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Syftet med denna studie var att ta reda på elevernas upplevelser vid lösning av 

matematiska textuppgifter. Jag undersökte även vilken arbetsform eleverna föredrog 

vid lösning av textuppgifter. Undersökningen byggde på intervjuer och ett prov med 

olika matematiska uppgifter. Åtta elever i årskurs 2 deltog i undersökningen. Min 

undersökning visade att eleverna har olika upplevelser vid lösning av textuppgifter. 

Resultaten från denna studie visade även att språkförståelse har stor påverkan på 

elevernas upplevelser. Elever som upplever textuppgifter som svåra och tråkiga har 

stor brist i sin språkliga förståelse (läsförståelse och begreppsuppfattning) samt dålig 

inställning till matematik. Elever som upplever textuppgifter som lätta och roliga har 

däremot god språklig förståelse och bra inställning till matematik. Mina slutsatser 

överensstämmer med tidigare forskning inom detta område. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund    
Textuppgifter är ett stort och viktigt moment i matematik. Eftersom alla områden 

som inkluderas i matematik såsom taluppfattning, algebra, geometri, statistik etc. 

innehåller textuppgifter är det viktig att undersöka elevernas upplevelser och hur de 

känner när de arbetar med textuppgifter. Utifrån mina uppleveser från VFU-perioder 

under min utbildning lade jag märke till att eleverna upplever textuppgifter väldigt 

olika. En del elever tycker att det är roligt att arbeta med textuppgifter och de har lätt 

att ta till sig nya kunskaper. Andra elever upplever dock att det är jobbigare och har 

svårt att förstå samt lösa olika textuppgifter.  

Jag har även diskuterat med några matematiklärare under mina VFU perioder om 

orsaker som ligger bakom elevernas upplevelser samt betydelsen av språkförståelse 

vid lösning av matematiska textuppgifter. Detta väckte ett intresse hos mig att 

undersöka området. 

I denna studie ska jag belysa viktiga faktorer som påverkar elevernas upplevelser vid 

lösning av textuppgifter. Med hjälp av tidigare forskning, intervjuer och ett prov med 

olika matematiska uppgifter ska jag undersöka elevernas upplevelser samt den 

arbetsform som eleverna föredrar vid lösning av textuppgifter. Jag vill även 

undersöka om resultaten av min studie överensstämmer med resultaten av tidigare 

studier som gjorts inom detta område.  

1.2 Syfte och frågställning 
Syftet med min studie är att undersöka elevernas upplevelser vid lösning av 

textuppgifter. I min studie utgår jag ifrån följande frågor: 

 Vilka upplevelser har eleverna i årskurs-2 vid lösning av matematiska 

textuppgifter? 

 Vilken arbetsform fördrar eleverna vid lösning av textuppgifter? 

1.3 Arbetets disposition 
I detta avsnitt ska jag ge en kortfattat inblick över de olika kapitel som mitt 

examensarbete innehåller. 

Kapitel 1: Innehåller inledning syfte, frågeställning och arbetets disposition.   

Kapitel 2: Handlar om vad man i andra studier skriver om textuppgifter, 

textuppgifters betydelse i skolans värld, styrdokument och faktorer som påverkar 

elevernas upplevelser vid lösning av textuppgifter. 
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Kapitel 3: Innehåller definition av centrala begrepp för denna studie. 

Kapitel 4: Presenterar de metoder som jag har använt under min studie. Etik, 

undersökningsgrupp, urval och genomförande av elevernas intervjuer samt elevernas 

prov i årskurs 2.  

Kapitel 5: Innehåller redovisning av denna studies resultat. Resultat av prov och 

intervjuer.  

Kapitel 6: Ger en presentation om de slutsatser som jag drar av min studie och som 

kan kopplas eller jämföras med andra studier. 

Kapitel 7: Innehåller diskussion om resultat.  

Kapitel 8: Innehåller en litteraturförteckning.  

2. Litteraturgenomgång   

2.1 Textuppgift som problem eller rutinuppgift 
Ahlberg (1995) påstår att ordet problem används oftast för att beskriva en vardaglig 

händelse som kräver en idé för att lösa ett dilemma. I ordböcker tolkas dock ordet 

som någonting svårt som kräver ansträngning av individen för att lösa. Ordet 

problem kan också definieras som en uppgift som kräver analytisk förmåga och 

tankearbete. Vidare tillägger Ahlberg (1995) att när man pratar om problemlösning 

inom matematik i skolans värld kan det vara så att ett problem som kräver stor 

ansträngning av en grupp elever inte kräver någon ansträngning alls av en annan 

grupp elever. Således kan en uppgift vara ett problem för en grupp elever och 

samtidigt en rutinuppgift för andra elever. En uppgift som har varit svår för en 

särskild elev idag kan efter några dagar bli en rutinuppgift för samma elev.  

Olsson (2009) beskriver problemlösningsuppgifter som uppgifter som innehåller 

någon form av svårighet som skall klaras av. Författaren hävdar att en 

problemlösningsuppgift skiljer sig från en rutinuppgift. Exempelvis är uppgiften ”Du 

har 3 kritor och får 2 till. Hur många kritor har du då?” inte en problemuppgift för en 

sjuåring utan en rutinuppgift. Men är följande en problemuppgift? ”Moa köpte tre 

pinnglassar för 8 kr/st. Hur många strutar för 12 kr/st skulle hon kunna få för samma 

kostnad?” Vidare tillägger författaren att den sista uppgiften kan vara en rutinuppgift 

för en elev i årskurs 6. En problemuppgift för vissa elever kan alltså vara en 

rutinuppgift för andra elever (Olsson, 2009). Enligt Möllehed (2001) är 

problemlösning sådana uppgifter som elever inte tidigare har stött på och inga 

lösningsstrategier är tillgängliga från början. Därför behöver eleverna själva söka 

lösningsstrategier och därigenom välja en egen lösningsmetod.  

Hagland, Hedrén & Taflin (2005) skriver att beroende på individer och individers 

färdigheter och förkunskaper kan en uppgift klassificeras antingen som en 

rutinuppgift eller som en problemuppgift. Författarna definierar en rutin eller 
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standard uppgift som en uppgift som eleverna är välbekanta med och som inte ställer 

några krav på eleverna.  

 

2.2 Textuppgifters vikt i skolans värld 
Malmer (2002) betonar att matematiska textuppgifter utmanar elever att vidga synen 

på matematiken i övrigt. Författaren skriver att det är väldigt viktigt att både lärare 

och elever vidgar synen och inser värdet av problemlösning för att uppöva förmågan 

att läsa och tolka texter, lära sig hur man väljer och tillämpar olika lösningsstrategier 

samt stimulerar och utvecklar det logiska tänkandet. 

Emanuelsson, Wallby, Johansson & Ryding (2006)  hävdar att problemlösning är 

väldigt betydelsefullt då den hjälper individer att inte bli lurade i det vardagliga livet 

och i samhället överlag. Författarna skriver att genom lösning av matematiska 

problem utvecklar människan olika tankar, idéer, självförtroende, analysförmåga, 

tålamod och kreativitet. Förutom detta lär sig individen att upptäcka samband, 

utveckla logiskt tänkande, planera och skaffa sig beredskap för att klara olika 

situationer i livet.   

Hagland, Hedrén & Taflin (2005) anser att elevernas förmåga att tänka kreativt och 

självständigt utvecklas vid arbete med problem. Utmaningen att lösa matematiska 

problem kan även öka elevernas intresse för att arbeta med matematik samtidigt som 

eleverna motiveras att lära sig mer. Författarna beskriver att de elever som löste 

matematiska problem där lösningsstrategin inte var uppenbar fick en positiv 

upplevelser när de fann sin egen väg mot en lösning. Dessutom fick de stärkt 

självförtroende och tron på deras egen förmåga ökade.  

Lester & Lambdin (2007) anser att vikten av undervisning i matematik via 

problemuppgifter har ett huvudmål, detta är att eleverna ska utveckla en djupare 

förståelse för matematiska metoder och begrepp. Förutom detta lär sig eleverna 

genom problemuppgifter att bearbeta matematik. Detta innebär i sin tur att de 

utvecklar ett sätt att tänka som är användbart för vilken matematisk situation som 

helst. Författarna hävdar att problemlösning måste betraktas som ett hjälpmedel för 

att utveckla nya kunskaper i matematik. 

Ahlberg (2001) skriver att en relation mellan eleverna och problemet skapas när de 

arbetar med problemlösningsuppgifter därför att varje elev har sitt eget sätt att lösa 

problemuppgiften på beroende på sina kunskaper, förutsättningar, erfarenheter och 

färdigheter. Vidare uttrycker författaren att denna relation börjar redan i barndomen. 

Innan skolstart arbetar barn omedvetet med olika sorter av problemlösning utan att 

använda siffror och skriftliga symboler. Ahlberg (2001) anser att problemuppgifter 

har stor betydelse även för små barn för att det ger dem möjligheter att använda olika 

strategier vid lösning. Små barn kan förklara muntligt hur de har tänkt vid 

problemlösning. Genom att förklara hur de tänkt kan de utveckla sin systematiska 

och logiska förmåga samt att de lär sig att tänka på egen hand.  
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I Lgr 11 den nya kursplanen för matematik står det att undervisning i ämnet 

matematik ska hjälpa eleverna att utveckla kunskaper för att kunna lösa problem, 

formulera och reflektera över matematiska strategier samt deras resultat. Dessutom 

skall eleverna få förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka 

matematiska situationer, analysera och använda begrepp och samband mellan dessa. 

(Lgr 11) 

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan 

lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.”( s. 13) 

2.3 Faktorer som påverkar elevernas förståelse och 

upplevelser vid lösning av textuppgifter 

2.3.1 Matematik och språk 

Rönnberg & Rönnberg (2001) refererar till Vygotiskij som tycker att språket är 

väldigt viktigt för människan. Språket är viktigt för att kommunicera och utveckla 

olika kunskaper samtidigt som det räknas som människans främsta verktyg och har 

stor betydelse för tänkande i lärandeprocessen. I Lgr11 svenska kursplanen står det 

att språket har en nyckelroll i skolarbetet, då språk främjar till kunskapsutveckling 

samt utgör en viktig roll vid samspel och kommunikation med andra.  

Rönnberg & Rönnberg (2001) påstår att när elever med språkbrist träffar på två 

okända moment i en textuppgift, nämligen språket och begreppet, står de inför en 

dubbel uppgift – att både språkligt och matematiskt förstå och se problemet i en 

textuppgift, vilket gör själva lärandet ytterligare komplicerat.  

Malmer (1999) hävdar att språkkompetens är grunden till all kunskap och inlärning. 

För elever med bristande ordförråd är det naturligt att de får svårigheter med sin 

inlärning medan de elever som har god ordförråd och utvecklat språk har goda 

förutsättningar för inlärning. Författaren framhåller språkets angelägenhet för 

utveckling av logiskt tänkande i matematik. Malmer (1999) refererar till Vygotiskij 

som betonar att svagheten i den språkliga utvecklingen försvårar för barn att utveckla 

sitt matematiska, strukturella och logiska tänkande.  

Malmer (2002) betonar att om eleverna saknar förmåga att förstå och analysera 

texters innebörd blir matematiska textuppgifter svåra för dem. Vidare tillägger 

författaren att eleverna behöver behärska olika matematiska begrepp såsom hälften, 

dubbelt, en tredjedel, fler, färre, större än, mindre än, tillsammans, sammanlagt etc. 

för att kunna lösa olika textuppgifter. Författaren hänvisar till olika undersökningar 

som visar att elever som har brister i räkningsförmåga och svårigheter vid lösning av 

textuppgifter beror på att de har bristande språklig kompetens. Vidare anser hon att 

en kombination mellan matematik och språk är en viktig förutsättning för logiskt 

tänkande. Eleverna står inför ett stort problem när de inte kan koppla ordets 

betydelse med det matematiska språket. Därför är det oerhört viktigt att eleverna har 

god och välutvecklat ordförråd. Författaren hävdar att eleverna kan vara duktiga och 

ha stora färdigheter i att utföra beräkningar inom de fyra räknesätten. Dock kan de 
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ha svårigheter och bristande förmåga i att bestämma vilka räknesätt som skall 

användas vid problemformulering. Malmar (2002) betonar också vikten av att förstå 

olika matematiska begrepp då det hjälper elever att begripa textuppgiftens innehåll.  

Lundberg & Sterner (2002) betonar att en viktig anledning till elevernas svårigheter 

beträffande matematiska textuppgifter är att de har svårt att tolka och analysera nya 

ord och begrepp som de möter vid lösning av textuppgifter. Detta gör att eleverna får 

svårt att förstå. Författarna skriver att alla ord i en textuppgift är viktiga och därför är 

det viktigt att eleverna vid läsning förstår varje ord för att kunna lösa uppgiften.  

Mange (1998) skriver om elevernas språkliga medvetenhet och förståelse inom 

matematik. Författaren anser att språklig medvetenhet liksom ordförråd och 

läsförståelse hjälper eleverna att utveckla förståelse för matematisk problemlösning. 

Författaren betonar vikten av språket vid lösning av textuppgifter. Mange (1998) 

menar att eleverna måste skaffa sig kunskap om och förståelse för textens ord för att 

de skall kunna förstå textens innehåll.  

2.3.1.1 Läsförståelse förmåga och matematiska textuppgifter  

Möllehed (2001) visar i sin avhandling att ett av de största skälen till att eleverna har 

fel lösningar är att de inte förstår textens innehåll. Vidare skriver författaren att 

brister i matematiska kunskaper inte är en stor orsak till att eleverna har svårt att 

lösa textuppgifter, utan en stor orsak till detta är mognad och tankeutveckling. 

Författaren menar att många av dessa svårigheter som eleverna upplever vid lösning 

av textuppgifter kan vara språkliga och kognitiva svårigheter och inte svårigheter som 

är kopplade till matematiska färdigheter. Av dessa kognitiva faktorer spelar 

läsförståelseförmåga och förmåga till logiskt tänkande en viktig roll vid 

problemlösning. Författaren tillägger att brister i logiskt tänkande gör att eleverna får 

svårt att dra slutsatser för att lösa uppgiften utifrån givna villkor. 

sterholm (2004) betonar i sin avhandling att läs- och förståelseprocessen är oerhört 

viktig för textuppgifter. Författaren menar att själva läsprocessen är en del av 

lösandet av textuppgifter. Österholm (2004) anser att läsandet sker först i det 

mentala stadiet och redan där bildas en uppfattning – alltså har lösningsprocessen 

också börjat. Författaren drar slutsatsen att förståelseprocessen är en del av 

lösningsprocessen och inte bara ett resultat som framkommer efter att man läst en 

text. 

 

Lundberg & Sterner (2006) betonar vikten av läsprocessen vid lösning av 

textuppgifter. Författarna hävdar att resultat av matematiska textuppgifter och 

elevernas upplevelser förbättras när eleven förstår texten. Vidare skriver författarna 

att arbetet med matematiska textuppgifter ställer stora krav på elevernas läsförståelse 

för att eleverna möter nya ord som är svåra att tolka.  För de elever som har 

svårigheter i läsförståelse är problemet att de inte riktigt förstår ställda frågor i 

matematiska textuppgifter. Uppgiften blir ännu svårare för dem speciellt när texten 

består av flera meningar. När elever som har problem med läsförståelse stöter på 
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långa texter i matematiska textuppgifter blir det svårt för dem att koncentrera sig på 

vad som är viktigt i texten (Lundberg & Sterner, 2006).  

Ahlberg (2001) tycker att lösning av textuppgifter som innehåller mer text är svårare 

än de korta textuppgifterna, samtidigt som det kräver mer koncentration av eleverna. 

Författaren betonar att antal meningar och ord i en textuppgift har en avgörande roll 

vid lösning av uppgiften. När eleverna möter ett svårt ord i en matematisk textuppgift 

som de inte förstår blir uppgiften dubbelt så svår för dessa elever och detta påverkar 

deras lösning samt upplevelser. 

2.3.1.2Matematiska begrepp 

Ahlberg (1995) betonar vikten av matematiska begrepp för eleverna. Författaren 

tycker att det inte bara är viktigt att eleverna kan matematiska begrepp utan också att 

de har förståelse för innebörden av varje begrepp. För att eleverna skall kunna få 

denna förståelse och kunskaper om olika matematiska begrepp behöver de diskutera 

och reflektera med varandra i små grupper.  

Malmer (1999) hävdar att förståelse för matematiska begrepp har stor betydelse vid 

lösning av textuppgifter. Om eleverna inte riktigt förstår innebörden av de 

matematiska begrepp som förekommer i textuppgifter får eleverna en dålig 

upplevelse och tappar glädjen för matematisk inlärning. Författaren skriver att när 

eleverna möter matematiska begrepp i olika textuppgifter och i olika situationer blir 

de mer vana vid begrepp och kommer aldrig att glömma dem. 

Lundberg & Sterner (2002) hävdar att texter i läroböcker kräver mycket 

koncentration av eleverna eftersom varje ord i texten kan vara angeläget för att kunna 

lösa uppgiften. Därför är det väldigt svårt för de elever som inte har ett 

välutvecklande språk att hantera matematiska textuppgifter. Författarna skriver att 

eleverna kan i varje textuppgift möta en mängd ord och begrepp som de inte förstår, 

vilket kan bli ett problem vid lösning av uppgiften. Grundläggande begrepp såsom 

hälften, dubbelt, mindre än, större än etc. är nödvändiga och eleverna måste begripa 

sig på dessa för att klara textuppgifter (Lundberg & Sterner, 2002).   

2.3.2 Matematiska textuppgifter och samarbetet mellan elever 

Ahlberg (1991) skriver om vikten av grupparbete vid lösning av textuppgifter. När 

eleverna samarbetar med varandra vid lösning av en textuppgift utvecklas deras 

tankar och de får nya kunskaper. Författaren förklarar att när eleverna arbetar i små 

grupper med textuppgifter diskuterar de med varandra för att analysera och förstå 

textens innehåll. Genom diskussioner där eleverna förklarar sitt tänkande till andra 

medlemmar i gruppen tar de del av varandras erfarenheter och tankesätt och kan på 

så vis utveckla sin förståelse och erhålla positiva upplevelser till ämnet. Författaren 

skriver vidare att ett viktigt syfte med att eleverna arbetar tillsammans är att de får 

möjligheter att jämföra olika lösningsstrategier.     

Å andra sidan förklarar Ahlberg (1991) att grupparbete inte kan påverka eleverna 

positivt hela tiden. Ifall gruppens medlemmar har olika kunskapsnivåer kan det 
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hända att de som har hög kunskapsnivå styr gruppen. På ett sådant sätt att de som 

har låg kunskapsnivå får en dålig upplevelse och känner sig utanför samt deltar inte i 

grupparbetet. Risken i detta fall blir att grupparbetet inte visar elevernas kunskaper i 

ämnet (Ahlberg, 1991).  

 

2.3.3 Matematiska textuppgifter och elevernas tidigare bakgrund 

Ahlberg (1995) skriver att mötet mellan barns tidigare erfarenheter och problemens 

innehåll utvecklar barns matematiska tänkande som i sin tur avgör hur olika 

problemlösningsprocesser utvecklas hos dem. Barn använder sina egna kunskaper, 

metoder och erfarenheter för att lösa problemet och detta i sin tur utvecklar 

lösningsprocessen hos dem. Författaren skriver vidare att tidigt i barndomen innan 

den formella undervisningen startas har barn förmågan att lösa olika problem. Detta 

gör de genom att förklara svaret. Barn har även en tidig förståelse för några begrepp 

som är oerhört viktiga vid problemlösning som t.ex. storlek, form och mängd. 

2.3.4 Elevernas attityd till matematik 

Ahlberg (2001) skriver att de emotionella perspektiven såsom attityder, 

förhållningssätt och elevernas självförtroende påverkar deras matematiska 

prestation. I studien ”mathematics anxiety” har det visat sig att om elever är 

optimistiska gällande sin matematiska förmåga, förbättras deras upplevelser och 

prestation i matematik.  Ju mer motiverade och bättre självuppfattning eleverna har 

desto bättre upplevelser har de gällande sin matematiska prestation. Om elever 

däremot är pessimistiska påverkas deras upplevelser och prestationer negativt. Detta 

kan bero på att de upplevt misslyckanden tidigare vilket påverkat deras attityder. 

Författaren tillägger att elevernas upplevelser av att inte kunna matematik kan ta sig 

olika uttryck, vissa kanske börjar gråta medan andra ger upp direkt.  

Ingrid Olsson (2000) hävdar att människor har olika attityd till matematik. En del 

upplever matematik som en behaglig konst medan andra upplever ämnet negativt. 

Människor som har problem inom ett moment i matematik eller som alltid 

misslyckas i sina försök för att förstå matematik hamnar i en ond cirkel som kallas 

ångest och detta gör att de människorna får en negativ attityd till ämnet. 

Lester och Lambdin (2007) skriver att förståelse påverkar människans attityd och 

föreställningar. Författarna skriver att när en individ förstår, leder detta till att 

självförtroendet ökar liksom viljan att lära sig. Förståelse har en oerhört stor 

betydelse för matematik eftersom det gör ämnet mer logiskt, sammanhängande och 

meningsfullt. Samtidigt leder det till att eleverna ser på matematik på ett positivt sätt. 

Elever som inte förstår hur matematiska idéer hänger ihop får en negativ upplevelse 

till ämnet matematik.     

Firsov (2007) skriver att många elever under de första skolåren uppger matematik 

som sitt favoritämne. Detta innebär att eleverna ofta är nöjda med sin prestation i 
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matematik. Författare anser också att om eleverna är intresserade av något ämne i 

skolan kommer de att lyckas med lärande.  

I skolverkets rapport ”lusten att lära” från 2003 står det att elevernas attityd och 

tilltro till sitt eget kunnande påverkar deras upplevelser och framgång i matematik. 

Om eleverna har god tilltro till sin egen förmåga lyckas de bättre och tar itu med 

problemet med större glädje och motivation än de som har mindre tilltro till sin egen 

förmåga. Det är känslan av att lyckas och klara uppgiften som gör att lusten för att 

lära ökar.   

Parszyk (1999) skriver i sin studie om minoritetselevers skolsituation och menar att 

de elever som har dålig attityd till matematik är samma elever som har svårt att förstå 

textuppgifter. 

I skolverkets rapport ”lusten att lära” från 2003 tas det även upp att förståelse har 

stor betydelse i ämnet matematik eftersom den stärker lusten till att lära sig mer. När 

eleverna förstår vad de gör och varför de gör det i en uppgift får de mer motivation 

och lust till att lära sig. Förståelse påverkar också elevernas upplevelser. När eleverna 

förstår uppgiftens innehåll och vad de gör i matematik upplever de uppgiften som 

rolig. När de inte förstår vad de gör och varför de gör det i en uppgift upplever de 

uppgiften som tråkig samt tappar lusten för att lära sig.  

2.3.5 Föräldrarnas attityd till matematik 

Enligt skolverkets rapport Lusten att lära - med fokus på matematik under åren 

2000 och 2001, förälderns inställning till ämnet matematik är en av de viktiga 

faktorer som påverkar barns lust att lära. I rapporten framkommer det att 

föräldrarnas attityd till kunskap och lärande är av stor betydelse för barnens tro på 

den egna förmågan. Detta medför att föräldrarna därmed också har stor betydelse för 

barnens inställning specifikt gällande matematikämnet (Skolverket, 2001-2002). 

Ämnet matematik upplevs av många som ett ”känsligt” ämne då många har negativa 

minnen och upplevelser från sin egen matematikundervisning vilket resulterar i att 

ämnet upplevs som svårbegripligt och meningslöst. De negativa minnena kan leda till 

att man känner ångest, känner sig misslyckad och tar på grund av dåligt 

självförtroende därför avstånd från ämnet. Föräldrar med sådana minnen i bagaget 

överför lätt sina negativa känslor till sina barn (Englund, 2000, s 113 ff; Skolverket 

2001-2002, s 10). Föräldrars upplevelser och känslor om matematikämnet kan 

påverka barnet och dess syn på matematikämnet, och barnet i sin tur tar med sig den 

känslan till matematikundervisningen i skolan. På samma sätt kan förstås även 

föräldrar med positiva upplevelser av matematikämnet påverka barnets inställning. 

Sammanfattning av kapitel 2  

Många forskare betonar vikten av textuppgifter medräknat problemlösning inom 

matematikämnet. En textuppgift kan vara ett problem eller en rutinuppgift beroende 

på många faktorer som påverkar elevernas upplevelser vid uppgiftslösning. 

Forskarna är överens om att språket vad det gäller läsförståelse och 
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begreppsuppfattning har en stor påverkan på elevernas upplevelser vid lösning av en 

textuppgift. Beroende på elevernas språkliga förmåga kan en textuppgift upplevas 

som positiv eller negativ. 

3. Teori  
 
Jag väljer här att definiera en del begrepp vilka förekommer i mitt arbete. 

Anledningen till detta är att en del av begreppen kan ha olika innebörd vilket kan 

skapa förveckling under läsandet. Följande definitioner gäller i detta arbete.  

 

3.1 Upplevelse 
Begreppet upplevelse definieras av Gunnarsson (1995): ”Upplevelsen representerar 

för mig den emotionella helheten, som i varje stund inte bara består av nuet, utan 

även av förflutet och framtid i mötet med individ och miljö” (s. 12). 

Vidare påstår Gunnarsson att: ”Upplevelsen framstår för mig således som helheten av 

vilken uppfattningar är en aspekt som jag ser som relaterad till en mer kognitiv 

funktion” (s. 40). 

I denna studie har jag valt att utgå från Gunnarsson (1995) definition av begreppet 

upplevelse. Jag anser att människans upplevelser och känslor är kopplade till 

kognitiva funktioner. När individen lyckas vid lösning av en uppgift uppkommer en 

positiv upplevelse, däremot ett misslyckande vid lösning av en textuppgift kan 

föranleda uppkomsten av negativa känslor. 

3.2 Matematiska textuppgifter 
Taflin (2003) beskriver textuppgifter som uppgifter där det förutom matematiska 

symboler även finns ett språk. Författaren menar vidare att dessa uppgifter kan 

användas för att visa antingen en matematisk modell eller hur matematiken kan 

tillämpas. Textuppgifter är ett sätt att sätta in matematiska lösningsstrategier i ett 

språkligt sammanhang och där lösning av dem kräver både matematikförståelse och 

språkförståelse. 

Alla matmatiska textuppgifter innehållande en språkligtext, betraktar jag som en 

textuppgift. 

3.3 Problemuppgift 
Problemuppgifter är sådana uppgifter som innehåller någon form av svårighet som 

skall klaras av (Olsson, 2009). Medan Ahlberg (1995) skriver att ett problem som 

kräver stor ansträngning av en grupp elever kan inte kräva någon ansträngning alls 

av en annan grupp elever. Således kan en uppgift vara ett problem för en grupp elever 

och samtidigt en rutinuppgift för andra elever. 

Grevholms (1991) skriver att problem uppgifter i matematik är de uppgifter som 

eleven ska använda sitt förnuft och matematiska kunnande för att lösa. Men det är 

inte från början uppenbart för eleverna hur man ska gå till väga.  
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Definitionen av problemuppgift i denna studie bygger på både Olsson (2009) samt 

Ahlberg´s(1995)  resonemang.  Jag anser att en problemuppgift är som en uppgift, 

där eleverna möter en viss svårighet som kan orsaka en negativ upplevelse vid lösning 

av uppgiften. Det som däremot skiljer en problemuppgift ifrån en vanlig eller en 

rutinuppgift, är att problemuppgiften innehåller en viss svårighetsgrad och kräver 

mer tänkande av eleven, vilket leder till att uppgiften inte har en självklar lösning 

från början för eleven. 

3.4 Rutinuppgift 
En rutinuppgift definierar av Hagland, Hedrén & Taflin (2005) som en uppgift som 

eleverna är välbekanta med och som inte ställer några krav på eleverna.  

 

Jag anser att när eleverna är välbekanta med en uppgift kan de lämpliga 
lösningsstrategier och så upplevs inte uppgiften besvärlig, utan som en rutin. 

4. Metod  
I denna studie användes en kvalitativ metod för att ta reda på upplevelserna hos 

elever i årskurs 2 när det gäller att lösa matematiska textuppgifter. Patel & Davidson 

(2003) skriver att syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera 

egenskaper hos något fenomen. Data samlades in med hjälp av intervju samt ett prov 

med olika matematiska uppgifter. Denna metod valdes för att göra det möjligt att 

besvara frågeställningarna. 

I provet fick varje elev att lösa sex olika uppgifter. Efter varje uppgift som eleven löste 

fick han/hon kryssa för om han/hon upplevde uppgiften som lätt, svår eller 

mittemellan. Därefter fick eleven att berätta varför han/hon kände som han/hon 

gjorde. När testeleven blev klar med alla sex uppgifter besvarade han/hon 

intervjufrågorna.  

Genom att diskutera provresultatet (resultatet av textuppgifterna) med eleverna fick 

jag en överblick av elevernas inställning och upplevelser samt de faktorer som 

påverkade elevernas upplevelser när de löste textuppgifter.  

Johansson & Svedner (2010) betonar vikten av att använda olika ”mätredskap” i en 

undersökning för att minska risken för ensidigt perspektiv och därmed erhålla bättre 

resultat. Genom att använda sig av provet (matematiska textuppgifter) kan en 

djupare förståelse fås och en bättre insikt i det som undersöks. Dessutom kan en 

djupare kunskap fås fram vad gäller elevernas upplevelser genom att ställa följdfrågor 

under den kvalitativa intervjun.  

Enligt Johansson & Svedner (2010) är avsikten med den kvalitativa intervjun att den 

intervjuade ska ge så fullständiga svar som möjligt. Intervjun kan gå fel på två sätt, 

nämligen att den intervjuade inte säger hela sanningen på grund av något skäl eller 

att intervjuaren ställer ledande frågor att alla aspekter inom frågeområdet inte blir 

belysta. Vidare förklarar författarna att ett av de vanligaste felen med denna metod är 
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att intervjuaren inte lyssnar ordentligt på den intervjuades frågor utan koncentrerar 

sig på kommande fråga som skall ställas.  

Jag använde en diktafon för att spela in intervjun, vilket underlättade transkribering 

av informationen. Jag antecknade svaret efter en kort svarspaus efter frågorna. Detta 

gav i sin tur den intervjuade en möjlighet att tänka och utveckla sitt svar.  

4.1 Etik   
Denna studie började med ett informationsbrev som blev hemskickat till alla 

föräldrar till årskurs två elever (se bilaga 4). Innan brevet sändes blev det godkänt av 

klasslärare. I brevet presenterade jag mig själv och min studie, samtidigt som jag 

klargjorde de etiska reglerna. Syftet med att skicka ett informationsbrev var att uppnå 

kravet i de forskningsetiska grunderna (Vetenskapsrådet, 2002).   

Enligt forskningsetiska grunder är man skyldig att informera alla deltagande om 

projektets uppgifter. Därutöver ska man berätta att deltagandet i arbetet är frivilligt 

och man har rätt att avbryta sin medverkan när som helst.      

Eftersom testpersonerna i min forskning är under 15 år ansökte jag även om 

samtycke av eleverna och elevernas vårdnadshavare enligt samtyckeskravet.   

I mitt informationsbrev skrev jag också om undersökningssekretess och 

tystnadsplikt. All material som användes under studiens gång förstördes när analys 

av resultatdelen blev klar, enligt konfidentialitetskravet. 

Enligt Stukát (2005) är en undersöknings etiska aspekter viktig. Han beskriver två 

olika skrifter med etiska regler, Humanistisk – samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet (HSFR) och APA-manualen. Bägge har forskningsanvisningar 

angående etiska principer. Jag hade tagit hänsyn till nyttjandekravet (HSFR) och 

även till APA-manualens etiska principer, vilket innebär att insamlade information 

användes endas för denna studie samt redovisning av resultat var ärlig. 

4.2 Undersökningsgrupp 
Undersökningsgruppen bestod av åtta elever mellan åtta och nio årsålder. Eleverna 

gick i andra terminen i årskurs två i en grundskola. Fem av dem var pojkar och tre var 

flickor. Alla elever hade svenska som modersmål det vill säga svenska som första 

språk. Testeleverna valde jag med hjälp av elevernas klasslärare. Vi valde elever som 

mest vågar förklara och berätta om sina känslor. Jag hade haft VFU på samma skola 

som testeleverna gick, jag var därför känd för eleverna.  

4.3 Uppgifter  
Denna studie består av en intervju på sju frågor och ett prov med sex olika 

matematiska uppgifter (se bilaga 1,2). Jag har valt just dessa uppgifter för att de 

representerar en mångfald av olika sorts förmågor och upplevelser. Uppgifterna 

mäter hur värdefulla begrepp, ord och textförståelse är vid lösning av textuppgifter. 

Dessutom representerar uppgifterna en variation av innehåll där eleverna kan 

uppleva och visa olika när de löser uppgifterna. Samtidigt som alla elever kan delta i 
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undersökningen oavsett deras kunskapsnivå.  Detta hjälper mig att ta reda på 

elevernas upplevelser vid lösning av uppgifter. Genom mina kvalitativa intervjufrågor 

har jag önskat att få reda på elevernas upplevelser vid lösning av textuppgifter. 

De uppgifterna som jag har använt i min studie är olika. Den första har lätt 

matematiskt innehåll, den andra innehåller lite text, den tredje består av många 

delfrågor, den fjärde innehåller mycket text, den femte har svårt matematiskt 

innehåll och det sjätte handlar om att räkna siffror (tal) utan text.  

4.4 Genomförande 
Innan jag började, godkändes min undersökning av elevernas klasslärare. Jag började 

med en pilotstudie på en jämnårig elev som min testelev. I min studie valde jag att 

arbeta med en enskild elev i ett litet rum. Undersökningen tog fem dagar men jag 

valde att arbeta med eleverna mest på morgonen för att då var det lite lugnt och 

testeleverna fick koncentrera sig mer.  

Testeleverna fick god tid på sig för att lösa de sex textuppgifterna och besvara mina 

intervjufrågor. Efter varje textuppgift fick testeleverna tre ansiktsfigurer (se bilaga 1). 

Figurerna utvisade elevernas känslor. Testeleven fick kryssa för ett alternativ av de 

tre beroende på hur han/hon kände vid lösning av respektive uppgift. Samtidig efter 

varje uppgift fick eleven berätta varför han/hon kände som han/hon gjorde. När 

testeleven blev klar med alla uppgifter fick han/hon besvara intervjufrågorna. 

Testpersonerna tog olika lång tid på sig för att lösa uppgifterna och besvara 

intervjufrågor.  

4.5 Bearbetning utav material (Hur kom resultatet fram?)  
När jag var klar med mina intervjuer transkriberade och analyserade jag den 

insamlade data. Jag kom fram till att eleverna var indelade i två olika kategorier 

beroende på deras upplevelser och deras svar på intervjufrågor. Den första kategorin 

innehöll elever som upplevde textuppgifter som svåra och tråkiga. Medan den andra 

kategorin innehöll elever som upplevde textuppgifter som lätta och roliga och som en 

rutinuppgift. Kategoriindelningen grundade sig på elevernas upplevelser och 

elevernas svar på intervjufrågorna. 

Sammanfattning av kapitel 3 

Jag hade planerat en kvalitativ metod baserat på intervju samt ett prov med olika 

matematiska uppgifter och för att få en helhetsbild över min studie. Proven 

omfattade sex olika uppgifter. Efter varje uppgift skulle eleverna kryssa på en av tre 

alternativ (se bilaga 1) och berätta hur det känns att arbeta med respektive uppgift 

därefter kommer de att svara på intervjufrågor. I den kvalitativa metoden hade jag 

använt mig av sju olika intervjufrågor (se bilaga 2). 

5. Resultat 
Här kommer jag att redovisa resultatet av min studie.  
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5.1 Resultatet av prov (matematiska övningar) 

(elevernas upplevelser efter varje uppgift) 
Efter varje uppgift fick eleverna berätta och förklara hur de kände eller upplevde att 

arbeta med respektive uppgift samt att de fick kryssa på en av tre alternativ i 

uppgiften (se bilaga 1). Här utgick jag från följande fråga: 

 Kan du berätta hur du upplevde när du löste uppgiften?  

Jag har valt att redovisa resultatet med hjälp av ett diagram för att kunna få en tydlig 

inblick i elevernas upplevelser efter varje uppgift de har fått. Diagrammet visar antal 

elever som upplever provfrågor som roliga och lätta jämfört med elever som upplever 

provfrågor som tråkiga och svåra.  

 

 

Diagram. 1 visar elevernas upplevelser på provuppgifterna. 

 Nedanstående avsnitt förklarar elevernas upplevelser efter varje uppgift de fick.  

5.1.1 Den första uppgiften var:   
Du har 6 äpplen. Du köper tre äpplen till. Hur många äpplen har du 

sammanlagt? 

Alla åtta elever upplevde det som väldigt roligt och lätt när de löste uppgiften. 

Eleverna tyckte att den textuppgiften var lätt för att den inte innehöll svåra tal och de 

kunde svaret direkt det vill säga de fick inte tänka länge på vad de skulle räkna ut. En 

flicka säger: ”uppgiften är lätt för att jag förstår alla ord, jag kunde lösa den direkt, 

den tog inte så lång tid”. En annan elev förklarar att: ” textuppgiften var lätt för att 
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den inte innehåller så svåra tal och jag kunde svaret direkt samt jag fick inte tänka 

lång på vad jag skulle räkna ut”. Det visade sig att den första uppgiften inte var ett 

problem för eleverna utan tvärtom tog eleverna uppgiften som en rutinuppgift.  

5.1.2 Den andra uppgiften var: 
Du har 7 plommon. Först äter du upp två av dem. Sedan ger du bort tre. 

Hur många har du sedan kvar?  

Ingen av eleverna hade någon svårighet i den andra uppgiften heller. Alla var eniga 

om att den kändes lätt och rolig. Uppgiften var inte något problem för någon elev 

eftersom den innehöll lite text, inga svåra ord och var lätt att räkna. Eleverna hade 

inga problem med att förstå texten. En elev sade ”uppgiften är väldigt lätt för att den 

innehåller lite text och inga svåra ord som jag inte förstår, jag kan lösa den också”. 

De flesta elever berättade att de hade gjort sådana uppgifter i matematikboken. En 

elevs förklaring till att hon upplevde den andra textuppgiften som lätt var ” vi har 

jobbat med sådana uppgifter i matte boken”.   

Ingen av eleverna såg den första och den andra textuppgiften som ett problem 

eftersom uppgifterna var lätta och eleverna var vana vid sådana uppgifter från sin 

matematikbok.  

5.1.3 Den tredje uppgiften var: 
Tilda och Pär ska vattna i trädgården. Tildas vattenkanna rymmer 10 liter 

och Pärs rymmer 5 liter. Tilda fyller sin kanna fyra gånger och Pär fyller 

sin bara två gånger.  

             Hur mycket vatten använde Tilda? 

             Hur mycket vatten använde Pär? 

             Hur mycket använde de tillsammans? 

             Hur mycket mer vatten använde Tilda jämfört med Pär? 

I denna textuppgift upplevde fyra elever uppgiften som svår och tråkig. Däremot 

upplevde resten av testeleverna den rolig och lätt. 

De två första eleverna som hade fått frågan gav upp från första försöket. De visste inte 

hur de skulle gå tillväga. Båda två talade om att de inte kunde lösa uppgiften och att 

den var svår. Den tredje eleven upplevde det som tråkigt för att han tyckte att det var 

jobbigt med enheten ”liter” medan den sista eleven upplevde uppgiften som svår för 

att han hade svårt med ordet ”jämfört” och att välja ett passande räknesätt i de två 

sista delfrågorna i textuppgiften. Eleven förklarade att ”uppgiften är svårt, jag fattar 

inte riktigt ordet jämfört, vad ska jag räkna? Det är jobbigt”    

De som upplevde uppgiften som rolig och lätt kopplade sina upplevelser till sin 

kapacitet för att lösa uppgiften. Alla fyra elever som upplevde uppgiften som lätt och 

rolig berättade att de kunde besvara alla delfrågor och att de var säkra på sina svar. 
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Exempelvis sade en elev ” uppgiften är lätt för att jag kan svaret och jag är säker 

med mitt svar”. 

5.1.4 Den fjärde uppgiften var:  
Mormors hönor 

Hemma hos mormor och morfar är det roligt att vara. De har så många 

djur. Roligast är nog hönsen, tycker Adam och Anton. De springer fritt 

som de vill i trädgården. Morfar vill inte ha det så. Det är bra med höns 

för då kan man få ägg, säger mormor. Idag på morgonen har hon varit 

ute i ladugården och hämtat tre fina vita ägg. Äggen ligger i en skål på 

köksbordet. Nu har Adam och Anton kommit på besök och mormor vill 

bjuda på pannkakor med sylt och grädde. Hon vet att Anton och Adam 

tycker att pannkakor med sylt och grädde är det bästa som finns. Hon går 

därför ut och hämtar fem ägg till. Hon lägger äggen i skålen på bordet. 

Hur många ägg ligger nu där? 

Fem av åtta elever upplevde uppgiften som väldigt svår och tråkig medan de tre andra 

eleverna upplevde det som väldigt lätt. De som upplevde uppgiften som svår hade 

berättat att de inte var bra på läsförståelse. Samtidigt tappade de den röda tråden vid 

läsning, vilket gjorde att det blev väldigt svårt för dem att ta reda på vad de skulle 

räkna. En elev beskrev uppgiften på detta vis: ” uppgiften var väldigt svårt för att 

jag inte kunde förstå texten. Jag glömde början av texten när jag var i slutet”. En 

annan elev förklarade att ” det är mycket text, jag är inte bra på läsning, jag tycker 

uppgiften är svårt och tråkigt”.  

De elever som däremot tyckte att uppgiften var lätt hade inga problem med 

läsförståelse eftersom själva räknesättet var väldigt enkelt och därmed upplevdes 

uppgiften som rolig. En elev tyckte på detta vis:” det är roligt med mycket text, jag 

älskar att läsa”. Medan en annan förklarade att ”fast det är mycket text, finns inga 

svåra ord och själva räknesättet är lätt. Jag har inga problem med läsning utan jag 

är bra på läsning, jag tycker mycket om att läsa”. 

5.1.5 Den femte uppgiften var:  
Min lillebror som är 4 år är bara hälften så gammal som jag och 

min storasyster är dubbelt så gammal som jag, sa Stina.  

             Hur gammal är Stina och hur gammal är Stinas storasyster? 

Fyra elever upplevde uppgiften som svår. Två av eleverna kunde inte lösa uppgiften. 

De hade svårt med ”dubbelt” och ”hälften” och de visste inte hur man lägger upp 

talet. En elev berättade ” nej, det är väldigt svårt, ah jag vet inte, det är svårt med 

dubbelt och hälften”. Den tredje eleven hade svårt att förstå texten medan den fjärde 

eleven inte kunde förklara varför uppgiften var svår. Det enda som han gjorde var att 

stirra i uppgiften och han skrev ingenting.   
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De som upplevde uppgiften som rolig och lätt hade förklarat på ett fint sätt hur man 

räknar ”dubbelt” och ”hälften”. En elev berättade exempelvis: ”om min lillebror är 4 

år och jag är dubbelt så gammal så jag är 8 år. Fyra är hälften av åtta det vill säga 

fyra plus fyra är åtta och dubbelt av 8 är åtta plus åtta och blir 16”. När eleverna 

förklarar uppgiften kopplar de deras upplevelser till handling. I och med att de 

lyckades lösa uppgiften och var säkra på sina svar, upplevde de uppgiften som lätt.  

 

5.1.6 Den sista uppgiften var: 
 a) 42+12= 

        b) 54+17= 

        c) 68- 24=  

        d) 76-18= 

Två elever upplevde uppgiften som medelsvår. När jag frågade dem om de kan 

förklara varför, berättade en flicka att hon tyckte det var svårt fast hon tycker om att 

räkna siffror bara. Den andra flickan berättade att (d) delen var svårt för henne och 

hon var osäker på sitt svar. Därför kryssade hon på medelsvår (mittemellan). Resten 

av eleverna tyckte att uppgiften var väldigt rolig och lätt fast det fanns några som inte 

löste uppgiften helt rätt.  

Eleverna kunde inte riktigt förstå det tredje alternativet som de fick efter varje 

uppgift, det vill säga medelsvår, (se bilaga 1) utan det var lättare för dem att förstå de 

två andra alternativen, nämligen lätt och svårt. Den sista uppgiften var den enda 

uppgiften som två av eleverna hade kryssat mittemellan figur. Eftersom de två 

eleverna upplevde en del svårigheter när de löste uppgift sex placerades dem i 

diagrammet under stapeln svårt(se diagram 1). I de fem första textuppgifterna hade 

eleverna upplevt det som antingen svårt (tråkigt) eller lätt (roligt).   

Eleverna upplevde de två första uppgifterna som lätta och roliga eftersom ingen av de 

två uppgifterna var svårlöst för dem. Medan de upplevde den tredje, fjärde och femte 

uppgiften olika beroende på sina matematiska färdigheter, begreppsuppfattning och 

läsförståelseförmåga.  

Eleverna upplevde den sjätte uppgiften som roligt och lätt, trots att alla elever inte 

löste uppgiften rätt. De tyckte att uppgiften var rolig för att den inte innehöll text.  

5.2 Resultat av den kvalitativa intervjun  

( Elevernas svar på intervju frågor) 

För att ge en tydlig bild av elevernas upplevelser har jag valt att indela eleverna i två 

olika kategorier. Kategori 1 är textuppgift som ett problem och kategori 2 är 

textuppgift som en rutinuppgift. Grupp indelningen grundade sig på elevernas 
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upplevelser och svar på intervju frågor. I kategori 1 och 2 utgår jag från intervjufrågor 

som finns i bilaga 2 (se bilaga 2). 

Både metoder som jag har använt i min studie (prov och intervju) hänger ihop för att 

eleverna har kopplat deras upplevelser vid lösning av matematiska uppgifter som de 

har haft i provet med deras svar på intervjufrågor. Därför kommer jag att 

sammanställa de slutliga resultaten i de två sist nämnda kategorier (textuppgiften 

som ett problem och textuppgiften som en rutinuppgift). På så vis blir det lättare att 

förklara och koppla samman elevernas svar på intervjufrågor till deras känslor och 

upplevelser när de löser textuppgifterna.  

5.2.1 Textuppgiften som ett problem” De som har dålig förståelse” 

Den kategorin innehöll de fem första intervjuade eleverna som upplevde 

textuppgifterna som väldigt jobbiga och svåra (se bilaga 3). Eleverna i den kategorin 

benämndes som grupp I. Alla fem elever i den gruppen svarade att de inte tycker om 

textuppgifter på den första intervjufrågan (se bilaga 2). Anledning till detta var att de 

hade svårt med läsförståelse och begreppsuppfattning. En annan orsak kan vara att 

de inte hade tillräckligt med matematiska färdigheter i bakgrunden det visade i 

provet. Några konkreta exempel på elevernas svar: Elev 1 svarade så här på första 

intervjufrågan: ” nej, jag tycker inte om textuppgifterna för att de är jobbiga och 

svåra”. Elev 3 svarade: ” nej eller ibland om jag förstår och kan svaret”. Elev 5 

svarade: ”nej inte så ofta tycker jag om textuppgifter för att jag inte tycker om att 

läsa”.  

Däremot tyckte de mest om att lösa de vanliga matematiska beräkningarna, eftersom 

dessa var roligare och lättare att beräkna jämfört med textuppgifter.  Elev 2 sade ” jag 

tycker mest om att räkna siffror för att det är jobbigt med text”. Elev 3 sade ” det är 

lättare med att räkna siffror för att man inte behöver tänka på texten ” och elev 5 

förklarar ” att räkna siffror är roligaste för att jag kan bättre och jag behöver inte 

tänka på vad som ska räknas”.  

Vid lösning av matematiska uppgifter i provet visade det sig att de flesta elever i 

grupp I hade läs- och förståelsesvårigheter. Därför föredrog de att lösa lättare 

beräkningar. När elever med läs- och förståelsesvårigheter möter textuppgifter 

behöver de tänka på textinnehållet och räknesättet samtidigt. Då står de inför en 

dubbeluppgift, nämligen att förstå både språkligt och matematiskt och att uppfatta 

ett problem. Detta gör uppgiften ännu svårare och eleverna upplever då detta som ett 

problem. 

Tre elever i grupp I (textuppgift som ett problem) hade svårt med att förstår 

matematiska begrepp. Både elev 1 och elev 2 svarade” jag förstår inte hur jag räknar 

dubbelt och hälften” på den tredje intervjufrågan. Dock kunde båda eleverna svara på 

frågan om hur mycket är hälften och dubbelt av exempelvis 4. Elev 1 och elev 2 hade 

svårt att förstå begreppens betydelse i textuppgiften. De kunde inte koppla ordets 

betydelse med det matematiska språket. Elev 3 hade svårt med begreppet ”jämfört”. 

Han sade ” jag förstår inte vilka räknesätt jag ska välja i frågan: Hur mycket mer 
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vatten använde Tilda jämfört med Pär? Det är svårt med jämfört. Nej jag fattar 

inte riktigt”. Elev 4 hade svårt med många ord i den fjärde textuppgiften. 

Vad gäller den fjärde intervjufrågan (se bilaga 2) valde alla fem eleverna i grupp I att 

arbeta i grupp då de kunde hjälpa varandra. Elev 3 sade: ”roligare i grupp, om jag 

inte förstår då kan någon annan av mina kompisar i gruppen förklara för mig och 

jag behöver inte göra allting själv”. Elev 5 tyckte att han kunde arbeta själv, men 

bara om uppgiften var lätt. Han sade ” jag tycker om att arbeta mest i gruppen, jag 

kan arbeta själv bara om uppgiften är lätt men annars i grupp för att man får 

hjälp”.   

Elevernas svar på den femte intervjufrågan varierade i gruppen mellan uppgifterna 

nummer 3, 4 och 5 på grund av de svårigheter som eleverna mötte vid lösning av 

uppgiften. De flesta elever tyckte att uppgift 4 var svår då den innehöll mycket text 

och att det var jobbigt med mycket text. Eleverna hade svårt att tolka och förstå några 

svåra ord som fanns i textuppgifterna 3, 4 och 5. Dessutom hade de svårt att välja det 

rätta räknesättet i de tre textuppgifterna. Därför placerade eleverna i den gruppen 

uppgift nummer 3, 4 och 5 som svåra uppgifter. Elev 2 sade: ”uppgift 3, 4 och 5 är 

svåra för mig. Uppgift 4 är svårt för att den innehåller mycket text och jag kan inte 

förstå riktigt hur jag ska räkna i uppgift 3 och 5”. Elev 4 sade: ” uppgift 4 var 

väldigt svårt för att jag inte kunde förstå texten. Jag glömde början av texten när 

jag var i slutet”. 

De flesta elever i den gruppen fick inte tillräckligt med hjälp hemma med matematik 

utan de arbetade mest själva för att de antingen inte hade någon som hjälpte dem och 

föräldrarna inte hade tid eller för att föräldrarna inte tyckte om matematik. Elev 1 

sade ” ibland får jag hjälp hemma, pappa tycker inte om matematik men om 

mamma har tid så rättar hon min matte läxa”. Elev 5 sade ” nej jag brukar jobba 

själv, mamma och pappa är inte så bra i matematik de tycker inte om matematik”.   

En annan anledning till att de fem eleverna placeras i kategorin ”textuppgift som ett 

problem” var att alla fem hade en negativ inställning till matematik. Eleverna tyckte 

att matematik var svårt och tråkigt för att de hade svårt att förstå. Elev 4 sade ”nej 

matte är inte roligt det är bättre med de andra ämnena” och elev 5 sade ” inte alltid 

tycker jag om matte, den är svårt om jag inte förstår”. 

5.2.2 Textuppgiften som en rutinuppgift ” De som har god förståelse”  

Den kategorin innehöll tre sista intervjuade eleverna som upplevde textuppgifter som 

lätta, roliga och intressanta (se bilaga 3). Eleverna i denna grupp som benämns grupp 

II upplevde textuppgifterna nästan tvärtemot de första fem eleverna som hamnade i 

den föregående gruppen, grupp I. Alla tre eleverna svarade ja på den första 

intervjufrågan (se intervjufrågor i bilaga 2), det vill säga att de tyckte om 

textuppgifterna. Elev 7 sade ” Ja, jag tycker om texttuppgifter de är roliga. Jag 

älskar att läsa texter”.  
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Eleverna i grupp II hade inte något problem med att arbeta med någon av de olika 

uppgiftstyperna, det vill säga textuppgifter och vanliga matematiska beräkningar. 

Eleverna tyckte att textuppgifterna var roliga för att de är bra på att läsa samt att det 

var lätt att räkna siffror för att det tog mindre tid. Elev 8 sade ”det är roligt med 

textuppgifter för att jag tycker om att läsa men också att räkna siffror älskar jag 

för att den går snabbare”. Elev 7 sade ”Ja, jag tycker om att jobba med textuppgifter 

för att de är roliga, men jag kan båda”.  

Alla tre eleverna i grupp II förstod innebörden av textuppgifterna och de 

matematiska begrepp som fanns i uppgifterna. Det förklarade eleverna genom sina 

svar på den tredje intervjufråga, där elev 6 svarade ”nej det finns inte svåra ord jag 

förstår allt”. Elev 8 svarade ”det fanns inga svåra ord allt var lätt”.   

Eleverna var eniga om att de kunde arbeta på båda sätten själva och i grupp. Två 

elever i grupp II tyckte att de behövde mer koncentration i matematik. Därför var det 

bra att arbeta själv men samtidigt tyckte de att det var roligt att arbeta i grupp för att 

man kan lära sig av varandra. Elev 6 sade ”jag tycker om att jobba själv för att jag 

koncentrerar mest och i gruppen för att det är roligt”. Elev 7 svarade ”jag tycker om 

båda, själv och i grupp, det är roligt att jobba med andra men också själv tycker jag 

är bra för att den är lugnare”. Elev 8 sade ” jag har inga problem med båda själv 

och i gruppen men i gruppen är roligaste tycker jag för att då kan vi hjälpa 

varandra”. 

På den femte intervjufrågan svarade eleverna i grupp II att de hade inga svårigheter 

med någon uppgift utan alla uppgifter som de fick i textuppgifterna var tydliga och 

lätta. Elev 7 sade ” jag kunde alla, jag tycker alla uppgifter var lätta för att jag 

tycker om matte”.  

Eleverna berättade att de får extra hjälp i matematik hemma. Elev 6 svarade ”ja, 

mamma och pappa brukar förklara och hjälpa mig med varje ny kapitel” på den 

sjätte intervjufrågan. Elev 8 svarade ”ja, jag får hjälp hemma min stora syster 

hjälper mig ofta hon är bra på matte”. 

En annan sak som skiljer eleverna i grupp II mot de fem första eleverna i grupp I är 

att alla tre eleverna har en positiv attityd till matematik. Både elev 6 och 7 sade 

”matte är mitt favoritämne i skolan”.  

En annan sammanfattning av elevernas svar på intervjufrågorna redovisas i form av 

tabell (se bilaga 3). 

Sammanfattning av kapitel 4   

Utifrån matematiska textuppgifter som eleverna hade fått i provet och elevernas svar 

på intervjufrågor kom jag fram till tydliga resultat i skillnaden mellan intervjuade 

elever i de två grupperna I och II. Eleverna som hamnade i grupp I (textuppgiften 

som ett problem ”de som har dålig förståelse”) upplevde textuppgifter som tråkig, 

svåra och som ett problem främst på grund av språkliga svårigheter såsom 
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svårigheter i läsförståelse och begreppsuppfattning samt dålig förmåga att förstå, 

tolka och lösa textuppgifter. Eleverna fick inte någon extra hjälp hemma och hade en 

negativ inställning till matematik. Eleverna i grupp II (textuppgifter som en 

rutinuppgift ”de som har god förståelse”) upplevde däremot textuppgifterna som 

roliga, lätta och som en rutinuppgift på grund av god språklig förståelse och god 

kapacitet att analysera, tolka och lösa textuppgifter. Dessutom hade dessa elever en 

positiv inställning till matematik och fick extra hjälp hemma. Alla elever i grupp I 

valde att arbeta i grupp med textuppgifterna för att då kunde de hjälpas åt. Eleverna i 

grupp II ansåg dock att de kunde arbeta med textuppgifter både själva och i grupp.  

6. Slutsatser  
Här kommer jag presentera min undersöknings slutsatser utifrån litteratur och det 

insamlade data.  

 Vilka upplevelser har eleverna i årskurs-2 vid lösning av matematiska 

textuppgifter? 

Denna studie visade att eleverna har olika upplevelser vid lösning av textuppgifter. 

Eleverna upplevde textuppgifterna antingen som svåra, tråkiga och som ett problem 

eller lätta, roliga och som en rutinuppgift. Upplevelserna varierade bland eleverna 

beroende på sin språkliga förståelse, begreppsuppfattning, prestation samt deras 

inställning till matematik.  

I denna undersökning upplevde majoriteten av eleverna textuppgifter som svåra och 

tråkiga på grund av olika svårigheter i att förstå en textuppgift. En del elever hade 

svårigheter i läsförståelse medan andra hade svårigheter med begreppsuppfattning. 

När eleverna inte kunde lösa en textuppgift på grund av dessa svårigheter upplevdes 

frågan som svår och tråkig. Lundberg & Sterner (2006)  anser att elever som har 

läsförståelsesvårigheter inte riktigt förstår ställda frågor i matematiska textuppgifter 

och därför upplever dem som svåra. Författarna tycker att arbetet med matematiska 

textuppgifter ställer stora krav på elevernas läs- och förståelseförmåga då eleverna 

stöter på nya ord som är svåra för dem att tolka. Även Möllehed (2001) anser att 

textförståelse är en viktig faktor som påverkar elevernas upplevelser. 

Med hjälp av de olika textuppgifterna som eleverna hade fått i provet uppfattade jag 

hur elevernas förståelse påverkade deras upplevelser. Exempelvis upplevde ingen av 

eleverna de två första textuppgifterna som tråkiga eller svåra oavsett om eleverna 

hamnade i grupp I (textuppgiften som ett problem ”de som har dålig förståelse”) eller 

grupp II (textuppgiften som en rutinuppgift ”de som har god förståelse”). För att de 

kunde förstå textinnehållet samt lösa uppgifterna. Lundberg & Sterner (2006) hävdar 

att resultat från matematiska textuppgifter och elevernas upplevelser blir bättre när 

de förstår texten. Österholm (2004) betonar i sin avhandling att läs- och 

förståelseprocessen är oerhört viktig för textuppgifter eftersom den är en del av 

lösningsprocessen.                    
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I denna studie upplevdes de två första uppgifterna som lätta av eleverna eftersom de 

inte innehåller svåra ord som eleverna inte förstår eller någon svårighet som skall 

klaras av. Dessutom var eleverna vana vid sådana textuppgifter. Ett exempel från 

elevernas förklaring efter den första textuppgiften var ”textuppgiften var lätt för att 

den inte innehåller så svåra tal och jag kunde svaret direkt samt jag fick inte tänka 

lång på vad jag skulle räkna ut”. En annan elevs förklaring till att denne upplevde 

den andra textuppgiften som lätt var ” vi har jobbat med sådana uppgifter i matte 

boken”. Därför upplever inte eleverna några problem vid lösning av uppgiften utan 

uppgiften blir som en rutinuppgift för dem. Hagland, Hedrén & Taflin (2005) 

definierar en rutin- eller standarduppgift som en uppgift eleverna är välbekanta med 

och som inte ställer något krav på eleverna vid lösning. Möllehed (2001) definierar 

problemlösning som sådana uppgifter som elever inte tidigare har bemött och inga 

lösningsstrategier är tillgängliga från början. Även Olsson (2009) beskriver 

problemlösningsuppgifter som uppgifter som innehåller någon svårighet som skall 

klaras av.  

Uppgifterna som innehöll många delfrågor, långa texter och svår matematisk innehåll 

upplevdes som svåra och tråkiga för de flesta elever i grupp I. Eleverna i grupp II 

upplevde dock dessa som roliga och lätta. 

Eleverna i grupp I (textuppgiften som ett problem ”de som har dålig läsförståelse”) 

hade inte tillräcklig förståelse för matematiska begrepp, tyckte inte om läsning och 

hade svårt att förstå ställda frågor i textuppgiften. Dessutom hade några av eleverna 

svår att koncentrera sig på långa texter och därför upplevde de uppgifterna som svåra 

och som ett problem. Elever med koncentrationssvårigheter tappade den röda tråden 

och förstod inte riktigt de ställda frågorna i de långa textuppgifterna. Exempelvis 

sade elev 4 att ”uppgift 4 var väldigt svårt för att jag inte kunde förstå texten. Jag 

glömde början av texten när jag var i slutet”. Lundberg & Sterner (2006) menar att 

elever som har svårigheter i läsförståelse inte riktigt förstår ställda frågor i 

matematiska textuppgifter. När elever med svårigheter i läsförståelse möter långa 

texter i matematiska textuppgifter blir det svårt för dem att koncentrera sig på vad 

som är viktigt i texten.  

Eftersom de tre sista textuppgifterna i denna studie innehöll mer text och många fler 

svåra ord än de två första uppgifterna blev lösning av dessa uppgifter svårare för 

elever med svårigheter i läsförståelse och begreppsuppfattning. Dessa elever 

upplevde därför uppgifterna som ett problem. Exempelvis sade elev 2 att ”uppgift 

nummer 3, 4 och 5 är svåra för mig. Uppgift 4 är svårt för att den innehåller 

mycket text och jag kan inte förstå riktigt hur jag ska räkna i den tredje och femte 

uppgiften” och elev 1 förklarade att ” uppgift 4 och 5 är svåra, 4 för att den 

innehåller mycket text och i uppgift 5 för att jag inte förstår dubbelt och hälften ”. 

Lundberg & Sterner (2006) tillägger att uppgiften blir ännu svårare för elever med 

svårigheter i läsförståelse, speciellt när texten består av flera meningar. Mange (1998) 

betonar vikten av språket vid lösning av textuppgifter. Författaren skriver att för att 

eleverna ska kunna förstå textens innehåll måste de skaffa sig kunskaper om och 
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förståelse för textens olika ord. Även Ahlberg (2001) tycker att lösning av 

textuppgifter som innehåller mer text är svårare än de korta textuppgifter då de 

kräver mer koncentration av eleverna. Författaren betonar att antal meningar och ord 

i en textuppgift har avgörande roll vid lösning av uppgiften. När eleverna träffar på 

ett svårt ord i en matematisk textuppgift som de inte förstår blir uppgiften dubbelt så 

svår för dem. Detta påverkar i sin tur deras lösning och upplevelser. Lundberg & 

Sterner (2002) antyder att eleverna i varje textuppgift kan stöta på en mängd ord och 

begrepp som de inte förstår, vilket kan bli ett problem vid lösning av uppgiften. 

Eleverna i grupp II (textuppgift som en rutinuppgift ”de som har god läsförståelse”) 

hade god förståelse för matematiska begrepp samt god läs- och förståelse förmåga, 

därför upplevdes samma uppgifter som lätta och roliga och som en rutinuppgift. 

Hagland, Hedrén & Taflin (2005) skriver att beroende på individer och individers 

färdigheter och förkunskaper kan en uppgift klassificeras antigen som en rutinuppgift 

eller som en problemuppgift. Även Ahlberg (1995) tillägger att när man pratar om 

problemlösning inom matematik i skolans värld kan det vara så att ett problem som 

kräver stor ansträngning av en grupp elever inte kräver någon ansträngning alls av en 

annan grupp av elever.  

En annan slutsats som drogs utifrån denna studie var att eleverna kopplade ihop sina 

upplevelser med sin prestationsförmåga. När eleverna löste en uppgift och var säkra 

på resultatet upplevde de uppgiften som rolig och lätt. När eleverna var osäkra eller 

stötte på svårigheter vid lösning av en uppgift upplevde de uppgiften som tråkig. 

Exempelvis förklarade en elev efter den tredje textuppgiften att ”uppgiften är lätt för 

att jag kan svaret och jag är säker med mitt svar”. Elev 7 svarade ”jag kunde alla, 

jag tycker alla uppgifter var lätta för att jag tycker om matte” på den femte 

intervjufrågan. Samma elev svarade ”matte är mitt favoritämne i skolan” på den 

sjätte intervjufrågan (se intervju frågor i bilaga 2). Eleven kopplade alltså ihop sin 

prestation med sin upplevelse. Firsov (2007) skriver att många elever under de första 

skolåren uppger matematiken som sitt favoritämne. Detta innebär att dessa elever 

ofta är nöjda med sin prestation i matematik. Ahlberg (2001) skriver i en forskning 

som undersöker sambandet mellan attityder och prestation i matematik att det har 

visat sig att en positiv upplevelse påverkar elevernas prestation positivt och motsatt 

effekt ger ängslan och brist på självförtroende.  

Även elevernas inställning till ämnet matematik påverkade deras upplevelser vid 

lösning av textuppgifterna. I skolverkets rapport ”lusten att lära” framkommer det att 

elevernas attityd påverkar deras upplevelser och framgång i matematik, vilket var en 

annan slutsats som drog från denna studie. I studien visade det sig att de elever som 

tyckte att ämnet matematik var rolig och intressant var samma elever som upplevde 

textuppgifterna som roliga. Detta på grund av dessa elever hade god läsförståelse 

samt god förmåga att analysera, tolka och förstå textuppgifterna. Medan de övriga 

eleverna som hamnade under kategori ”textuppgift som ett problem” hade dålig 

inställning till matematik, eftersom de hade olika svårighetsgrader när det gällde att 

för textuppgifterna(Se tabell 1,2 i bilaga 3). Parszyk (1999) skriver att de elever som 
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har dålig attityd till matematik är samma elever som har sämre förståelse för 

textuppgifter. Ingrid Olsson (2000) hävdar att människor har olika attityder till 

matematik. En del upplever matematik som en behaglig konst medan andra upplever 

ämnet som negativt. Människor som upplever svårigheter inom ett moment i 

matematik eller som alltid misslyckas i sina försök att förstå matematik hamnar i en 

ond cirkel som kallas ångest och detta gör att dessa människor får en negativ attityd 

till ämnet. Även Lester och Lambdin (2007) påpekar att förståelse påverkar 

människans attityd och föreställningar. Författarna poängterar även att när en 

individ förstår ett visst fenomen leder detta till att självförtroendet och viljan att lära 

sig ökar. Eleverna som inte förstår hur matematiska idéer hänger ihop får en negativ 

upplevelse till matematikämnet.     

Föräldrarnas inställning till ämnet påverkade elevernas inställning och upplevelser. 

Eftersom föräldrarna hade negativa upplevelser av matematik tog de avstånd från 

ämnet därför hade de väldigt svårt för att ge barnen den behövda hjälpen i 

matematik. Föräldrarna kunde överföra sina känslor till sina barn. Elev 1 berättade 

på den sjätte intervjufrågan (se bilaga 2) ” ibland får jag hjälp hemma, pappa tycker 

inte om matematik men om mamma har tid så rättar hon min matte läxa”. Elev 5 

sade:” nej jag får inte hjälp hemma, jag brukar jobba själv, mamma och pappa är 

inte så bra i matematik de tycker inte om matematik”. Både av elev 1 och elev 5 hade 

dåligt inställning till matematik. Elev 1 sade: ”matte är svårt” medan elev 5 sade ” 

inte alltid tycker jag om matte, den är svårt och tokigt särskild om jag inte förstår”. 

Enligt Englund (2000) föräldrars upplevelser och känslor om matematikämnet kan 

påverka barnet och dess syn på matematikämnet, och barnet i sin tur tar med sig den 

känslan till matematikundervisningen i skolan. På samma sätt kan förstås även 

föräldrar med positiva upplevelser av matematikämnet påverka barnets. 

Matematiken upplevs av många som ett ”känsligt” ämne då många har negativa 

minnen och upplevelser av sin egen matematikundervisning och upplever ämnet som 

svårbegripligt och meningslöst. De negativa minnena kan leda till att man känner 

ångest, känner sig misslyckad och tar på grund av dåligt självförtroende därför 

avstånd från ämnet. Föräldrar med sådana minnen i bagaget överför lätt sina 

negativa känslor till sina barn. 

 Vilken arbetsform föredrar eleverna vid lösning av textuppgifter? 

Genom det insamlade materialet samt de teorier som lyfts fram i studien kunde 

slutsatser dras med fokus på den andra frågeställningen i studien. 

Alla elever var eniga om att lösning av textuppgifter i grupp är roligare och lättare i 

jämförelse med att lösa uppgifterna själva då de i grupp kunde hjälpas åt. 

 Elever i grupp I (textuppgiften som ett problem ” de som har dålig förståelse”) tyckte 

att det blev roligare med textuppgifter om de arbetade i grupp. När eleverna arbetar i 

grupp diskuterar de textinnehållet och de elever som har svårt att förstå texten eller 

matematiska begrepp får hjälp av de andra medlemmarna i gruppen. Detta leder i sin 

tur till att eleverna kan utveckla sin förståelse och erhålla positiva upplevelser. 
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Exempelvis påpekade elev 3 ”det är roligare i grupp, om jag inte förstår då kan 

någon annan av mina kompisar i gruppen förklara för mig och jag behöver inte 

göra allting själv”. Även andra elever som hamnade i grupp II (textuppgifter som en 

rutinuppgift ” de som har god förståelse”) valde att arbeta med textuppgifter i grupp. 

Elev 8 sade ”jag tycker om båda, att jobba själv och i grupp, men i grupp är roligare 

för då kan vi hjälpa varandra”. Ahlberg (1991) skriver om vikten av grupparbete vid 

lösning av textuppgifter. När eleverna samarbetar med varandra vid lösning av en 

textuppgift utvecklas deras tankar och nya kunskaper erhålls. Författaren förklarar 

att när eleverna arbetar i små grupper med textuppgifter diskuterar de med varandra 

för att analysera och förstå textens innehåll. Genom diskussion och när eleverna 

förklarar sitt tänkande till andra gruppmedlemmar tar de del av varandras 

erfarenheter och tankesätt. Genom att lyssna på varandras tankar och diskutera 

lösningsstrategier får de positiva upplevelser av ämnet och utvecklar sin läsförståelse. 

Sammanfattning av kapitel 5: 

Eleverna hade olika upplevelser vid lösning av matematiska textuppgifter. En del 

upplevde textuppgifterna som tråkiga och besvärliga medan andra upplevde 

textuppgifterna som roliga och enkla att lösa. När textuppgifter innehåller fler 

räknesätt, svåra ord och långa texter upplever många elever det som ett problem. 

Detta för att eleverna ligger på olika svårighetsnivåer vad gäller språklig förståelse, 

det vill säga läsförståelse och begreppsuppfattning, men även prestationsförmåga 

samt elevers inställning till matematik. Eleverna upplevde textuppgifterna som 

positiva och roliga när de samarbetade med varandra.  

7. Diskussion 
Vi möter olika problem i vårt dagliga liv och för att hantera dessa problem behövs 

motivation, erfarenheter och lösningar. Problemuppgifter är dessa uppgifter som 

innehåller svårigheter som skall klaras av. Ordet problem är ett knepigt ord som kan 

tolkas olika beroende på tidigare erfarenheter och situationer. En del uppgifter kan 

för vissa elever upplevas som svåra att lösa eftersom att eleverna inte besitter 

tillräckligt med kunskap för att lösa de.  

Utifrån studien har det visat sig att de flesta elever upplever textuppgifter som tråkiga 

och som ett problem. Orsaken till denna upplevelse är att de flesta elever har brist i 

sin språkliga förmåga för att tolka, analysera och förstå textinnehåll. Många forskare 

har betonat språkets betydelse i matematiska textuppgifter. Lundberg & Sterner 

(2002) påpekar att en viktig anledning till att elever har svårigheter vid lösning av 

matematiska textuppgifter beror på att de har svårt att tolka och analysera olika ord 

och begrepp som de stöter på i textuppgifterna. Mange (1998) tycker att språklig 

medvetenhet liksom ordförråd och läsförståelse hjälper eleverna att utveckla sin 

förståelse inom matematisk problemlösning. Malmer (2002) understryker att om 

eleverna saknar förmåga att förstå och analysera innebörden i en text blir 

matematiska textuppgifter svåra för dem. Även en forskning som har gjorts av Rofoo 
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& Yousif (2009) som handlar om elevernas prestation i matematiska textuppgifter 

lägger ton vikt på språket och språkligaförståelse vid lösning av textuppgifter. Liksom 

all forskning har jag kommit fram till att språket har en viktig roll som påverkar 

elevernas känslor vid lösning av matematiska textuppgifter.   

Eleverna har inte visat något intresse för området (textuppgifter) utan de har 

föredragit att räkna i matematikboken. Detta kan också bero på att de inte har arbetat 

mycket med textuppgifter. Klassläraren sade att många elever har språkliga 

svårigheter och därför hade de inte arbetat mycket med textuppgifter. Jag kan hålla 

med läraren till en viss del men detta behöver inte vara en orsak tycker jag. Detta 

eftersom när eleverna arbetar med ett område som de har svårigheter i tränar de på 

sina svårigheter samt att de får mer förståelse och nya kunskaper i det som de har 

svårt med. Ju mer motiverade eleverna är desto bättre upplevelser har de gällande 

ämnet. 

Textuppgifter med bland annat problemlösning är ett oerhört angeläget område inom 

ämnet matematik. Många forskare inser vikten av undervisning med textuppgifter i 

skolan. Malmer (2002) betonar att matematiska textuppgifter uppmuntrar eleverna 

att ha en större syn på matematiken i övrigt. Författaren skriver att det är väldigt 

viktigt att både lärare och elever vidgar synen och inser värdet av problemlösning för 

att det övar upp förmågan att läsa och tolka text, hur man väljer och tillämpar olika 

lösningsstrategier samt att det stimulerar och utvecklar det logiska tänkandet. 

Hagland, Hedrén & Taflin (2005) anser att genom att arbeta med problem utvecklar 

eleverna förmåga att tänka kreativt och självständigt. Utmaningen att lösa 

matematiska problem kan även öka elevernas lust till att arbeta med matematik 

samtidigt som det motiverar eleverna att lära sig mer. Även styrdokumenten lägger 

tyngdpunkt på undervisning med textuppgifter i skolan. I den nya kursplanen för 

matematik står det att undervisning i ämnet matematik ska hjälpa eleverna att 

utveckla kunskaper för att kunna lösa problem. Dessutom ska eleverna få 

förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka matematiska situationer, 

analysera och använda begrepp och samband mellan dessa (Lgr 11). Jag fick veta av 

en annan matematiklärare att många andra elever i mellanstadiet upplever 

textuppgifter (problemlösning) som väldigt jobbigt och svårt för att de inte har 

arbetat med textuppgifter från början i de tidiga åren i skolan. När eleverna hamnar i 

mellanstadiet upplever de det som ännu svårare för då kommer andra områden i 

matematik såsom algebra och geometri innehålla extra textuppgifter, vilket kräver 

mer ansträngning av eleverna. Detta gör att eleverna får en negativ inställning till 

matematik samt tappar lusten för att lära sig ämnet. Därför bör lärare inte leta efter 

någon orsak för att undvika textuppgifter i undervisningen i de tidiga åren utan lärare 

bör istället anpassa undervisningen efter den nivå som eleverna befinner sig i.       

Grupparbete är ett lärorikt och viktigt arbete, särskilt när det gäller textuppgifter, 

eftersom det påverkar elevernas språkförståelse på ett positivt sätt. När eleverna 

arbetar i små grupper får de större möjlighet att diskutera textinnehållet och svåra 

matematiska ord samt att de får hjälp av varandra. Genom samarbete får eleverna 
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mer förståelse och positiva upplevelser. Dock betyder detta inte att det inte finns 

nackdelar med grupparbete som Ahlberg (1991) påpekar. Grupparbete behöver inte 

påverka eleverna positivt hela tiden. Ifall gruppens medlemmar har olika 

kunskapsnivåer kan det hända att elever med hög kunskapsnivå styr gruppen. På så 

sätt kan elever med låg kunskapsnivå känna sig utanför och deltar inte i 

grupparbetet. Risken med detta blir att grupparbete inte visar elevernas kunskaper i 

ämnet (Ahlberg, 1991). För att undvika att stå inför detta problem som påverkar 

grupparbetet negativt behöver lärare vara försiktiga med sin indelning samt variera 

mellan gruppmedlemmar då och då.   

Jag tycker att elevernas attityd och inställning till ett ämne har stor betydelse vid 

inlärning. När eleverna uppvisar en positiv attityd till ett visst ämne får de mer 

självförtroende som påverkar deras upplevelser av och prestation i ämnet på ett 

positivt sätt. Detta har även påvisats av många forskare. Exempelvis skriver Ahlberg 

(2001) att i studien ”mathematics anxiety” har det visat sig att om elever är 

optimistiska gällande sin matematiska förmåga förbättras deras upplevelser och 

prestation i ämnet matematik. Ju mer motiverade och bättre självuppfattning 

eleverna har desto bättre upplevelser har de gällande sin matematiska prestation. Om 

eleverna däremot är pessimistiska påverkas deras upplevelser och prestationer 

negativt. Även i skolverkets rapport ”lusten att lära” står det att elevernas attityd och 

tilltro till sitt eget kunnande påverkar deras upplevelser och framgång i matematik. 

Om eleverna har god tilltro till sin egen förmåga lyckas de bättre och tar tag i 

problemet med större glädje och motivation än de som har mindre tilltro.  

Alla slutsatser som jag drog i denna studie kommer jag att ha nytta av i min 

kommande yrkesroll som lärare. Matematiska textuppgifter är ett viktigt område där 

många elever upplever det som svårt, tråkigt och som ett problem på grund av olika 

språkliga svårigheter samt andra faktorer som jag har kommit fram till och redovisat 

i studien. För att kunna uppfostra kommande generationer med bättre attityder till 

matematik och matematiska textuppgifter samt för att utveckla lärande i 

matematiska textuppgifter kommer jag att dra nytta av mina slutsatser vid min 

undervisning. Jag kommer inte att undvika att arbeta med textuppgifter även om 

eleverna uppvisar språkliga svårigheter utan istället anpassa uppgifterna utifrån 

elevernas kunskaper. 

Resultaten som jag har kommit fram till i denna studie kan inte generaliseras, 

eftersom studien har utförts på en liten testgrupp och under kort tid. Däremot är 

bilden som jag har fått fram i min studie helt sann och mycket noggrann. Därför kan 

mitt undersökningsresultat användas i liknande studier.   

Ett förslag för att kunna forska vidare inom ämnet kan vara att erbjuda eleverna 

laborativa material vid lösning av textuppgifter. Detta kan vara intressant för att se 

om elevernas upplevelser kommer att vara samma eller ändras eftersom laborativa 

material ger eleverna mer möjlighet att lösa textuppgifter.  
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Bilaga 1:                        Provfrågor  

 

1. Du har 6 äpplen. Du köper tre äpplen till. Hur många äpplen har du 

sammanlagt? 

                                                      

                   Lätt                          Svårt                        Mittemellan                    

2. Du har 7 plommon. Först äter du upp två av dem. Sedan ger du bort tre. Hur 

många har du sedan kvar?   

                                                             

                      Lätt                             Svårt                           Mittemellan 

 

3. Tilda och Pär ska vattna i trädgården. Tildas vattenkanna rymmer 10 liter och 

Pärs rymmer 5 liter. Tilda fyller sin kanna fyra gånger och Pär fyller sin bara 

två gånger.  

            Hur mycket vatten använde Tilda? 

            Hur mycket vatten använde Pär? 

            Hur mycket använde de tillsammans? 

            Hur mycket mer vatten använde Tilda jämfört med Pär? 

                                                   

               Lätt                             Svårt                      Mittemellan                

 

4. Mormors hönor 

          Hemma hos mormor och morfar är det roligt att vara. De har så många djur.     

Roligast är nog hönsen, tycker Adam och Anton. De springer fritt som de vill i 

trädgården. Morfar vill inte ha det så. Det är bra med höns för då kan man få 

ägg, säger mormor. Idag på morgonen har hon varit ute i ladugården och 

hämtat tre fina vita ägg. Äggen ligger i en skål på köksbordet. Nu har Adam och 
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Anton kommit på besök och mormor vill bjuda på pannkakor med sylt och 

grädde. Hon vet att Anton och Adam tycker att pannkakor med sylt och grädde 

är det bästa som finns. Hon går därför ut och hämtar fem ägg till. Hon lägger 

äggen i skålen på bordet. Hur många ägg ligger nu där? 

                                                      

                   Lätt                            Svårt                      Mittemellan                         

5. Min lillebror som är 4 år är bara hälften så gammal som jag och min storasyster 

är dubbelt så gammal som jag, sa Stina.  

          Hur gammal är Stina och hur gammal är Stinas storasyster? 

                                                      

                   Lätt                         Svårt                           Mittemellan                         

6.  a) 42+12= 

           b) 54+17= 

           c) 68- 24=  

           d) 76-18= 

                                                      

                   Lätt                         Svårt                           Mittemellan                         

Bilaga 2: 
1. Tycker du om textuppgiften i allmänhet? Varför? 

2. Vilka uppgifter tycker du mest om, att jobba med textuppgifter eller att räkna 

tal (siffror)? Varför? 

3. Finns det något ord som du inte uppfattar? Vilka/vilket i så fall? 

4. Vad tycker du mest om, att jobba själv eller med andra i gruppen? Varför 

tycker du det? 

5. Vilka av de olika textuppgifter som du har fått var svårare? Varför?  

6. Får du hjälp hemma med matematik? 
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7. Tycker du om matematik? 

 

 

 

Bilaga 3: 
 

 Fråga1 Fråga2 Fråga3 Fråga4 Fråga5 Fråga6 Fråga7 

Elev1  Nej, 

jobbiga 

och 

svåra 

Räkna 

siffror, 

lättaste 

Dubbelt 

och 

hälften 

I gruppen 

för att då 

är vi fler 

och jag 

får hjälp 

av de 

andra 

4 

innehåller 

mycket 

text. 5 jag 

förstår 

inte 

dubbelt 

och 

hälften 

Ibland  Nej, 

svårt  

Elev2 Nej, 

tråkigt  

Att räkna 

siffror, 

jobbet 

med text 

Dubbelt 

och 

hälften 

I gruppen 

man får 

hjälp av 

varandra 

3,4 och5, 

4 

innehåller 

mycket 

text, jag 

förstår 

inte 3 och 

5 

Nej  Nej 

tråkigt  

Elev3 Nej, 

Ibland 

om jag 

förstår 

och kan 

svaret 

 

Lättare 

med 

siffror, 

man 

behöver 

inte 

tänka på 

texten 

Jämfört   Lättare i 

grupp, jag 

får hjälp 

av mina 

kompisar 

Uppgift 4, 

mycket 

text i, den 

är tråkigt 

Inte 

alltid 

Jag har 

svårt 

med 

matte 

Elev4 Nej, de 

inte så 

Räkna 

siffror är 

Många 

ord i 

Självklart 

i gruppen 

Nu. 4, jag 

kunde inte 

Nej   Nej, 

matte 



 
 

32 
 

roliga, 

svårt 

bäst  uppgift 

fyra 

för att 

den är 

roligare 

förstå 

texten 

är inte 

roligt 

Elev5 Nej inte 

så ofta, 

jag 

tycker 

inte om 

att läsa  

Räkna 

siffror är 

roligaste, 

jag kan 

bättre 

och jag 

behöver 

inte 

tänka på 

vad jag 

ska räkna 

Nej   Mest i 

gruppen 

och själv 

bara om 

uppgiften 

är lätt, 

man får 

hjälp i 

gruppen 

Nu. 3, 

svårt med 

liter och 

många 

frågor på 

en gång  

Nej, 

jag 

brukar 

jobba 

själv 

Inte 

alltid, 

svårt 

om jag 

inte 

förstår 

          Tabell 1 visar svar för de elever som upplevde textuppgifter som ett problem  

 

 Fråga1 Fråga2 Fråga3 Fråga4 Fråga5 Fråga6 Fråga7 

Elev6  Ja, de är 

roliga 

Båda två 

att räkna 

siffror och 

textuppgift 

Nej, jag 

förstår 

allt 

Att jobba 

själv för att 

jag 

koncentrer

ar mest 

och i 

gruppen 

för att det 

är roligt 

Alla är 

lätta 

Ja 

mamma 

och pappa 

brukar 

förklara 

och hjälpa 

mig 

Matte är 

min 

favorit 

ämne i 

skolan        

Elev7 Ja, jag 

älskar att 

läsa text, 

de roliga 

Med text 

uppgifter 

för att de 

roliga, 

båda är 

bra 

Nej  Båda själv 

och i 

grupp, det 

är roligt att 

jobba med 

andra men 

också själv 

är bra för 

att den är 

lugnare 

Jag 

kunde 

alla, jag 

tycker 

om 

matte, 

alla var 

lätta 

Ja, om jag 

inte 

förstår 

Matte är 

mitt 

favorit 

ämne 

Elev8 Ja, de är 

intressanta 

Det är 

roligt med 

textuppgift

 Det 

fanns 

inga 

Båda men i 

grupp är 

roligaste 

Alla 

frågor 

var lätta 

Ja, jag får 

hjälp 

hemma 

Ja, 

matte är 

roligt 
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er men att 

räkna 

siffror går 

snabbare 

svåra ord för att då 

kan vi 

hjälpa 

varandra 

       Tabell 2 visar svar för de elever som upplevde textuppgifter som en rutinuppgift  

Bilaga 4: 
                                                     Föräldrar brev  

 

Hej föräldrar!  

Jag heter Hadil Faransi och är en student från Mälardalen högskolan. Jag läser nu 

min sista termin och håller på att skriva mitt examensarbete som handlar om 

elevernas upplevelse av matematiska textuppgifter. För att kunna göra min studie 

behöver jag att observera, intervjua och testa era barn. Deltagande elever kommer att 

besvara några lämpliga frågor för årskurs två. Dessutom kommer jag att intervjua 

några elever för att ta reda på hur de upplever och tänker när de löser textuppgifter.  

Eleverna har rätt att bestämma om de vill vara med i undersökningen eller inte. 

Därutöver kan de avbryta sitt deltagande när de vill.  

Det är bara jag som kommer att lyssna på intervjuen och ingen annan samt efter 

resultatredovisning kommer jag att slänga bort allt material. 

Jag blir väldigt glad om eleverna kan delta i min studie.  

Jag ber om era tillstånd. 

Med vänlig hälsning 

Hadil Faransi 

 

 

Barnets namn: ________________________________________________ 

 

------ Ja, mitt barn får delta i intervju 

 

------ Nej, mitt barn får inte delta i intervju 
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