att påverka en individ 
negativt medan en annan individ kommer att få nytta av problemet. Vi tycker att det 
är viktigt att förklara ordet problem för elever på ett lätt sätt genom att t.ex. säga att 
problem är en sorts svårighet, där alla kan få vara med och försöka lösa det hela. 
Förutom detta anser vi att textuppgifter kan vara ett stort problem för många elever 
för att det krävs olika kunskaper och bl. a. språkförståelse, logiskt tänkande förmåga, 
vilket inte alla elever har. 

Textuppgifter är ett aktuellt ämne som har en stor betydelse inom matematik. Många 
forskare samt styrdokumenten betonar vikten av att undervisa matematik 



Elevers prestation i matematiska textuppgifter 
En studie i årskurs tre 

38 

 

textuppgifter i skolan. Lpo 94 lägger en stor vikt på innebörden av matematik 
textuppgifter med hänsyn till elevernas utveckling. Vi tycker att matematisk 
textuppgift är ett väldigt viktigt område inom matematik ämnet. Eleverna bör bli 
medvetna om betydelsen av problemlösning både i skolan och utanför. Vi hänvisar till 
att läraren betonar vikten av problemlösning genom att ge olika exempel som visar 
eleverna hur de kan klara sig i olika situationer när de har kunskaper i detta ämne. 
Ett bra förslag man kan föreslå är att dramatisera en situation där eleverna befinner 
sig i en affär . Detta kräver att eleverna kan hantera olika situationer i affären t.ex. de 
bör veta hur mycket pengar de har med sig, hur mycket en vara kostar, hur mycket 
det kommer att kosta om de köper några varor, om pengarna de har med sig räcker 
eller inte. Vi tycker också att eleverna sysslar med problemlösning i vardagen utan att 
de är medvetna om den t.ex. när de handlar, när de delar upp saker mm. 

Alla forskare och styrdokumenten som skriver om matematik textuppgifter betonar 
vikten av språket som den viktigaste faktorn i textuppgifter. Enligt Malmer (1999) är 
språkets kompetens grunden för att man ska kunna ta till sig alla kunskaper.  Mange 
(1998) skriver om språkförståelse som ett viktigt verktyg som eleverna måste ha för 
att förstå innehållet i en matematisk text. Möllehed (2001) refererar till språk som en 
viktig orsak till att eleverna får svårighet att välja rätt räknesätt vid lösningen 
eftersom de inte förstår innehållet i texten. Vår slutsats är samstämmig med  
forskarna ovanför att språkförståelse och förståeslsen av matematiska begrepp är en 
stor utmaning för många elever oavsett deras bakgrund. Andraspråkselever påverkas 
naturligtvis mer av språkförståelsen än sina kamrater som har svenska som första 
språk. Vårt provresultat visar att många andraspråkselever i båda skolorna har 
svårigheter i språkförståelse. Vi tycker att undervisning av matematiska textuppgifter 
måste anpassas efter den nivå eleven befinner sig i. Utgångspunkten i denna 
undervisningen tycker vi, är att läraren bör ta hänsyn till elevers svårigheter gällande 
språket och försöka stöda de elever som inte har samma kunskaper som sina 
kamrater. När det gäller andraspråkselever tycker vi att skolan är skyldig att hitta 
olika metoder och undervisningssätt för att de ska uppnå målet med undervisningen. 
Enligt våra erfarenheter är närvaro av lärare med kunskap i modersmålet nödvändigt 
i en klass där det finns många elever som inte har fått tillräckliga kunskaper på 
svenska. Syftet med detta är att eleverna ska få ett viktigt stöd på modersmålet som 
har stor betydelse för deras förståelse av  textuppgifter. 

Björklund (2007), Löwing och Kilborn (2002), Möllehed (2001) och Lundberg och 
Sterner (2006) hänvisar i sina böcker till läraren som en viktig faktor som påverkar 
elevers prestation gällande matematiktextuppgifter. Alla de här författarna anser att 
läraren har en stor betydelse när det gäller hur hon/han lägger upp undervisningen 
angående textuppgifter. Björklund (2007) menar att eleverna behöver en vuxen som 
vägleder och stöder dem vid behov. Möllehed (2001) betonar vikten av att läraren 
måste ha olika kompetenser som ett krav för att undervisa matematik textuppgifter. 
En viktig kompetens som läraren måste ha är att vara öppen för olika strategier som 
kan användas vid lösningen. Medan Malmer (2002) och Löwing och Kilborn (2002) 
hänvisar till vikten av att läraren måste behärska språket för att kunna kommunicera 
med sina elever och förklara alla ord som de inte förstår på ett lätt sätt. 

Vi har även i vår undersökning upptäckt att läraren har en stor roll i undervisningen 
av matematik textuppgifter. Elevernas lust att lära sig påverkas av det sätt som 
används av deras lärare. En bra lärare bör leverera information för alla elever i 
klassen oavsett deras bakgrund, kunskaper och erfarenheter. Dessutom ska en bra 
lärare också kunna skapa en miljö där eleverna i klassen känner sig trygga och är 
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stimulerade till inlärningen. Vi har försökt i våra lektioner under VFU- dagarna att 
presentera matematiken som ett roligt ämne genom att ”leka” med olika matematiska 
områden. Ett exempel är att dela upp eleverna i grupper och tävla med decimaltal. 
Varje grupp ska få några kort med ett decimaltal på varje kort. Elevernas uppgift är 
att sortera korten enligt deras värde. Gruppen som är klar först vinner. Syftet är att 
eleverna sysslar med konkreta material, utmaning och en rolig miljö där eleverna får 
en bra förberedelse inför lektionen. 

Matematiktextuppgifter kan vara ett gemensamt arbete som kräver samarbete mellan 
eleverna. Lpo 94 betonar vikten av att eleverna lär sig av varandra i gemensamma 
arbeten. Det står i Lpo 94 att syftet med grupparbete är att eleverna” lär sig att 
lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att 
formulera och pröva antaganden och reflektera över erfarenheter och lösa problem, 
kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden” (s. 10). Ahlberg (1991) 
hänvisar till vikten av att eleverna arbetar tillsammans när de löser olika matematik 
textuppgifter. Författaren menar vidare att grupparbete påverkar elevers 
språkförståelse väldigt mycket genom det samtal som sker mellan eleverna under 
lösningens tid. Våra resultat visar också att eleverna tycker om att arbeta tillsammans 
där det finns bra möjligheter att prata, ge förslag och diskutera, reflektera och 
redovisa. Även de intervjuade lärarna visar att de lägger stor vikt vid grupparbeten 
där eleverna lär sig av varandra. Vi tycker att grupparbete är väldigt lärorikt och 
viktigt och ger bra möjligheter för elever att utveckla olika sidor bl.a. våga prata, vara 
aktiv i diskussion, lära känna varandra och komma till tals. Vi tycker också att läraren 
inte hinner ge tillräckligt stöd för alla elever under lektionstiden. Genom att låta 
eleverna arbeta i mindre grupp kan den elev som fastnar direkt få hjälp av sina 
kamrater. Men läraren bör också vara medveten om att också finns risk med 
grupparbete. Därför anser vi att läraren bör variera gruppindelning och ta hänsyn till 
de faktorer som påverkar arbetet i grupper negativt. Ahlberg (1991) hänvisar till att 
det också finns nackdelar med grupparbete. Detta kan vara för att lärare blir osäkra 
över individens prestation i ämnet, hög ljudnivå i klassrummet och att några elever 
känner sig obekväma i gruppen. Dessutom styr högpresterande elever gruppen 
medan lågpresterande elever kan ha svårt att aktivt delta i arbetet, då de känner sig 
utanför. 

Hjälpmedel är ett viktigt verktyg som läraren måste använda i undervisningen av 
matematik textuppgifter. I Lpo 94 står under rubriken rektors ansvar ”skolans 
arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god 
kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. 
bibliotek, datorer och andra hjälpmedel, ” (s. 21). Malmer (1999) menar att 
undervisningen av matematiska begrepp bör genomföras med hjälp av olika 
hjälpmedel. Även Doverborg & Emanuelsson (2006) håller med Malmer (1999) att 
hjälpmedel i undervisningen har stor betydelse och eleverna behöver använda sig av 
konkreta och laborativa material för att stimulera och ge variation. Vi har, under vår 
undersöknings genomgång, blivit medvetna om att hjälpmedel är ett verktyg som har 
stor påverkan på lärarnas undervisning i matematik textuppgifter. Vi har märkt 
under våra observationer och intervjuer med både lärarna och eleverna att elevernas 
förståelse och utveckling ökar kraftigt när olika konkreta material används i 
undervisningen. Vi tycker att läraren bör använda hjälp medel i undervisningen för 
att alla eleverna i klassen ska vara aktiva. Det är också bra att lärarna har kontakt 
med lärare i andra länder för att få nya kunskaper om olika hjälpmedel som används i 
dessa länder. Vi tycker också att läraren bör ha färdigheter att skapa sina egna 
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hjälpmedel som passar eleverna. Att söka på internet ger bra möjligheter att utveckla 
kunskaperna inom hjälp medel. 

Lester (2000) lyfter fram olika faktorer som påverkar elevers prestation i 
textuppgifter bl.a. resurser, heuristik, talförståelse, kunskap och användning, affekt, 
uppfattningar av matematik, kontroll och socio- kulturella sammanhang. Sterner och 
Lundberg (2002), Ahlberg (1995) har skrivit att det är väldigt viktigt att ta hänsyn till 
elevers tidigare kunskaper och erfarenheter i undervisningen av matematik 
textuppgifter. Elever som har tidigare erfarenheter och kunskaper har stor möjlighet 
att tillägna sig nya kunskaper. Författarna påpekar vidare att det finns risk att 
eleverna får svårigheter om undervisningen inte knyts till deras tidigare erfarenheter 
och kunskaper. Vi har också kommit fram till samma slutsatser i vår undersökning. 
Elever som har tidigare erfarenheter visar en bättre prestation än de som inte har fått 
tillräckliga erfarenheter och kunskaper tidigare.  Under våra observationer har vi 
märkt att lärarna tar hänsyn till elevers tidigare kunskaper genom att låta dem lösa 
uppgifter på sina egna sätt som de redan har lärt sig. Vi tycker att det är viktigt att 
läraren har bra kunskaper inom problemlösningsområdet. Läraren bör vara 
medveten om olika orsaker som påverkar elevers prestation inom detta område. 
Dessutom bör lärare ha färdigheter att hantera alla dessa orsaker för att kunna hjälpa 
sina elever på bästa sätt. Nuförtiden finna alla möjligheter för lärarna att fördjupa sin 
förståelse inom olika orsaker i problemlösningsområdet. Att söka på nätet är en bra 
idé till lärarna. 

I litteraturgenomgången redovisar vi hur olika forskare och styrdokument ser på 
andraspråkselevers prestation i arbetet i matematik textuppgifter. Rönnberg & 
Rönnberg (2001) hävdar att det finns flera faktorer som påverkar prestationen i 
matematiken hos eleverna med svenska som andraspråk. Utifrån våra observationer, 
intervjuer och elevprov har vi fått reda på olika fakta som stämmer överens med vad 
Rönnberg & Rönnberg (2001) skriver angående andraspråkselevers svårigheter i 
matematik textuppgifter. Våra slutsatser som vi har dragit utav vår undersökning 
visar solklart att de eleverna som har svenska som första språk presterar bättre än 
sina andraspråkskamrater i matematik textuppgiftsområde. Andraspråkselever har 
svårigheter i läsförståelse och att förstå innebörden av olika matematiska begrepp 
vilket innebär att deras prestation i textuppgifter påverkas negativt. Vi tycker att 
andraspråkselever bör behandlas på ett särskilt sätt genom att ta hänsyn till deras 
erfarenheter och språk förståelse. Dessa elever har kommit från en helt annan kultur 
och de har lärt sig på ett annat sätt och har fått sin undervisning i en annorlunda 
miljö. Vi är säkra på att dessa elevers prestation gällande matematiska textuppgifter 
kommer att förbättras om de får extra stöd av en modersmållärare. Även vid 
nationella provet bör hänsyn tas till de här eleverna genom att ge dem längre tid och 
att de får använda lexikon och vid behov lite förklaring av modersmålläraren. Lärarna 
bör förklara alla svåra ord på ett lätt sätt genom att använda olika konkreta material 
när de undervisar andraspråkselever. 

Vi har dragit olika slutsatser i denna undersökning som vi kommer att ha stor nytta 
av i vårt framtida yrke. Under arbetets gång har vi fått reda på att matematiska 
textuppgifter är en väldigt viktig del av matematikundervisning. Alla dessa nya 
kunskaper som vi har fått genom vårt examensarbete kommer att användas av oss till 
att förbereda framtida elever för kommande studier och livet utanför skolan. Vi 
hoppas att vårt arbete ger stöd för andra pedagoger för att man kan hjälpa elever med 
olika svårigheter gällande matematiska textuppgifter. En av de viktigaste slutsatser 
som vi har kommit fram till i denna undersökning är att eleverna har olika prestation 
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gällande matematiska textuppgifter. Ett problem som är svårt att lösa av en elev kan 
lösas enkelt av en annan. Vi har kommit fram till att andraspråkselevers prestation 
gällande matematiska textuppgifter påverkar skolans resultat i detta ämne. Vår 
undersökning visar tydligt att i skola A som majoritet av eleverna är svenskar har 
bättre resultat än skola B där majoritet är andraspråkselever. 

Under arbetets gång har vi kommit fram till vidare forskning inom ämnet 
textuppgifter. Ett förslag är att man kan undersöka om det finns någon 
undervisningsmetod som gynnar elevens förståelse för de matematiska begreppen. 
Kan konkreta material, diskussionsuppgifter och verklighetsförbunden undervisning 
främja eleverna i sin matematiska utveckling? 
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Bilagor: 
 

Bilaga 1 
Nedanför några exemplar till lösning av matematikelevprov. 

 

Exempel 1: en lösning på fråga 1 av en elev med högprestation. 

Exempel 2: en lösning på fråga 1 av en elev med lågprestation. 

 

 

  

 



 

Exempel 3: en lösning på fråga 2 av en elev med högprestation. 

Exempel 4: en lösning på fråga 2 av en elev med lågprestation. 



 

Exempel 5: en lösning på fråga 3 av en elev med högprestation. 

 

Exempel 6: en lösning på fråga 3 av en elev med lågprestation. 

 

 

 

 

 



 

 

Exempel 7: en lösning på fråga 4 av en elev med högprestation. 

 

Exempel 8: en läsning på fråga 4 av en elev med lågprestation. 
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Exempel 9: en lösning på fråga 5 av en elev med högprestation. 

 

Exempel 10: en lösning på fråga 5 av en elev med lågprestation.



 

Exempel 11: en lösning på fråga 6 av en elev med högprestation. 

Exempel 12: en lösning på fråga 6 av en elev med lågprestation. 



 

BILAGA 2 

Hej föräldrar! 

Vi heter Nozad och Emad och är två studenter från Mälardalens högskola som läser 
sista terminen på lärarutbildning. Just nu arbetar vi med vårt examensarbete som 
handlar om elevers prestation i matematiska textuppgifter. Vi behöver i detta arbete 
att observera, intervjua och prova era barn. Vi kommer att sitta med och diskutera 
samt ställa frågor kring hur de tänker och löser olika matematiska textuppgifter.  
Eleverna bestämmer själva om de vill vara med och kan när som helst avbryta 
deltagandet.  

Vi ber om er tillåtelse att få observera, intervjua och prova ert barn.  Vi hoppas på att 
få se många intressanta och kreativa lösningar och samarbeta med era barn på bästa 
sätt.  

 

Med Vänliga Hälsningar  

Nozad & Emad 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

-------------- Ja, mitt barn får vara med i undersökningen. 

-------------- Nej, mitt barn får inte vara med i undersökningen. 

 

Barnets namn ----------------------------------------------------- 

Ort och datum ----------------------------------------------------- 

 

Samtliga vårdnadshavares underskrift behövs. 

 

--------------------------------------------                         ---------------------------------------- 

 

 

 

 



 



 

 


