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Abstrakt 
Syftet med examensarbetet var att undersöka hur den språkliga dräkten i 
matematiska textuppgifter inverkar på elevernas förmåga att lösa uppgiften. 
Fokus i undersökningen har lagts på elever i matematiksvårigheter. 
 
Utifrån teorier om olika svårigheter som språkets utformning kan ge inom 
matematik och svenska, fokuserades i den följande undersökningen på 
kategorierna signalord, kontextualisering och förstärkning av bild. Sex uppgifter 
valdes ut från läromedel för att omformuleras i ytterligare två varianter vardera. 
Undersökningen inleddes som en kvantitativ undersökning i årskurs fyra där 
eleverna fick lösa sex uppgifter. Utifrån resultatet valdes elever ut för 
kvalitativa intervjuer om textformuleringar. De intervjuade eleverna ingick i den 
definierade målgruppen.  
 
Resultatet visar att eleverna har lättare att hitta svar när det finns ett signalord i 
uppgiften. De reagerar olika inför lösandet av en textuppgift, en del känner 
tilltro medan andra konstaterar att uppgiften inte går att lösa. Elever i 
matematiksvårigheter undviker att skriva uträkningar och enheter i svaren. 
 
Nyckelord 
matematikdidaktik, matematiska textuppgifter, matematiksvårigheter, 
specialpedagogik, kontext 
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The linguistic costume of mathematical tasks 
- help or hindrance? 

 
 
Abstract 
The purpose of this study was to examine how the linguistic costume in 
mathematical tasks affects students' ability to solve the task. The focus of the 
investigation was on students with mathematics difficulties.  
 
Based on the theories of various difficulties in language design and how it can 
effect in Mathematics and Swedish, the investigation was focused on the 
categories signal words, contextualization and the strengthening of the 
illustration. Six tasks were selected from textbooks to be reformulated in two 
variants each. The investigation began as a quantitative survey in year four, 
where students were to solve six tasks. Based on the results pupils were selected 
for interviews about mathematical texts. The interviewed pupils belonged to the 
defined group.  
 
The results show that the pupils easier can find answers when there is a signal 
word in the task. They react in different ways when they have to solve a task in 
mathematic. Some pupils have enough confidence to think they can solve it, 
while others feel that the task can not be solved. Students with mathematics 
difficulties avoid writing calculations and units of the answers. 
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Mathematics education, reading task, Mathematics difficulties, special 
education, context 
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1. Inledning  
 
Matematik och läsförmåga är starkt sammanbundna enligt den sammanfattning som Roe och 
Taube (2006) gör utifrån Programme for International Student Assessment, PISA 2003. Hur 
texten är skriven påverkar troligtvis elevens sätt att reagera och ta sig an en matematisk 
textuppgift. I Mer än matematik (2008) finns exempel på flera olika faktorer som kan påverka 
elevens tolkning av text. Exempel på dessa är utvidgning av texten, förändrad meningsbyggnad, 
förstärkning av bild och signalord som kanske kan förändra språket i en riktning, så elevens 
förutsättningar för att ta sig an och nå lösning på en matematisk textuppgift framkommer. 
Lundberg och Sterner (2006) talar om att både läsning och matematik kräver utvecklade 
automatiseringsprocesser både när det gäller ordavkodning och förmåga att hantera tal. 
 
I Lpo 94 uttrycks att i matematikundervisningen ska eleven ges möjlighet att utöva och 
kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer. Nya insikter och lösningar på 
olika problem kan eleven få genom ett aktivt och öppet sökande efter förståelse. Vidare finns 
skrivningar under svenskämnet som säger att språket är nyckeln till skolarbetet och att 
svenskämnet bland annat ska utveckla tänkande och kreativitet tillsammans med andra ämnen. 
 
Textens utformning och läsning av denna spelar en stor roll även i matematiska textuppgifter.  
Övergången mellan årskurs 3 och 4 är ett stort steg för många elever. Det är i detta 
utvecklingsskede som eleverna lästränar för att öva upp sin läsförmåga. Samtidigt krävs nu ännu 
tydligare en läsning för att inhämta kunskaper genom egen läsning och tolkning av texter i till 
exempel geografi och naturkunskap. Eleverna tränas i, och förväntas kunna, skapa egna inre 
bilder och göra inferenser i lästa texter. Ofta samtalar läraren med eleverna före läsning av 
faktatexter för att ge alla elever en förförståelse. 
 
Tankar har vuxit fram hos oss att matematiksvårigheter kan vara kopplade till texternas 
utformning och förståelsen av texten samt vilken hjälp eleverna får för att förstå de matematiska 
textuppgifterna. Syftet med undersökningen blir att se hur olika textformuleringar inverkar på 
elever som har svårt att hitta en lösning i matematiska textuppgifter. I Mer än matematik (2008) 
framkommer en osäkerhet angående vad det är som egentligen prövas i provsituationer i 
matematik. Resonemang förs om det är elevens matematikkunskaper eller språkkunskaper som 
bedöms.  
 
Mångårig erfarenhet inom undervisningsområdet och därtill studier inom det specialpedagogiska 
området, leder av naturliga skäl fram till ett intresse för det samband som finns mellan 
matematiska textuppgifter, läsning och läsförståelse. Österholm (2006) finner att både 
matematiktexters innehåll och form påverkar läsförståelsen.  
 
Inom var för sig av ovan nämnda ämnen finns forskning, men när en företeelse hamnar i 
”korsningen” mellan dessa vetenskaper verkar det inte finnas mycket litteratur att luta sig mot. 
Kommande undersökning, som innehåller en kvantitativ och en kvalitativ del, rör sig inom sfären 
matematiska textuppgifter, läsning och läsförståelse. 



 7

 

2. Syfte  
 

2.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att utforska hur olika sätt att formulera textuppgifter i matematik 
inverkar på lösningsförmågan hos elever i matematiksvårigheter, i ett specialpedagogiskt 
perspektiv.   
   

2.2 Frågeställning  
• Hur inverkar matematiska textuppgifters språkliga dräkt på möjligheten att lösa uppgiften 

för elever i matematiksvårigheter?  

2.3 Avgränsning 
Med elever i matematiksvårigheter avses elever som inte nått godkändgränsen för två eller flera 
delar av de nationella proven i matematik för årskurs 3. Eftersom studien bedrivs i två kommuner 
har valet fallit på nationella prov i årskurs 3, då detta är ett likvärdigt prov som används i hela 
riket.  
 
Textuppgifter i matematik finns av olika slag. I undersökningen kommer textuppgifter med givna 
svar, utvalda från läromedel i matematik, att användas. Vi har valt att använda benämningen 
matematiska textuppgifter, medan ett fåtal författare, som det refereras till i teoriavsnittet, skriver 
utifrån begreppet problemlösningsuppgifter. 
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3. Teoretisk bakgrund     
 
I teoriavsnittet kommer forskning att presenteras. Då examensarbetet befinner sig i gränslandet 
mellan matematikdidaktik, läsning och läsförståelse kommer teorin att behandla dessa områden. 
Ingen forskning har hittats som bygger på ett sammanförande av de tre nämnda områdena.  
 

3.1 Matematik och språk   
Flera faktorer som inverkar vid elevernas lösning av textuppgifter kan vara textförståelse, visuell 
förståelse, verklighetsuppfattning, uppmärksamhet, separation, relationer mellan helheter och 
dess delar, kombinationsförmåga, logik, proportionell förståelse, konstans, matematiska begrepp, 
talförståelse, räkneförmåga, samband mellan storheter, samband mellan enheter och noggrannhet. 
Brister avseende dessa förmågor kan kopplas till både generella kognitiva, som specifika 
matematiska förmågor (Möllehed, 2001).  Själva tankeförmågan ses som en överordnad förmåga 
där både den språkliga och matematiska förmågan har sina rötter (Hembree, 1992).  
 
3.1.1 Språkets roll i matematiken   
När det gäller språkets inverkan på matematikinlärningen handlar det om tre språkliga områden 
som står i relation till varandra. En orsak är ordförrådet, det vill säga det lexikon som eleven har 
aktiv tillgång till.  Det handlar även om den grammatiska strukturen, hur texten är uppbyggd. Den 
tredje faktorn är hur begriplig texten blir för eleven och hur eleven semantiskt tolkar texten. De 
gemensamma misstag som eleverna gör gäller brister inom textförståelse eller tolkande av texten 
liksom det språkliga resonemanget vid textuppgifter (Hembree, 1992; Magne, 1998; Möllehed, 
2001). Flera författare till matematikläromedel använder ovanliga ord i förklaringar eller i 
textuppgifter. Därmed kan språket bli alltför abstrakt, speciellt för elever som själva har en torftig 
språklig hemmiljö och inte själva har ett rikt språk. Dålig läsförmåga kan var ett hinder, men 
också bristande språklig-logisk förmåga att analysera vad texten handlar om (Magne, 1998). 
 
Några av delmålen som tillhör baskunskaper i skolmatematiken är att ha kunskaper om tal, lösa 
textuppgifter och utföra räkneoperationer. Textuppgifterna är kontext för matematiska 
operationer och lösningarna förutsätter ofta talförståelse. Lösningsstrategierna är olika hos 
eleverna och de kan bero på uppgiftens semantik, talvärden, räkneoperationer och elevernas 
kognitiva förmåga. Vid lösning av textuppgifter tillämpas läsförståelse och språkanvändning 
(Häggblom, 2000). Roe och Taube (2006)  analyserar hur läsförmåga påverkar 
problemlösningsförmågan med utgångspunkt från Programme for International Student 
Assessment, PISA 2003. PISA är en internationell studie som genomförs vart tredje år. Där 
undersöks bland annat 15-åringars attityder till naturvetenskap, matematik och läsning. 
Korrelation kan ses i jämförelse mellan läsning och matematik. Den visar ett nära förhållande 
mellan elevernas lässvårigheter och prestationerna i matematik när det gäller svenska och norska 
elever. Utifrån dessa resultat borde matematiklärare lägga en större vikt vid läsförståelse i 
matematik (Roe & Taube, 2006). 
 
Möllehed (2001) finner att faktorer som verklighetsuppfattning och räkneförmåga spelar stor roll 
i de yngre åldrarna. Skolan måste ha många olika varianter av problem för alla elevers 
förutsättningar. Bristen i textförståelser är dock inte lika dominerande i de lägre åldrarna, men 
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efter årskurs 4 ökar den. Detta kan tolkas så att de yngre eleverna i högre grad ber sin lärare om 
hjälp med läsning av uppgifterna.  
 
3.1.2 Läsförståelse  
Läsning är ett möte mellan text och läsare där läsaren är konstruktiv och aktiv. Läsaren 
konstruerar innebörden i texten utifrån sin egen erfarenhet. För att kunna göra en sådan egen 
konstruktion av texten måste läsaren kunna avkoda rätt, förstå och uppfatta meningsbyggnaden i 
textens språk och ha ett tillräckligt ordförråd. För att vara en god medskapare av texten krävs 
dessutom att eleven har förmåga att läsa mellan raderna och förstå information som inte direkt 
står utskriven i texten (Lundberg & Herrlin, 2004). 
 
För att förstå en matematiktext och kunna plocka ut relevant information krävs en god läsförmåga 
av eleven. Eleven måste kunna bilda egna föreställningar om vad uppgiften handlar om. 
Förmågan att kunna avgöra vilken strategi som behövs i lösningsförfarandet är viktig för att 
kunna nå framgång med textuppgifter (Sterner & Lundberg, 2004). Elever som har svårt med 
läsförståelsen kan vid läsning av textuppgifter misstolka detaljer i texten, eller förändra 
frågeställningen så att eleven kan lösa uppgiften (Möllehed, 2001). 
  
Hos vuxna läsare har konstaterats att läsaren har olika läsförmågor, speciell och generell, 
beroende på texten. Den ämnesspecifika läsförmågan används framför allt när det gäller texter 
med matematiska symboler, men även den generella läsförmågan kan användas på vissa 
matematiska texter (Österholm, 2006).  
 

3.2 Hinder för förståelse av matematiktextuppgifter 
I följande stycken lyfts olika språkliga aspekter fram som enskilt eller i samverkan med varandra, 
kan inverka på läsbarheten i matematiska textuppgifter. Kontextualisering, förstärkning av bild 
och signalord ligger till grund för den undersökning som genomförts.  
 
3.2.1 Ord  
Om texten innehåller lågfrekventa ord eller uttryck, blir texten så svår att eleven inte uppfattar 
matematiken i uppgiften. Under de tidiga skolåren behöver inte eleven lära sig ett speciellt 
matematikspråk, utan klarar sig bra med ett vardagsspråk. Så småningom blir det viktigt att 
uppmärksamma eleven på att ord kan har olika betydelse i olika sammanhang.  Ord som finns i 
vardagsspråket kan ha en känd betydelse, medan samma ord kan ha en helt annan för eleven 
okänd betydelse i matematiken. Den matematiska betydelsen av ordet är inte befäst, utan eleven 
har enbart den vardagliga ordbetydelsen medan ordet som matematikterm har en specifik 
betydelse (Roe & Taube, 2006; Sterner & Lundberg, 2004; Österholm, 2006). Betydelsen är 
beroende av sammanhanget. Ordet vecka kan exempelvis ses som olika antal dagar, 
kalendervecka eller skolvecka. Denna matematisering kräver en medvetenhet då det gäller 
betydelsen hos språkliga utsagor (Riesbeck, 2000). Möllehed (2001) fann att vissa ord och 
uttryck orsakade problem för eleverna. Exempel på sådana uttryck är "5 mer" som tolkas som "5 
gånger mer" eller tvärtom, "dubbelt så mycket" blir "1 mer" eller "2 mer". Vygotskij (2007) 
framhåller skillnad mellan vardagsbegrepp och vetenskapliga begrepp. Forskningen visar att 
begreppsutvecklingen mellan årskurs 2 och 4 inte kan läras in i färdigt skick, utan genomgår en 
utveckling. Barn med svaghet i de vardagliga begreppen har en svårighet att abstrahera och 
använda begreppen fritt eller används begreppen på fel sätt.   
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Sammansatta ord kan också vara en svårighet i en text. Det kan övervinnas genom att  dela upp 
orden i en förklarande omskrivning, t.ex. prisjämförelse kan skrivas jämförelse av priser. 
Språkligt blir detta lättare att läsa (Reichenberg, 2008).  
 
Om eleven inte vill, orkar eller kan ta sig igenom texten, finns risk att eleven istället tillägnar sig 
en strategi som innebär att enbart söka efter vissa ord, så kallade signalord. Dessa kan signalera 
till eleven att uppgiften kan lösas på ett visst sätt eller med ett visst räknesätt. Exempel på sådana 
ord kan vara tillsammans, eller sammanlagt som signalerar till räknesättet addition. Ord 
som mindre, resten, kvar och fler leder istället tankarna till subtraktion. Om uppgiften innehåller 
signalord kan det bli så att eleven undviker att läsa textuppgiften och istället inriktar sig på att 
finna signalord som kan leda dem på rätt spår (Johansson, 1982/83; McIntosh, 2009). Ordet fler 
vållar bekymmer för elever i textuppgifter. Ända upp i tolvårsåldern feltolkas uttrycket fortsätt, 
har Häggblom (2000) funnit i en longitudinell studie. 
 
3.2.2 Text 
Beck (1995) talar om hur en högre grad av koherens kan hjälpa läsaren att förstå texten. Med 
koherens menas, att texten innehåller drag som gör det lättare för läsaren att se samband mellan 
orsak och verkan. En högre grad av koherens hjälper läsaren att indentifiera ny information och 
binda samman den med tidigare kunskap eller läsning.  
 
Ofta kan meningsbyggnaden i läroböcker vara väldigt olika talspråket och innehålla alltför långa 
meningar med bisatser som ställer stora krav på arbetsminnet. Vid läsning av denna typ av 
meningar måste information hållas aktiv från början för att förstå texten. Under en period på 
1980-talet skrevs läroböcker som riktade sig till svaga läsare. Sådana texter innehöll ofta korta 
meningar, och blev därigenom väldigt informationstäta. Senare visade det sig att texterna inte 
blev så lättlästa som det var tänkt. De alltför korta meningarna radades upp efter varandra utan 
murbruk som band samman innehållet. Med murbruk menas småord, till exempel ord som därför 

att, annars, alltså, även om. Murbruksorden har som uppgift att göra texten tydligare. En 
komprimerad version verkar inte automatiskt öka förståelsen (Reichenberg, 2008). Då texter i  
matematikläromedel ofta är komprimerade kan det upplevas som en svårighet för eleven, och om 
det dessutom tillkommer termer som är svåra att förstå eller har dubbla betydelser, 
vardagsbetydelse och matematisk betydelse, skapar det problem för läsaren (Löwing & Kilborn, 
2008). 
   
Själva lösningsprocessen är kontextberoende och beroende av uppgifternas innehåll och 
formulering. Detta gör att det finns en komplexitet när det gäller problemlösning. Elevens 
tidigare erfarenheter av problemlösning kan vara mer eller mindre lyckosamma och spela en roll i 
hur eleven agerar. Likaså kan elevens allmänna bakgrund och erfarenhet bilda grund för elevens 
förståelse och uppfattning (Ahlberg, 1992). För att underlätta problemlösning bör uppgiften ingå i 
ett bekant sammanhang för eleven. Det underlättar då den semantiska förståelsen och tolkningen 
av textens innebörd. Ju mer bekant eleven känner sig med sammanhanget i uppgiften desto lättare 
hittas lösningen. I matematikuppgifter är språket i texten ofta kortfattat, komprimerat och 
faktaspäckat. Texten är inte rik och beskrivande, därför blir det viktigt att eleven läser mycket 
noggrant för att inte missa de begrepp och termer som finns. Om texten innehåller implicit 
information så kräver det tolknings- och slutledningsförmåga av eleven. Det gäller då för eleven 
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att göra sig en egen inre föreställning. Hur problemen uppfattas när eleverna läser dem är 
beroende på vilken kontext eleven har förmåga att sätta in texten i dvs. vilka bakgrundskunskaper 
eleven har och vilka inferenser eleven gör (Lundberg & Sterner, 2006; Norén, 2006; Roe & 
Taube, 2006; Sterner & Lundberg, 2004; Österholm, 2006). Texten får inte vara så utbroderad att 
eleverna har svårt att hitta det relevanta i uppgiften (Lundberg & Sterner, 2006). Något samband 
mellan förmågan att läsa oväsentligheter och detaljer i texten, och den matematiska förmågan 
finns inte (Hembree, 1992). 
 
Många matematiska texter är innehållsrika på information som är samlad inom några få 
meningar. Texten blir därigenom kompakt skriven. Att texterna är skrivna så precist matematiskt 
korrekt, kan bero på att de är skrivna för matematiker. Texterna är skrivna för att inte kunna 
misstolkas eller kritiseras. När det gäller problemlösning av vardagsproblem kan språket vara en 
fallgrop. Om språket blir alltför komplicerat så att eleven inte förstår uppgiften, kan det vara 
viktigt att tillfälligt förenkla och göra det mer begripligt för eleven (Löwing & Kilborn, 2002; 
Österholm, 2003).    
 
Det finns olika aspekter av kommunikation i undervisningsprocessen. En aspekt som diskuteras 
är kommunikationen mellan elev och läromedel. För att kommunikation ska fungera verkar det 
som det förutsätter att eleven dels uppnått en viss läsfärdighet och dessutom har kunskap att 
kunna följa texten och därutöver kunskaper att lösa uppgiften (Löwing & Kilborn, 2008). Läsning 
innebär en interaktion mellan läsaren och texten. En sätt att få texten att tala till läsaren kan vara 
att låta texten närma sig läsaren, att ge texten en röst. Med det menas att låta textens språk få drag 
som närmar sig talspråket. Därigenom undviks textkonstruktioner med passivformer t.ex. 
delades, som ofta är långt från elevernas språk. En mer tydlighet i texten skulle kunna framstå om 
texten skrivs i aktiv form med fullständiga satser. Texter som bygger på hur eleverna själva talar 
är mer nära än texter där meningsuppbyggnaden innehåller passiv form och bisatser. Om texten 
kan få en röst, kan den också ha en berättare som direkt vänder sig till läsaren och tilltalar med du 
(Sterner & Lundberg, 2004; Reichenberg, 2008). Genom att använda ett vardagsnära språk och 
låta textens språk tala direkt till läsaren, blir texten mer tillgänglig och kommer närmare läsaren 
(Beck, 1995). 
 
3.2.3 Bild 
I texter med tillhörande bild som förklaringsmodell är det viktigt att se hur text och bild 
samspelar. När en bild finns bredvid en text måste eleven dels förstå enskilda ord och utryck, 
förutom det huvudsakliga innehållet i texten, och dessutom klara av att tolka bilden. 
Textförståelsen kan öka om det finns en instruktiv bild som åskådliggör och fångar elevens 
uppmärksamhet. Ibland tillkommer att eleven är tvungen att utifrån sin erfarenhet tänka ut en 
korrekt tolkning. En god läsare klarar bra att själv utnyttja och tolka informationen i bilden, 
medan en svag läsare kan behöva hjälp i texten. Därför framstår det som positivt att integrera 
bilden genom att hänvisa till bilden i löpande texten (Reichenberg, 2008).   
  
Vid textuppgifter som har en illustration i form av en bild är layouten en viktig del. Bilden kan 
vävas in i texten eller placeras bredvid, i anslutning till texten med en hänvisning. Bilden bör vara 
tydlig, så att den inte förvillar eller motsäger texten, och kan på så sätt hjälpa text- och 
ordförståelsen (Mer än matematik, 2008). 
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3.3 Specialpedagogiskt perspektiv  
En grundpelare i den svenska grundskolan är att alla elever ska få möjlighet att utvecklas i sin 
egen takt och utifrån sina egna förutsättningar. För klassläraren ligger det en stor utmaning i att ta 
tillvara variationen av olikheter inom en elevgrupp. I nuvarande läroplan, Lpo 94, slås fast att 
inkluderingstanken ska genomsyra skolan och det pedagogiska arbetet. En speciallärare med både 
klasslärarkompetens och speciallärarkompetens har möjlighet att se undervisningssituationen 
utifrån, och fokusera på förhållningssätt och undervisningsmetoder för en inkluderande 
undervisning (Persson, 2005).  
   
När eleven möter problem, uppfattas problemen utifrån tidigare erfarenheter av emotionell, social 
och intellektuell karaktär. För att eleven skall lära sig lösa problem verkar det tillkomma att 
eleven skall känna tilltro till sin egen förmåga och undervisningen måste ta sin utgångspunkt i 
elevernas sätt att erfara problemlösning (Ahlberg, 1992). Lärande av viktiga saker i en skolmiljö 
innebär en psykologisk belastning. Den berör självbilden, hur eleven ser på sig själv som en 
lärande varelse. Klarar eleven inte av uppgifter, kan känslan av värdelöshet växa fram. Ett 
samband mellan lässvårigheter och räknesvårigheter finns ofta. Förutom kognitiva krav finns den 
tydliga grunden att elever med lässvårigheter ofta har svårt att lära sig nya ord och begrepp. I 
matematikens textuppgifter beskrivs ett problem och det kan bli svårt för eleven att identifiera det 
skrivna ordet och förstå innebörden och dessutom lösa uppgiften. Även elever med ganska god 
taluppfattning och beräkningförmåga kan få svårigheter om lässvårigheterna är stora (Lundberg 
& Sterner, 2009). Eleverna använder en kombination av huvudräkning och fingerräkning och ser 
det inte som nödvändigt att skriva. Tal som ingår i beräkningen glöms bort nästan omedelbart. 
Elever som stötte på denna svårighet ville ibland inte fullfölja lösningen (Ahlberg, 1992). 
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4. Metod  
 
Vårt intresse riktades mot att utforska hur olika språkliga formuleringar inverkade på 
lösningsförmågan av textuppgifter hos elever i matematiksvårigheter. Arbetet inleddes med en 
teorigenomgång. I detta kapitel redogörs för hur undersökningen inleddes med en 
pilotundersökning. Därefter beskrivs hur uppgifter valdes ut och omformulerades för en 
kvantitativ klassundersökning. Efter en bearbetning av resultaten berättas om hur elever valdes ut 
för kvalitativa intervjuer utifrån de undersökta kategorierna, signalord, kontextualisering och 
förstärkning av bild.  
   
De kvantitativa och kvalitativa inriktningarna har ofta framställts som oförenliga men när det 
gäller praktiskt forskningsarbete befinner sig arbetet ofta inom båda inriktningarna (Patel & 
Davidson, 2003). Med ett specialpedagogiskt synsätt valdes att i ingångsskedet utgå från hela 
klassen i räknandet av de matematiska textuppgifterna. För att inte utpeka någon elev valdes att 
börja med en kvantitativ undersökning som Björklund och Paulsson (2003) beskriver som 
insamling av information som kan mätas och värderas numeriskt. 
 

Inom ett kvalitativt forskningsarbete kan en forskare välja mellan olika sorters intervjuer.  Valet 
som gjordes passade in på det som Bryman (2002) nämner som en semistrukturerad intervju där 
forskaren har en lista över teman (intervjuguide) som frågorna ska beröra, men som inte behöver 
tas i en speciell ordning. Forskaren kan också ställa följdfrågor utifrån intervjupersonens svar. 
Trost (1997) menar att kvalitativa intervjuer utmärks av att ställa enkla och raka frågor. Om 
människors sätt att resonera och reagera eller om handlingsmönster ska urskiljas, är en kvalitativ 
studie rimlig. 
 

4.1 Undersökningens upplägg    
Den kvantitativa undersökningen genomfördes för att se om, och hur språket inverkar på 
elevernas förmåga att lösa matematiska textuppgifter. Alla elever fick enskilt lösa sex uppgifter. 
De sex uppgifterna var utvalda efter de tre kategorierna signalord, kontextualisering och 
förstärkning av bild. Varje uppgift fanns i tre versioner, en ursprungsuppgift och två bearbetade. 
Alla elever fick räkna två ursprungsuppgifter och fyra omformulerade. Uppgifterna fördelades 
inför undersökningen (tabell 1 s. 22). Texten i kapitel 5 beskriver processen hur och var uppgifter 
valdes ut för klassundersökningen, och hur uppgifterna omformulerades.  
 
Målgruppen för undersökningen är elever i matematiksvårigheter, som inte nått godkändgränsen 
för två eller flera delar av de nationella proven i matematik för årskurs 3. I godkändgruppen ingår 
övriga elever i klassundersökningen. 
 
Efter klassundersökningen genomfördes en kvalitativ undersökning. Elever ur målgruppen valdes 
ut för den nämnda delen av undersökningen, där utförliga svar söktes till arbetets frågeställning. 
Detta skedde genom semistrukturerade intervjuer med målgruppens elever. Eleverna tillfrågades 
om textuppgifterna utifrån en sammanställd intervjuguide, bilaga 1. Resultatsammanställning 
skedde och analys av resultaten gjordes.  
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Före den kvantitativa och den kvalitativa undersökningen genomfördes en mindre 
pilotundersökning.    
 
4.1.1 Pilotundersökning  
För att undersöka om de problem som valts ut var i rätt svårighetsgrad valdes att testa tre 
uppgifter som omformulerats i två varianter. Vid omformuleringen utgicks från erfarenhet 
baserad på många års undervisning i årskurs 4-6. Huvudvikten låg vid att hitta rätt svårighetsgrad 
för elever i matematiksvårigheter. Undersökningen genomfördes i två klasser i två kommuner, 
sammanlagt 32 elever deltog. Undersökningen genomfördes i andra klasser, och på andra skolor 
än de som var tänkta att ingå i den kommande undersökningen. Eleverna fick problemuppgifter 
från Veckans problem på Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM's hemsida, som 
formulerats om i två varianter. Uppgifterna var fördelade på två papper och alla elever löste 
samma uppgifter. Eleverna fick uppgifter som hade samma matematiska innehåll men varierade i 
den språkliga utformningen. Pilotundersökningen visade att uppgifter från årskurs 3 var relevanta 
för att nå målgruppen. Ingen av uppgifterna från pilotundersökningen kom att  användas i den 
slutliga undersökningen.  
 

4.2 Urval 
Undersökning genomfördes i två skolor, i två kommuner i södra Sverige. Både årskurs 3 och 5 
var under senare delen av vårterminen upptagna med nationella prov och mycket 
undervisningstid gick åt för det. Därför återstod årskurs 4 för undersökningen. Fyra klasser 
deltog. På en skola fanns två individintegrerade särskoleelever som inte deltog i undersökningen. 
I en av klasserna fanns två elever som nyligen anlänt till Sverige. Deras kunskaper i svenska 
språket var därför alltför bristfällig för att kunna förstå och genomföra uppgifterna. Det blev 
sammanlagt 79 elever som var aktuella för klassundersökningen.  
 

Efter klassundersökningen, utsågs elever ur målgruppen för intervjuer. Målgruppen för arbetet 
var elever i matematiksvårigheter, som inte nått godkändgränsen för två eller flera delar av de 
nationella proven i matematik för årskurs 3. Det var sammanlagt 11 stycken.  
 

4.3 Val av uppgifter 
Textuppgifterna som ingick i undersökningen valdes i första hand från olika läromedel. De 
läromedel som genomgicks var sådana som används på skolorna, men också läromedel som fanns 
som cirkulationsexemplar. Från början var tanken att enbart använda uppgifter från nationella 
proven i år 3 och nationella proven i år 5, Np 3 och Np 5. De prov som fanns tillgängliga på 
PRIM-gruppens hemsida ansågs inte vara lämpliga i denna undersökning, eftersom år 3 proven 
byggde på en berättelse som skulle läsas i olika delar. De uppgifter från Np 5 som fanns 
tillgängliga på Internet var endast ett fåtal och de textbaserade uppgifterna var inte många. Efter 
kontakt med Astrid Pettersson (personlig kontakt, 20100314) på Forskningsgruppen för 
bedömning av kunskap och kompetens, PRIM-gruppen, ändrades tanken att använda nationella 
prov, då hon ytterligare uppmärksammade sekretessen rörande de prov som inte fanns 
publicerade på Internet. Sökandet gick vidare bland Skolverkets diagnosmaterial Diamant som 
finns tillgängligt på Internet. Här fanns heller inga passande uppgifter. Även diskussion vid 
handledningstillfälle gjorde att uppgifter som då valts ut, kunde ses ur nya och annorlunda 
synvinklar. Då fördes också en diskussion om hur textuppgifter kunde innehålla flera 
matematiska begrepp och textsvårigheter. Vid samtalet med handledare togs upp huruvida ett ord 
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är lågfrekvent och svårigheten i att definiera det. Det samtalet utmynnade i, att det enbart blev tre 
kategorier som valdes ut för undersökningen, trots att fler presenterades i teorin. De kategorier 
som valdes var signalord, kontextualisering och förstärkning av bild. För att göra undersökningen 
tydlig diskuterades också vikten att endast förändra en variabel i varje uppgift.  
   
Under det fortsatta sökandet efter uppgifter i olika läromedel kunde konstateras att textuppgifter 
ofta ingick i ett speciellt tema som anslöt till kursplaner i andra ämnen. Som exempel kan nämnas 
uppgifter som behandlade vikingatiden eller en resa i Sverige. Dessa textuppgifter var svåra att 
rycka ur sitt sammanhang, då uppgifterna var placerade i en bildmiljö och ofta byggde vidare på 
varandra. Uppgifterna kunde därför inte väljas ut, till skillnad från en uppgift om hundspann som 
ingick i ett kapitel där multiplikation behandlades. I det kapitlet fanns flera liknande lösryckta 
uppgifter som inte hade något inbördes sammanhang.  
   
Vidare genomsöktes Känguru-uppgifterna som fanns på hemsidan från NCM, men de ansågs inte 
lämpliga för undersökningen då det var flervalssvar i uppgifterna. Bekymret var att hitta 
uppgifter där det i texten tydligt framgick, den kategori som skulle behandlas. Uppgiften skulle 
antingen innehålla signalord, ge en möjlighet att bygga ut kontexten eller ha en bild som kunde 
förstärkas. Vid bearbetningen hittades andra aspekter, som till exempel uppgifternas 
svårighetsgrad, som kunde göra att uppgiften inte var brukbar, med det syfte och den 
problemställning som fanns i arbetet.  Vid samtal med klasslärarna i de skolor där 
undersökningen genomfördes framkom det att vissa elever i matematiksvårigheter inte klarade att 
följa läromedel för årskurs 4, utan arbetade mot kursplanens mål i årskurs 3. Flera utvalda 
uppgifter fick därför förkastas. Tillgängliga Np 5-uppgifter ansågs därför alltför svåra. Även 
uppgifter som behandlade bråkräkning, liksom uppgifter med division valde bort av denna orsak. 
Valet och konstruerandet av uppgifterna blev en lång process. Det slutliga valet av uppgifter 
behandlade addition, subtraktion och multiplikation.  
   
De uppgifter som slutligen valdes ut till undersökningen var hämtade från tre olika läromedel 
samt från en artikel i tidskriften Nämnaren. Följande text beskriver uppgifterna till respektive 
kategori och var de är hämtade. I kapitel 5, utformning av uppgifterna, finns närmare beskrivet 
arbetet med förändringen av uppgifterna.  
 
Uppgifter till signalord. 
 

Uppgift 1 
Två varor kostar tillsammans 10 kr. Den ena varan kostar 3 kr. Hur 
mycket kostar den andra? (Johansson, 1982/83) 

 
Uppgift 2 
En basketmatch spelas i 4 perioder. Sarahs lag fick 28, 30, 27 och 29 
poäng i perioderna. Hur många poäng fick de sammanlagt? 
(Andersson, Picetti & Sundin, 2003) 
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Uppgifter till kontextualisering. 
 

Uppgift 3  
Ludvig köper en bok för 60 kr och en tidning för 40 kr. Då har Ludvig 
190 kr kvar. Hur många kronor hade Ludvig från början?  
(Häggblom, 2006b) 

 
Uppgift 4  
Det är sex hundar i ett hundspann. Hur många hundar är det i fem 
hundspann? 
(Elofsdotter Meijer och Picetti, 2007) 

 
Uppgifter till förstärkning av bild. 
 

Uppgift 5 
Linus har 10 kr. Han vill köpa en portion pommes 
frites och ett glas mjölk. Hur många kronor fattas? 
(Häggblom, 2006a) 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
 
    
    Figur 1 Häggblom (2006a) Tänk och Räkna 3A s. 85 
 
 

Uppgift 6  
Hur mycket kostar munspelet, tamburinen och 
blockflöjten sammanlagt?  (Häggblom, 2006a) 

                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
    
  Figur 2 Häggblom (2006a) Tänk och Räkna 3A s. 79 
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En av skolorna hade sedan hösten 2009 använt läromedlet Tänk och Räkna i årskurs 1-3 och 
därför valdes flera av uppgifterna från årskurs 3 boken ut därifrån. Detta läromedel har klasserna 
i undersökningen därför inte använt. Läromedlet är nyligen översatt och bearbetat till svenska 
från ursprungsspråket finska. Häggblom (2000) menar att matematiken blir meningsfull och 
verklighetsnära när elever arbetar med textuppgifter. Dessa uppgifter ger goda möjligheter att 
utveckla språk, tänkande och räknande.    
  
De tre textvarianterna var fördelade på tre olikfärgade uppgiftsblad. Innan uppgifterna skrevs ut 
och mångfaldigades togs uppgifternas nummer bort för att det inte skulle finnas ovidkommande 
siffror som kunde blandas in. Bladen namnades i förväg, i övre högra hörnet, för att se till att de 
tre olika varianterna fördelas både inom hela gruppen och inom målgruppens elever. I 
undersökningen fick varje elev sex textuppgifter att lösa. Hur uppgifterna fördelades på bladen 
finns redovisat i kapitel 5.   
 

4.4 Genomförande  
 
4.4.1 Inför klassbesöket  
Instruktioner för genomförandet, bilaga 2, gjordes för att få en likvärdighet för klasserna. 
Bryman, (2002) menar att en tydlig instruktion är av största vikt vid varje provtillfälle.  
    
För att ge alla möjlighet att arbeta i lugn och ro bestämdes att ta reda på klassens rutiner för 
ändamålet. Vi antog att bänkbok/lådbok eller ritbok kunde vara något som var brukligt. Eleverna 
fick ta fram nämnda böcker före instuktionens början. Ett resonemang fördes angående hur 
utdelandet av uppgiftspapperna skulle ske. Två alternativ diskuterades. Alternativen var att dela 
ut uppgiftspapperen till eleverna före eller efter genomgången av instruktionerna. Det första 
alternativet kändes bäst, vilket innebar, att före eleverna kom in i klassrummet, lades det 
namnade papperet upp och ner på bänken. Eftersom eleverna inte kände oss närmare antogs att 
papperna skulle få ligga orörda tills instruktionerna var genomgångna.  
 
Ur ett specialpedagogiskt perspektiv och för tydlighetens skull valdes att ha en kortfattad skriven 
instruktion på tavlan utöver den muntliga instruktion, som ges före en uppgift. Diskussion fördes 
om skriftlig information skulle finnas i detta läge, då det var elevens matematiska förmåga och 
språkets inverkan som eftersträvades. En ytterligare motivering kunde vara, att elever med 
koncentrationssvårigheter lättare fördes tillbaka till arbetet genom att undersökningsledaren 
hänvisade till punkterna på tavlan för att påminna om vad lektionens arbete handlade om. Samtal 
fördes om huruvida eleverna skulle få tips på metoder för att lösa uppgifterna genom att i förväg, 
till exempel tala om möjligheten att rita. Efter punkten visa kunde ett tillägg bifogats i form av 
rita, siffror, skriva. Ett argument för detta kunde vara att elever i matematiksvårigheter kanske då 
lättare kunde hitta en lösning. Denna undersökning var dock inte ett undervisningstillfälle. 
Genom att inte instruera eleverna kunde det ses hur eleverna tog sig an uppgifterna utan att ha fått 
förslag på metoder. Den slutliga instruktionen kom att innehålla fyra punkter som fanns på tavlan 
i klassrummet, läs noga, tänk, visa och  kontrollera.   
 
Vid samtal med klasslärarna hade läsförmågan hos eleverna diskuterats. Informationen gavs att 
några elever ur målgruppen brukade få texten uppläst. Detta stämde väl överens med de riktlinjer 
som ges i instruktionen till Np 3 och 5, där eleven har rätt till den hjälp de brukar få. Beslut togs 
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att elever som inte kunde läsa fick rätten till läshjälp. Kompensationen bestod enbart i att få 
texten läst, ingen diskussion om textens innebörd eller hjälp med förståelse fick göras.  
 
4.4.2 Bortfall 
Deltagande fyra klasser arbetade enligt de instuktioner som gavs. Inga störande moment förekom. 
Sammanlagt var fem elever sjuka, varav en tillhörde målgruppen. Då huvudsyftet för 
undersökningen var målgruppen, beslutades att enbart den elev som tillhörde målgruppen, skulle 
genomföra uppgifterna vid ett senare tillfälle, vilket också skedde. Bortfallet kom därför att bli 
fyra elever och allt som allt var det 75 elever som deltog i undersökningen. 
 
4.4.3 Bearbetning 
Först markerades de uppgiftspapper tillhörande elever i  målgrupp, sammanlagt elva stycken. 
Därefter rättades alla uppgifterna enbart för att se vilka uppgifter som var rätt uträknade. Utifrån 
den rättningen kunde eleverna som mest ha 6 rätt.  
 
Analys av uppgifterna gjordes utifrån elevernas uträkningar och kategorierna signalord, 
kontextualisering och förstärkning av bild. En noggrannare granskning gjordes av uppgifternas 
olika lösningar. Uppgiftslösningarna fördelades i fyra avdelningar, rätt, på väg, fel och ej 
påbörjad. För att hamna i rutan på väg måste eleven ha visat att en del av uppgiften var rätt 
räknad. I felkolumnen hamnar alla felaktiga svar.  
 

4.5 Intervju  
 
4.5.1 Frågekonstruktion   
Inför intervjuerna sammanställdes en intervjuguide, bilaga 1, som innehöll ett antal inledande 
frågor. Det skulle också ha varit möjligt att genomföra intervjuerna helt ostrukturerat, men då 
intervjuerna genomfördes av två olika intervjuare valdes varianten med intervjuguide. Avsikten 
var inte att låsa eleverna med en bestämd ordningsföljd, utan snarare fanns intervjuguiden för att 
se till att alla områden berördes vid intervjun. Valet av en semi-strukturerad intervju passade bra, 
då den gav möjlighet till följdfrågor. Intervjuguidens frågor inleddes med frågor som var till för 
att eleven skulle känna sig tillfreds i intervjusituationen och föra elevens tankar till 
matematikuppgifterna de genomfört.  
 
Efter de inledande frågorna konstruerades frågor rörande sjäva lösningsförfarandet av 
uppgifterna. Först skrevs frågor som ställdes till en rätt löst uppgift. Frågor valdes så eleven 
skulle kunna känna tillfredställelse över att klarat en uppgift och samtidigt få igång sin 
tankeverksamhet. Därefter skrevs frågor till de uppgifter som eleven inte löst rätt, inte alls kunnat 
lösa eller uppgifter med felaktigt svar. Frågorna som till största delen användes var inspirerade av 
det McIntosh (2009) beskriver som frågor inför en elevintervju till exempel, berätta vad 
uppgiften säger att du ska göra. 
 
De följdfrågor som användes skrevs inte ut på intervjuguiden utan  kompletterades utifrån de svar 
eleven gav. Frågor som bland annat användes var, Varför tror du det? och Hur tänkte du då? 
Anledningen var att få klarhet i elevens tankar för att komma närmare och se den  språkliga 
dräktens eventuella betydelse. Bryman (2002) bekriver en semi-strukturerad intervju som ett 
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förberett samtal där intervjuaren har ett antal frågor att utgå från. Genom att fylla på med 
kompletterande följdfrågor får intervjuaren möjlighet att borra djupare alltefter elevens svar. 
 
Avslutningsvis konstuerades frågor  tillhörande de tre specifika kategorierna, signalord, 
kontextualisering och förstärkning av bild.   
 
4.5.2 Val av respondenter 
Tidigare i arbetet har ordet elev använts. Enbart i avsnitten, Val av respondent och 
Genomförande av intervju, kommer utvalda elever från målgruppen att betecknas som 
respondenter. I resultat och analys kommer återigen benämningen elev att användas. 
 
Efter analysen av materialet diskuterades hur urvalet av respondenter skulle göras från den 
definierade gruppen till en kvalitativ intervju. Valet av respondenter gjordes utifrån elevernas 
svar på problemlösningsuppgifterna. Från början var tanken att intervjua en och samma elev om 
alla kategorier. Efter analys av resultaten på textuppgiften ansåg tanken inte genomförbar. Istället 
utkristaliserade sig enskilda elevsvar som intressanta. Beslutet blev att välja respondenter för 
varje kategori. Därigenom kom fem elever att intervjuas angående signalord, sex angående 
kontextualisering och fyra angående förstärkning av bild. Sammanlagt intervjuades sju elever. 
Intressant var att väja ut de elever där det inte gick att förstå textens inverkan på 
lösningsförmågan, eller där elevens tankegång inte gick att följa.  
     
Därefter gjordes en djupare kvalitativ semi-strukturerad intervju. Valet att använda en kvalitativ 
undersökning föll på en samstämmighet med det som Bryman (2002) framför som ”en induktiv 
syn, där förhållandet mellan teori och praktik, där teorin genereras på grundval av de praktiska 
resultaten” (s. 249). En induktiv syn sågs som intressant för att kunna härleda slutsatser från 
empiriska erfarenheter.  Stensmo (2007) talar om ett induktivt-hypotetiskt arbetssätt vilket 
innebär ett insamlande av data för att sedan analysera och söka efter mönster och samband. 
Bryman (2002) talar om grounded theory där det framkommer att vikten ligger på att 
undersökningen inte inleds med för många förutfattade meningar.    
   
Syftet med elevintervjuer är enligt McIntosh (2009) "att eleven ska få möjlighet att visa och 
förklara och läraren ska upptäcka hur eleven tänker när hon löser problem" (s. 235). Vidare ger 
han generella råd att tänka på vid en elevintervju. Ett av dessa är att låta eleven stå för pratandet. 
Många elever är inte vana att formulera sina tankar och kan därför behöva tid att tänka under 
intervjun. Genom att ge tid och uppmuntra kan intervjun komma vidare. Ett annat råd som 
McIntosh (2009) nämner är att hålla sig neutral som intervjuare och inte värdera informationen 
som bra eller dålig, utan enbart som intressant information.  
 
4.5.3 Genomförande av intervju    
Då intervjuerna genomfördes av två olika personer förbereddes frågorna inför intervjuerna 
gemensamt, så samtliga intervjuer utgick från samma Intervjuguide, bilaga 1. Vid 
intervjutillfället fanns respondentens lösningar tillgängliga att utgå ifrån, för kunna ta tillvara 
elevens tankegångar vid problemlösningen. Tanken var också, ur ett specialpedagogiskt 
perspektiv, att första uppgiften som diskuterades var en uppgift som eleven hade klarat. Även de 
två övriga uppgiftsvarianterna, som respondenten inte räknat, fanns tillgängliga i beredskap för 
eventuell användning.   
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Intervjun började med intervjuguidens rubriker; inledande frågor och frågor till den rätt lösta 
uppgiften. Därefter ställdes frågor till en textuppgift  inom en kategori såsom signalord, 
kontextualisering eller förstärkning av bild. De tre olika varianterna av kategoriuppgiften 
diskuterades med respondenten. Beslut togs, att  börja med en variant av uppgift som 
respondenten inte varit ombedd att räkna i klassundersökningen. Sedan fortsatte intervjun med 
den kvarvarande varianten, för att borra djupare i en och samma uppgift. Slutligen ställdes de 
specifika frågorna till respektive kategori.  
 
Det får inte bli ett undervisningstillfälle utan läraren ska förhålla sig neutral och inte ge positiv 
eller negativ respons. Med en forskares infallsvinkel är varje svar att betrakta som viktigt, 
intressant och informativt. Elevens tänkande står i centrum. Det är därmed viktigt att låta eleven 
var den pratande, genom att pedagogen väntar in och ger eleven tid till att formulera sina tankar 
(McIntosh, 2009). En medvetenhet fanns att intervjutillfället inte var ett undervisningstillfälle. 
Eleverna fick, vid senare tillfälle, genomgång av olika lösningsstratergier rörande uppgifterna via 
sin klasslärare, som tidigare vidtalats.   
 
Intervjuerna genomfördes under vecka 18, 2010 och spelades in på Mp3-spelare. Respondenterna 
intervjuades på skolorna i ett grupprum från morgonen och fram till och med första lektionen 
efter lunch. Intervjuerna pågick mellan 20-45 minuter. Det var lugn miljö, men vid ett tillfälle 
lekte elever utanför grupprummets dörr. Respondenten och intervjuaren tappade då fokus en kort 
stund. En intervju delades upp i två tillfällen på grund av en idrottslektion. När intervjun 
återupptogs var det svårt att få eleven att fokusera på samma uppgift ännu en gång. Dessutom var 
eleven okoncentrerad och därför kunde inte alla djupgående frågor ställas.  
 
En transkription kan ske på två olika sätt. Den ena bygger på en exakt avskrift från inspelningen 
medan den andra tolkar utskriften till mer sammanhängande stil (Kvale, 2009). Samtliga 
intervjuer transkriberades exakt och i sin helhet inför arbetet med resultatsammanställningen, 
vilket överensstämmer med en av Kvales ovan nämnda förslag. 
   

4.6 Reliabilitet och validitet  
Relevant forskningslitteratur gällande både matematik och svenska gemensamt, har varit svår att 
finna. Forskning om hur matematiska texter omformuleras för att bli mer lättillgängliga för 
eleverna verkar enbart vara utforskat i ringa mängd.  
   
Diskussioner om vilken litteratur som var relevant för arbetet har därför ofta förts. Då det inte 
fanns mycket av tidigare forskning med just denna språkliga inriktning i matematiken har mycket 
arbete lagts ned på att finna relevant litteratur för examensarbetet. Via referenslistor i olika 
böcker som behandlar språk, matematik och problemlösning har det varit möjligt att komma 
vidare och finna ny litteratur. Sökning på Internet med sökord som lättläst, språk, klarspråk, 
matematik, matematiksvårigheter och problemlösning i olika kombinationer har gett visst 
resultat. Via Linnéuniversitetets hemsida och hemsidor tillhörande Skolporten, 
Specialpedagogiska skolmyndigheten, LättLäst och Språkvård har rapporter och avhandlingar 
hittats. Kommunbiblioteken på respektive hemorter har varit mycket behjälpliga och ordnat 
artiklar samt fjärrlån av böcker och avhandlingar från andra bibliotek. Kontakt togs med Astrid 
Pettersson på PRIM-gruppen som gav ytterligare litteraturtips.   
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Vid läsning om mätningar och undersökningar som finns redovisade i dagspress eller 
pedagogiska tidskrifter är det viktigt att tänka på mätningarnas reliabilitet dvs. är mätningarna 
korrekt gjorda, finns det en tillförlitlighet i resultatet samt validiteten som handlar om ifall det är 
frågor som undersöker det man egentligen vill undersöka (Thurén, 2000). Det blev en större 
tillförlitlighet i undersökningen genom att varje kategori behandlades i två uppgifter och därmed 
blev det sex uppgiftsvarianter.  
   
Den insamlade empirin bygger på både en kvantitativ undersökning och en kvalitativ intervju. 
Med utgångspunkt från resultat i den kvantitativa undersökningen av problemlösning, formuleras 
frågor inför intervjun för att kunna söka en fördjupad kunskap hos de utvalda eleverna ur 
målgruppen. De resultat och de slutsatser som framkommer av både undersökningen och 
intervjuerna kommer förhoppningsvis att kunna användas vid specialpedagogiskt arbete i 
framtiden.   
  
En vetenskaplig undersökning bör vara så objektiv som möjligt. Det kan uppfattas som om 
vetenskaplig och objektiv i en del sammanhang kan betyda ungefär samma sak. Det kan finnas 
objektivitetsproblem vilket innebär att personer eventuellt inte beter sig som de brukar göra 
(Molander, 1988). När det gäller intervjuer av barn är det av stor vikt att intervjuaren är medveten 
om att barn ibland vill vara till lags, och kanske svarar som de tror att läraren vill ha svaret. Detta 
kan också tänkas ske vid en intervjusituation (McIntosh, 2009). 
   

4.7 Etiska avväganden 
Vid allt forskningsarbete är den etiska frågan något som måste övervägas noga. Vid 
klassundersökningen av förmågan att lösa matematiska textuppgifter hos fjärdeklasselever, var 
det viktigt att före denna undersökning informerar samtliga elever och deras vårdnadshavare om 
syfte och arbetssätt. Detta skedde via besök i klasserna samt informationsblad, bilaga 3, som 
skickades hem till vårdnadshavare via klasslärarnas veckobrev. På informationsbladet fanns 
telefonnummer där det gavs möjlighet för vårdnadshavarna att meddela om deras barn inte fick 
delta i undersökningen, enligt de rekommendationer om informerat samtycke som 
Vetenskapsrådet (2004) redovisar på sin hemsida. Före de kvalitativa intervjuerna kontaktades 
elever och vårdnadshavare, via samtal och telefon för att ge sitt samtycke till intervjun i den 
kvalitativa delen.  
 
Efter en kvantitativ undersökning kan det vara svårt att identifiera vilka respondenter som ska 
medverka då det ibland är svårt att identifiera vad som är intressegruppen (Karlsson, 1999). Då 
undersökningen redan från början hade en klart definierad målgrupp blev det inte svårt att utse 
respondenter till intervjuundersökningen. 
 
Jette Fog i Kvale och Brinkmann (2009) uppmärksammar intervjuarens etiska dilemma. Å ena 
sidan vill forskaren att intervjun ska bli djupgående, vilket kan medföra att respondenten 
upplever att frågorna blir alltför nära och känner sig kränkt. Å andra sidan kan intervjuresultatet 
bli magert och ytligt om intervjuaren är hänsynsfull och inte ställer de djupgående frågorna. 
Dilemmat kan inte lösas genom etiska regler menar Kvale och Brinkmann (2009), utan här gäller 
en balansgång mellan erfarenhet och bedömning från intervjuarens sida.  
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Vid varje undersökning är det av största vikt att deltagarna kan känna sig trygga med att deras 
deltagande behandlas konfidentiellt och att ingen enskild deltagare kommer att kunna röjas eller 
igenkännas vid redovisningen av arbetet (Trost, 1997). I sammanställningen av resultatet 
avidentifierades all personlig information i godkändgruppen medan målgruppens elever fick 
fingerade namn, då detta kändes lättare att hantera vid samtal om eleverna. 
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5. Utformning av uppgifterna  
 
I följande presentation av uppgifterna kan läsas var uppgifterna är hämtade, samt hur de är 
bearbetade utifrån kategorierna.  
 
Valet föll på att undersöka tre kategorier, signalord, kontextualisering och förstärkning av bild. 
Det var ett medvetet val att endast fokusera på de tre ovan nämnda kategorier i undersökningen, 
även om det kunde finnas fler kategorier som inverkade på lösandet av uppgifterna. Arbetet 
utgick från tre språkliga varianter av samma textuppgift, en ursprungsuppgift och två bearbetade 
uppgifter, för att se hur dessa inverkade på elevens matematiska förståelse vid lösandet av 
uppgiften.  
   
I presentationen av uppgifterna tydliggörs tankar om textförändringar vid konstruerandet av 
uppgifterna genom hänvisning till teoridelens olika rubriker. Här synliggörs också det 
resonemang som fördes om hur, och vad som skulle förändras i texten. Uppgifterna är numrerade 
1 till 6, A till C, där A-uppgiften alltid är den ursprungliga som utgåtts ifrån. Uppgift 1 och 2 
behandlar kategorin signalord, uppgift 3 och 4 behandlar kontextualisering och uppgift 5 och 6 
tar upp förstärkning av bilden.  
 
Textvarianterna var fördelade på tre olikfärgade uppgiftsblad enligt följande, bilaga 4, 5 och 6. 
 
Grön       Blå          Gul        
         
1 A  1 B  1 C  
2 B  2 C  2 A  
3 C  3 A  3 B  
4 A  4 B  4 C  
5 B  5 C  5 A  
6 C  6 A  6 B  
 
Tabell 1Uppgifternas fördelning. 
 

5.1 Signalord  
Signalord är ord i texten som ger indikationer till elev att använda ett speciellt räknesätt.  
I kommande två uppgifter, 1 och 2, fokuseras på signalord där eleverna kan koppla signalordet 
till ett bestämt räknesätt. Signalorden som uppgifterna utgår ifrån är tillsammans och 

sammanlagt.  
   
Uppgift 1  
I Nämnaren 9 (3), sidan 10-13 har Bengt Johansson publicerat en artikel med rubriken Problem 

med problemlösning. Från nämnda artikel har uppgift 6 hämtats från sidan 11.  
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1A Ursprungsuppgift  
Två varor kostar tillsammans 10 kr. Den ena varan kostar 3 kr. Hur 
mycket kostar den andra?  

Uppgiften valdes för att den innehåller signalordet tillsammans. Johansson (1982/83) talar om 
nyckelord till exempel tillsammans som leder eleven till ett visst räknesätt utan att eleven tänker 
på textens innehåll. Han använder istället för signalord beteckningen nyckelord. ”Problem som 
innehåller samma nyckelord kan leda till helt skilda räknesätt” (s. 11).  
   
Signalordet tillsammans är, enligt egen erfarenhet, ett vanligt förekommande ord. Ordet 
tillsammans introduceras redan i förskolan, med signaler som leder till räknesättet addition, men i 
detta fall bör uppgiften lösas med subtraktion.  
                                                                                                                

1B  
Två varor kostar 10 kr. Den ena varan kostar 3 kr. Hur mycket kostar 
den andra?  

   
Uppgift 1B var en bearbetning av ursprungsuppgiften 1A. Den enda förändring som gjordes var 
att signalordet tillsammans togs bort. Diskussion fördes om huruvida ordet varor var ett obekant 
ord för eleverna och borde förklaras eller tydliggöras. En sådan förklaring skulle ha inneburit att 
även andra kategorier tagits med. Ordet varor fick därför stå kvar oförändrat, eftersom endast en 
variabel skulle förändras i uppgiften. Första meningen kunde också möjligen misstolkas genom 
att tro att varorna kostar 10 kr/st, men genom att läsa fortsättningen kom förklaringen till detta.  
   

1C  
Tillsammans kostar två varor 10 kr. Den ena varan kostar 3 kr. Hur 
mycket kostar den andra?  
   

Uppgift 1C var en bearbetning av ursprungsuppgiften 1A. Bearbetningen bestod av att ordföljden 
förändrades i första meningen. Signalordet tillsammans placerades först, och signalerade nu 
direkt till eleven när uppgiften lästes. Frågan som kunde ställas var om detta ännu tydligare förde 
elevens tankar till addition.  
    
Uppgift 2  
Andersson, Picetti och Sundin (2003) har för författat läromedlet MatteDirekt Borgen. Uppgift 
2A var hämtad från MatteDirekt Borgen 4A, uppgift 38 sid. 153.  

  
2A Ursprungsuppgift  
En basketmatch spelas i 4 perioder. Sarahs lag fick 28, 30, 27 och 29 poäng i 
perioderna. Hur många poäng fick de sammanlagt?  

 
Uppgiften valdes för att den innehåller ordet sammanlagt. I uppgiften fanns en ovidkommande 
siffra som, om eleven inte läste tillräckligt noga, kunde tolkas som en poängangivelse. Uppgiften 
behandlade addition inom talområdet 0-200, vilket var ett av kursplanens mål för år 3 beträffande 
räkning med positiva heltal (Lpo 94). Namnet Sarah, i genitivformen Sarahs, tycktes vara stavat 
onödigt svårt, men då det var signalordet som skulle testas i denna uppgift fick namnet stå som i 
ursprungsuppgiften genom alla versionerna.  



 25

   
2B  
En basketmatch spelas i 4 perioder. Sarahs lag fick 28, 30, 27 och 29 
poäng i perioderna. Hur många poäng fick de i matchen?  

   
Uppgift 2B var en bearbetning av ursprungsuppgiften 2A. Uppgiften var förändrad genom 
borttagande av signalordet sammanlagt och ett tillägg i frågan med orden i matchen. Denna 
återupprepning av orden i matchen kunde tolkas så att texten blev mer kontextualiserad. Trots 
detta valdes tillägget då uppgiften inte tillförs ytterligare ord utan enbart en återupprepning av ord 
som redan fanns i uppgiften.  
   
Diskussion fördes om de många sifferuppgifterna som fanns uppradade i uppgiften och den 
kontext som uppgiften handlade om. Många elever spelar basket på idrottslektionerna eller på 
raster så idrotten borde vara bekant.  Även om eleven själv inte deltar, så fanns sporten i 
elevernas vardag på skolgården. Ett förtydligande om poäng och perioder ansågs förändra för 
mycket i uppgiften.  
   

2C  
En basketmatch spelas i 4 perioder. Sarahs lag fick 28, 30, 27 och 29 
poäng i perioderna. Hur många poäng fick de allt som allt?  

   
Uppgift 2C var en bearbetning av ursprungsuppgiften 2A. Bearbetningen innebar att signalordet 
sammanlagt var utbytt mot uttrycket allt som allt. Diskussion fördes om olika ord som kunde 
bytas mot sammanlagt.  Förslag som diskuterades var totalt, allt som allt och hopräknat. Vidare 
diskuterades huruvida dessa nya förslag också var signalord för eleven, vilket var svårt att 
avgöra. Det slutliga valet föll på allt som allt.  
   

5.2 Kontextualisering  
Kontextualisering innebar att texten var konstruerad så att eleven kunde bygga upp en 
föreställning om händelseförloppet, och därigenom finna rätt väg och räknesätt för lösning av 
uppgiften. I kommande uppgifter, 3 och 4, fokuserades på kontexten i uppgifterna. En ökad 
kontextualisering av uppgiften innebar förändringar eller tillägg med förklarande text. Dessa 
uppgifter behandlar räknesätten addition, subtraktion och multiplikation.  
 
Uppgift 3  
Häggblom (2006b) har författat läromedlet Tänk och Räkna. Uppgift 3 var hämtad från boken 3B 
uppgift 3, sid. 56.  

 
3 A Ursprungsuppgift  
Ludvig köper en bok för 60 kr och en tidning för 40 kr. Då har Ludvig 
190 kr kvar. Hur många kronor hade Ludvig från början?  
 

Uppgift 3A valdes för att eleven troligtvis behövde ha en god läsförståelse för att ta till sig 
innebörden och välja ett sätt att lösa den. Det var en uppgift där texten lätt gick att tolka fel. När 
eleven läst igenom uppgiften måste eleven tänka ”baklänges” för att hitta rätt strategi i lösandet. 
Uppgiften upplevdes skriven på ett komplicerat sätt, trots att den inte innehöll några 
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komplicerade ord. Roe och Taube (2006) talar utifrån PISA 2003 om tolknings- och 
slutledningsförmåga som en viktig komponent vid läsning av text.  
Uppgiften behandlade beräkningar inom talområdet 0-300 som borde vara ett mål som ligger 
inom kursplanen för år 4, eftersom målet för år 3 är inom 0-200. 
 

3 B  
Ludvig köper en bok för 60 kr och en tidning för 40 kr. När Ludvig 
kommer ut från affären ser han att han har 190 kr kvar av de pengar han 
hade med sig när han gick för att handla. Hur många kronor hade 
Ludvig från början?   
   

Uppgift 3B var en bearbetning av ursprungsuppgiften 3A. Uppgiften var förändrad för att ge 
eleven större möjlighet att göra inferenser och därigenom se själva händelseförloppet som 
uppgiften handlade om. Möllehed (2001) fann i sin undersökning att brister i textförståelsen är 
vanligt liksom vilken verklighetsuppfattning eleven har. Lundberg och Sterner (2006) menar att 
eleven behöver ha förmågan att sätta in uppgiften i en kontext utifrån sina egna 
bakgrundskunskaper och sin egen erfarenhet.  
   
En medvetenhet om att den andra meningen var en lång mening, fanns. Den innehöll mycket 
information som eleven behövde hålla i minnet. Efter en lång diskussion valdes trots allt den 
diskuterade meningen. Det kändes inte relevant att korta av meningen t.ex. När Ludvig kommer 

ut från affären ser han att han har 190 kr kvar eller Han ser att det är 190 kr kvar när han 
kommer ut från affären. Därigenom skulle kontextualiseringen ha försvunnit som visade att en 
handling hade utförts och att han hade mer pengar innan han handlade. Ytterligare varianter som 
diskuterades var När han kommer ut från affären ser han att det är 190 kr kvar av de pengar han 

hade med sig när han gick för att handla. Den varianten förkastades då uttrycket det är kändes 
opersonligt. Ordvalet ser diskuterades också och flera förslag togs fram. Synonymer skulle kunna 
ha varit märker eller upptäcker men slutligen valdes ser eftersom ordet är lättläst.  
   
Ordet kronor används allmänt vid textuppgifter, som innebär att någon handlar, borde inte vålla 
problem för eleverna.  
   

3C  
Ludvig har bara 190 kr kvar när han har köpt en bok och en tidning. 
Boken kostade 60 kr och tidningen kostade 40 kr. Hur många kronor 
hade Ludvig från början?  

   
Uppgift 3C var en bearbetning av ursprungsuppgiften 3A. Bearbetningen innebar att 
informationen som gavs i uppgiften presenterades i annan ordningsföljd än den ursprungliga. 
Genom att använda ordet bara leddes eleven, redan från början, in på tankespåret att Ludvig hade 
mer pengar från början, istället för att som i uppgift 3A behöva tänka ”baklänges”. I texten fanns 
nu en förstärkning i och med upprepning av orden bok och tidning.  
 
Uppgift 4  
Elofsdotter Meijer och Picetti (2007) har författat läromedlet MatteSafari. Uppgift 4 var hämtad 
från MatteSafari 3B sid. 99.  
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4A Ursprungsuppgift  
Det är sex hundar i ett hundspann. Hur många hundar är det i fem 
hundspann?  

   
Uppgiften valdes för att den är väldigt kort och för många elever kan den upplevas vara svår att 
sätta in i ett sammanhang. Hundspann är ingen vanlig företeelse och sågs som en utmaning att 
förklara. Det fanns ingen förtydligande bild på sidan där uppgiften hämtades. Motsatta synvinklar 
framkommer när Sterner och Lundberg (2004) å ena sidan beskriver, att eleverna måste kunna 
bilda sig en egen inre föreställning om vad texten handlar om. Å andra sidan framhåller Lundberg 
och Sterner (2006) att en utbroderade texter kan göra att elever har svårt att hitta det relevanta i 
uppgiften.  
   
Uppgiften kunde lösas med multiplikation eller addition. Kursplanens mål för år 3 säger att 
eleven ska kunna huvudräkning med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom 
heltalsområdet 0-20. Produkten för denna uppgift låg något högre, men borde rimligen klaras av 
om eleven valde multiplikation som lösningsstrategi. Vidare hade uppgiften inga siffror utan 
antalen var skrivna med bokstäver. Efter diskussion beslöts att behålla detta sätt att skriva antalen 
genom alla versionerna. 
   

4B  
Har du någon gång varit på en plats med mycket snö, så har du kanske 
åkt hundspann. Då sitter du i en slags släde som dras av några hundar. 
Det är ungefär som när tomten åker i sin släde som dras av några renar. 
Sex hundar drar ett hundspann. Hur många hundar är det i fem 
hundspann?  
   

Uppgift 4B var en bearbetning av ursprungsuppgift 4A. Det fanns inget utbytbart ord som 
förklaring till ordet hundspann. Därför valdes att göra en förklarande text först i uppgiften. Ordet 
hundspann hade alltså utvidgats språkligt. Texten hade fått en röst som vände sig direkt till 
läsaren. Reichenberg (2000) beskriver hur eleven når en djupare förståelse genom att texten har 
bearbetats av variablerna röst och kausalitet.  
   

4C  
En släde som dras fram av många hundar kallas ett hundspann. Det är 
sex hundar i ett hundspann. Hur många hundar behövs det för att dra 
fem hundspann?  

 
Uppgiften 4C var en bearbetning av uppgift 4A. Den förändrades med en kort förklarande 
mening av ordet hundspann. Den meningen valdes att placeras först. Tanken var att så kortfattat, 
men så tydligt som möjligt, beskriva ordet hundspann. Ursprungligen var det tänkt att använda 
samma frågeformulering som i ursprungsuppgiften, men efter diskussion vid handledningstillfälle 
ändrades frågans formulering till Hur många hundar behövs det för att dra fem hundspann? 
Inledningen var densamma, men fortsättningen med orden behövs det blev mer förtydligande och 
kontextualiserande. Genom formuleringen förtydligades ordet hundspann, då formuleringen 
visade att några drog något. Bearbetningen av uppgiften innebar en inriktning mot processinriktat 
tänkande, där eleven upplevde sig som deltagare och medskapare.  
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5.3 Förstärkning av bild  
Förstärkning av bilden innebar att det i texten fanns en speciell hänvisning som riktade eleven 
uppmärksamhet mot bilden. Bilden kunde vara förklarande, innehålla information för uppgiftens 
lösning eller båda delar. Lösningen kunde ske med olika räknesätt. Båda uppgifterna var 
uppbyggda enligt samma strategi med text och tillhörande bild, där information måste sökas. I  
uppgifterna, 5 och 6, fokuserades på texten och bilden.  
 
Uppgift 5  
Häggblom (2006a) har författat läromedlet Tänk och Räkna. Uppgift 5 
var hämtad från Tänk och Räkna 3A uppgift 9 sidan 85.  

 
5 A Ursprungsuppgift  
Linus har 10 kr. Han vill köpa en portion pommes frites 
och ett glas mjölk. Hur många kronor 
fattas?                                                           
 
 
 
 
      

                               
                            Figur 3 Häggblom (2006a) Tänk och Räkna s. 85. 

   
Egen erfarenhet sa att det var en relevant uppgift gällande svårighetsgrad trots att den innehöll 
uträkning i två led. Uppgiften var bildförstärkt, vilket i detta fall innebar att eleven måste hitta 
rätt information i bilden. Dessutom innehöll bilden ovidkommande information som eleven måste 
bortse från. Om eleven inte uppmärksammade bildens information, fanns ingen möjlig lösning, 
om inte eleven utgick från sin erfarenhet och antog priser. Reichenberg (2008) hävdar att 
bildförstärkning åskådliggör för eleven och menar att det är ”lyckosamt när bilderna är 
integrerade med texten, det vill säga att det i den löpande texten hänvisas till dem.” (s.32) 
                                                                                                                                                             

5 B  
Linus har 10 kr. Han vill köpa en portion pommes frites som kostar  
9 kr och ett glas mjölk som kostar 3 kr. Hur många kronor fattas?  

   
Uppgift 5B var en bearbetning av den ursprungliga uppgiften 5A. Genom bearbetningen hade 
bilden tagits bort. Uppgiftens text, hade istället för bilden, kompletterats enbart med de priser 
som behövdes för lösningsförfarandet. Därigenom togs även den ovidkommande informationen 
bort. Tanken var att se om uppgiften blev lättare eller svårare att lösa och förstå vilken inverkan 
bilden hade.    
   

5C  
Linus har 10 kr. Han vill köpa en portion pommes frites och ett glas 
mjölk. Titta på bilden för att se priserna.  Hur många kronor 
fattas?                                                                SAMMA BILD 
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Uppgift 5C var en bearbetning av den ursprungliga uppgiften 5A. Till texten hade fogats en 
uppmaning att använda bilden och informationen där. Denna hänvisning i texten kunde hjälpa en 
elev i matematiksvårigheter att förstå att all information för problemets lösning inte fanns i 
texten. Reichenberg (2008) beskriver att bilden förstärks ytterligare genom en hänvisning i 
löpande texten.  
   
Uppgift 6    
Häggblom (2006a) har författat läromedlet Tänk och Räkna. Uppgift 6 var hämtad från Tänk och 
Räkna 3A uppgift 6 sidan 79.  

 
6A Ursprungsuppgift  
Hur mycket kostar munspelet, 
tamburinen och blockflöjten 
sammanlagt?                                
                                 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   Figur 4 Häggblom (2006a) Tänk och Räkna 3A 
   s. 85. 

                  
 
Uppgiften hade en bild, som innehöll information som behövdes för att lösa uppgiften. Liksom 
bilden i uppgift 5, innehöll den ovidkommande information som eleven måste bortse från. Om 
eleven inte uppmärksammade bildens information, fanns ingen möjlig lösning, om inte eleven 
antog vad instrumenten kostade. I texten fanns ett signalord, sammanlagt, som i detta fall gav 
hänvisning till rätt räknesätt. Valet föll på att behålla ordet sammanlagt i de tre versionerna. Om 
ordet sammanlagt hade bytts ut skulle signalordet ha blivit förändrat, och här var inte signalordet 
det viktiga utan förstärkning av bild. 
     
Uppgiftens svar låg inom talområdet 0 – 600 och uträkningen innebar beräkning utan 
tiotalsövergång, vilket ansågs som en relevant svårighetsgrad. Bildens uppgift och relevans 
diskuterades. Å ena sidan, för elever som inte hade kännedom om hur olika instrument såg ut, 
fanns ingen förklaring i bilden. Å andra sidan visade bilden mycket glädje och skulle kunna locka 
blickar till sig och därigenom kunde eleverna upptäcka prislistan på trumman. Ursprungligen var 
bilden överst på en sida i läromedlet, och med flera uppgifter som hörde till bilden. Av dessa 
uppgifter valdes den uppgift som var underst på sidan. Diskussion om bildens placering på 
elevernas uppgiftsblad blev lång. Om bilden lades överst på sidan, som den var i läromedlet, 
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skulle eleven kanske inte förstå att det var denna bild som hörde till uppgiften. Därför valdes att 
lägga bild och text bredvid varandra, längst ner på sidan till höger om 
texten.                                                                                                   

6B  
Ett munspel kostar 100 kr, en tamburin kostar 316 kr och en blockflöjt 
kostar 180 kr. Hur mycket kostar munspelet, tamburinen och 
blockflöjten sammanlagt?  

   
Uppgift 6B var en bearbetning av den ursprungliga uppgiften 6A. Genom bearbetningen hade 
bilden tagits bort. Uppgiftens text hade istället för bilden kompletterats enbart med de priser som 
behövdes för lösningsförfarandet. Därigenom togs även den ovidkommande informationen bort. 
Tanken var att se om uppgiften blev lättare eller svårare att lösa och förstå vilken inverkan bilden 
hade.   
   

6C  
Titta på bilden för att hitta rätt priser. Hur mycket kostar munspelet, 
tamburinen och blockflöjten sammanlagt?    
                                                                        
     SAMMA  BILD  

                                                                                                                                    
Uppgift 6C var en bearbetning av ursprungsuppgiften 6A. Bilden fanns kvar och uppgiften var 
ytterligare förstärkt genom en hänvisning i texten till bilden. Reichenberg (2008) beskriver att 
bilden förstärks ytterligare genom en hänvisning i den löpande texten.  
   
I texten fanns redan en sorts omedveten hänvisning genom att orden för det som köptes står i 
bestämd form, vilket pekar mot just ett bestämt munspel osv.  
   
Det hade varit intressant om kontextualisering också hade kunnat användas i denna uppgift, men 
utifrån det val som bestämts att bara förändra en kategori, var det enbart förstärkning av bilden 
som skulle förändras i uppgiften. En omskrivning med kontext skulle ha kunnat se ut på detta 
sätt: Erik går med sin klass till musikaffären. Där testar de olika instrument och tittar vad de 

kostar. Du kan se på bilden hur roligt de har. Vad skulle ett munspel, en tamburin och en 

blockflöjt kosta?  
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6. Resultat och analys 
   
6.1 Resultat och analys av klassundersökningen 
Vid bearbetning av materialet i den kvantitativa undersökningen synliggörs skillnader mellan 
målgruppen och godkändgruppen. Målgruppen för arbetet är elever i matematiksvårigheter, som 
inte nått godkändgränsen för två eller flera delar av de nationella proven i matematik för årskurs 
3. I godkändgruppen ingår övriga elever i klassundersökning. 
 
Målgruppen består av 11 elever. Sammanställningen visar ett delat resultat för målgruppens 
elever. Fyra elever har klarat alla sex uppgifterna, medan övriga har resultaten 0, 1 eller 2. I 
målgruppen finns ingen elev som har 3, 4 eller 5 rätt. 

 

Antal rätt i målgruppen

0

1

2

3

4

5

6

0              1               2               3               4             5               6     

antal rätt

antal elever

 
  Figur 5 Antal rätt i målgruppen. 
 
I godkändgruppen ingår 64 elever. Gruppen har resultat från 2 till och med 6 rätt. Av 
godkändgruppens elever har 56 elever 5 eller 6 rätt. Endast 8 elever har resultaten 2, 3 eller 4 rätt. 
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  Figur 6 Antal rätt i godkändgruppen. 
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Vid rättningen fördelas uppgiftslösningarna i fyra avdelningar, rätt, på väg, fel och ej påbörjad. 
För att hamna i rutan på väg måste eleven ha visat att en del av uppgiften var rätt räknad. I 
felkolumnen hamnar alla felaktiga svar. Av målgruppens 11 elever finns elevsvar med 
överhoppade uppgifter. 52 % procent av alla räknade uppgifter har rätt svar. Av 
godkändgruppens 64 elever finns inga överhoppade uppgifter. 91 % av alla räknade uppgifter har 
rätt svar. 
 
 

Målgruppens fördelning mellan 

olika resultat

rätt

52%

ej löst

11%

fel 

35%

på väg

2%

Godkändgruppens fördelning 

mellan olika resultat

rätt

91%

fel

8%

ej löst

0%
på väg

1%

 
 
 
           Figur 7 Målgruppens resultatfördelning.      Figur 8 Godkändgruppens resultatfördelning. 
 
 
 
Analys utifrån detta visade att målgruppens elever inte verkade lita på sin förmåga att lösa en 
uppgift, utan avstod hellre från att försöka. Ahlberg (1992) fann att eleverna behöver känna tilltro 
till sin egen förmåga för att lyckas. 
 
6.1.1 Signalord 
Vid en uppdelning av elevernas svar mellan de olika kategorierna blir resultatet följande. 
Kommentarerna gäller intressanta skillnader mellan de två grupperna. 
 
I bilaga 7, redovisas en sammanställning över målgruppens resultat för signalord. När det gäller 
signalord, finns i målgruppen uppgifter som inte var lösta. I godkändgruppen har alla uppgifter 
förslag till en lösning. 36 % av alla räknade uppgifter i målgruppen har ett felaktigt svar. 8 % av 
alla räknade uppgifter i godkändgruppen har fel svar. I målgruppen är 55 % av uppgifterna rätt, 
medan i godkändgruppen är 91 % rätt svar. 
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Figur 9 Resultat för signalord -  målgruppen .                     Figur 10 Resultat för signalord - godkändgruppen. 
 
 
6.1.2 Kontextualisering 
I bilaga 8 redovisas en sammanställning över målgruppens uppgiftsresultat för kontextualisering. 
När det gäller kontextualisering har målgruppens 11 elever flera uppgifter där ingen synlig 
lösning finns. Bland godkändgruppens 64 elever finns förslag till svar på samtliga uppgifter. I 
målgruppen har 32 % av uppgifterna fel svar. I godkändgruppen har 7 % fel svar. I målgruppen är 
5 % av uppgifterna på väg, medan i godkändgruppen är uppgifterna antingen rätt eller fel.  
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Figur 11 Resultat kontextualisering - målgruppen        Figur 12 Resultat kontextualisering - godkändgruppen 
 
6.1.3 Förstärkning av bild 
I bilaga 9 redovisas en sammanställning över målgruppens uppgiftsresultat vid förstärkning av 
bild. Målgruppen har 59 % rätt svar medan godkändgruppen har 89 % rätt svar. Målgruppen har 
5 % ej lösta uppgifter medan i godkändgruppen finns ingen uppgift som ej är löst. Målgruppen 
har 36 % fel lösta uppgifter, och godkändgruppen har 8 % fel lösta uppgift. 
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Figur 13 Resultat förstärkning av bild - målgruppen                   Figur 14 Resultat förstärkning av bild –  
                                 godkändgruppen 
                                                                                            
 
Vid en jämförande analys mellan kategorierna signalord, kontextualisering och förstärkning av 
bild, framkom att andelen rätt svar i målgruppen var lägst vid kontextualisering. I 
godkändgruppen var andelen rätt svar högst i kontextualisering. Lundberg och Herrlin (2004) 
anser att, för att förstå information som inte står direkt utskriven i texten krävs att eleven har en 
god läsförmåga och en förmåga att läsa mellan raderna. 
 
När det gäller förstärkning av bild var det den kategori där målgruppen hade högst andel rätt 
medan det var den kategori som godkändgruppen hade lägst andel rätt. Reichenberg (2008) 
menar att textförståelsen kan öka om det finns en bild. 
 
6.1.4 Uppgiftsredovisning                 
Bilden till vänster, figur 15, visar hur en elev ur målgruppen redovisar sitt svar till uppgift 2C. 
Den högra bilden, figur 16, visar hur en elev ur godkändgruppen redovisar sitt svar för uppgift 
2B. 
 

        
 
Figur 15 Exempel på elevsvar uppgift 3 – målgruppen. Figur 16 Exempel på elevsvar uppgift 3 -  
     godkändgruppen. 
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Bilden till vänster, figur 17, visar ett elevsvar från målgruppen för uppgift 4B. Bilden till höger, 
figur 18, visar hur en elev från godkändgruppen skriver sin redovisning för uppgift 4A. 
 

        
 
Figur 17 Exempel på elevsvar uppgift 4 – målgruppen            Figur 18 Exempel på elevsvar uppgift 4 –           
                                                                                                        godkändgruppen 
 
 
I en jämförande analys mellan målgruppens elever och godkändgruppens elever kunde 
konstateras, att en större benägenhet att enbart skriva svar, utan att visa räknesätt eller sina 
tankar, fanns hos eleverna i målgruppen. Det matematiska skrivandet blev ytterligare en svårighet 
förutom att läsa, förstå uppgiften och att hitta en strategi. Många elevsvar  hade ingen uträkning 
utan bara ett svar. Det var stor skillnad på redovisningarna jämfört med godkändgruppen, där 
eleverna skrev tydligare och utförligare, samt visade räknesätt och skrev svar med enhet. 
Undersökningen visar samma resultat som Ahlberg (1992) fann när det gäller huvudräkning och 
ovilja till skriftlig notation. 
 

6.2 Resultat och analys av intervjuerna 
Eleverna intervjuas om utvalda uppgifter. I klassundersökningen har eleverna ett felaktigt svar 
eller inte löst uppgiften. Elever ur målgruppen intervjas om en eller flera andra språkliga 
varianter. Resultatet av intervjuerna redovisas under respektive kategori: signalord, 
kontextualisering och förstärkning av bild. I resultatsammanställningen av intervjuerna har 
målgruppens elever fingerade namn. 
 
Anders intervjuas om uppgift 2A, 3B och 5A 
Cecilia intervjuas om uppgift 4A 
Daniel intervjuas om uppgift 1C och 5B 
Erik intervjuas om uppgift 1B, 3A och 6A 
Johan intervjas om uppgift 2C, 3A och 6A 
Maria intervjuas om uppgift 4B och 6C 
Viktor intervjuas om uppgift 2C, 3A och 4B 
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6.2.1 Signalord 
Resultatet gäller frågor till kategorin signalord, och frågor till en uppgift som är påbörjad, ej löst 
eller har fel svar. Resultatet gäller uppgift 1 och 2. Till Erik gick inte att ställa frågorna till 
kategorin signalord för han ville avsluta intervjun, och Maria fick inte frågan om signalord.  
 
På frågorna till kategorin signalord, se intervjuguide bilaga 1, uttalar eleverna följande. 
Vad betyder orden sammanlagt?  
Anders: ”Man lägger ihop allting.” 
Cecilia: ”Då lägger man bara ihop det så får man ju vad det blir tillsammans”… ”Hur mycket det  
               är, hur mycket det kostar ihop, tillsammans och så.” 
Daniel: ”Tillsammans.” 
Johan: ”Man typ har lagt ihop alla pengar man har.” 
Viktor: ”Sammanlagt är när man lägger ihop grejer så det blir typ 30, 40.” 
 
Vad betyder ordet tillsammans? Eleverna svarar. 
Anders: ”Tillsammans … öh … mm … tillsammans … öh, jag vet inte.” 
Johan: ”Att man har typ och delar dem hela tiden.” 
Viktor: ”Kan man räkna upp … nej … den kan inte jag heller.” 
  
Vad betyder allt som allt?  
Signalordet allt som allt kan två elever förklara. Fyra elever vet inte vad allt som allt betyder. 
Eleverna svarar . 
Anders: ”Det är nästan samma sak som tillsammans.” 
Johan: ”Att man lägger ihop allting och lägger ihop hur mycket det blir.” 
Cecilia: ”Det vet jag inte riktigt.” 
Daniel: ”Man ska räkna ut utan att ta tillsammans.” 
Erik: ”Vet inte man bara räknar med huvudet.” 
Viktor: ”Det vet jag inte vad det är.” 
 
Analys utifrån elevsvaren till de specifika frågorna till kategorin signalord visar, att flera elever 
var medvetna om betydelsen av signalordet sammanlagt som de kopplade till ordet tillsammans 
och att räkna ihop. Eleverna gjorde inte den motsatta kopplingen och förklarade tillsammans med 
sammanlagt. Ingen av eleverna kunde förklara ordet tillsammans. En elev kunde inte förklara 
signalordet tillsammans, men när eleven fick frågan om vad allt som allt betydde svarade eleven 
"det är väl nästan samma sak som tillsammans". Fyra elever kunde inte förklara uttrycket allt som 
allt. En möjlig tolkning kan vara att eleverna har ordet sammanlagt i sitt passiva ordförråd och 
inte använder det aktivt i samtal. Riesbeck (2000) talar om hur eleverna har ett språk i vardagen 
som de även använder vid diskussion om matematikuppgifter.  
 
Resultatet av intervjufrågorna till uppgifterna med signalord visar att Erik inte klarar uppgift 1B 
som han inte hittar en lösning till. Erik får även läsa 1C men kan inte ge förslag på en lösning. 
Erik har lässvårigheter och får hjälp med läsning. 
 
I uppgift 1C löser Daniel uppgiften muntligt och ger svaret 7, genom att räkna på fingrarna. Han 
skriver 7+3=10.  
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I uppgift 2A gör Anders en felläsning på ordet perioderna som blir periderna. Anders säger att 
han ska "räkna ihop poängen". Han adderar genom huvudräkning och berättar "och sen räknade 
jag tiotalen" ... "och sen räknar jag entalen". Anders kommer fram till svaret 117, vilket är ett 
felaktigt svar. 
 

I uppgift 2C läser Johan fel på ordet varan. Han säger att uppgiften kan lösas genom att "sätta 
ihop dem och se vad det blir". Johan adderar genom huvudräkning och räknar halvhögt genom att 
addera tiotalen i storleksordning och sedan entalen i storleksordning. Johan börjar med största 
talet. Han skriver sin redovisning 30+20+20+20+9+8+7=114. Svaret är rätt.  
 

Viktor förklarar uppgiften 2C och skriver en matematisk uppställning. Därefter stoppar han och 
säger "jag fattar det är fyra tal men kan inte räkna det i uppställning, man kan bara ha två". 
 

I klassundersökningen har Anders signalord i sin uppgift men Daniel, Johan och Viktor har inte 
signalord i sin textuppgift. Elevernas resultat visar att de inte har något svar eller ett felaktigt 
svar. När de får läsa en uppgift med signalord ger Daniel ett rätt svar muntligt men skriver fel 
matematiskt. Johan ger rätt svar muntligt och skriftligt. Viktor ställer upp uppgiften, men kan inte 
lösa den. 
  
En analys av frågorna till uppgifterna till signalord visar att tre elever, Daniel, Johan och Viktor 
som i ursprungsuppgiften inte hade ett signalord, kunde när de fick läsa en uppgift med signalord, 
fundera ut en strategi för lösande av uppgiften. För de tre eleverna var signalordet en hjälp i 
lösandet och stämmer väl med det Johansson (1982/83) uttrycker om att en del ord automatiskt 
leder till rätt räknesätt. 
 
6.2.2 Kontextualisering 
Resultatet gäller frågor till kategorin kontextualisering, och frågor till en uppgift som är påbörjad, 
ej löst eller har fel svar. Resultatet gäller uppgift 3 och 4. Till Erik gick inte att ställa frågorna om 
kategorin kontextualisering, för han ville avsluta intervjun. 
 
Hur tänker du inför problem som måste läsas? 
Inför läsandet av textuppgifter säger Anders "jag tänker att jag tycker det är svårt, öh, att jag inte 
vet om jag klarar det".  Cecilia säger "jag tänker bara att det blir nog säkert lätt, men ibland när 
jag ser att det är lite mycket text tänker jag aha, det kanske går, men jag vet inte riktigt ... bara för 
att jag måste hålla reda på så mycket och så måste jag tänka vad jag behöver räkna, tänka och 
räkna eller så i huvudet". Maria säger inför textuppgifter som ska läsas att jag "läser om den 
igen".  
 

Hur du något annat knep för att lösa uppgiften än att läsa texten? 
Anders, Cecilia, Daniel, Johan, Maria och Viktor säger att de inte har något knep för att lösa 
uppgiften, än att läsa texten. Eleverna svarar. ”Nej jag har inget knep”. ”Nej”. 
  
Är det någon skillnad om det är mycket eller lite text? Hur ska texten vara för att du ska tycka 
den är lätt? 
Anders tycker att "det är jobbigt att läsa om det är mycket text och det är lätt att läsa om det är 
lite text". Daniel säger om textuppgifter att den ska vara "inte så lång, inte så mycket". För att 
texten ska upplevas som lätt av Johan bör texten vara ”kort och inte så mycket tal”. Johan 
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fortsätter ”det är inte säkert att det är så mycket tal, och är det stora tal kanske det är jättemånga 
tal, och då är det lite svårare”. Maria säger att texten ska ”berätta tydligt”. Cecilia svarar ”inte för 
mycket, det kanske kan vara mitt emellan”. Daniel säger ”liten text, det blir lättare då”. 
 
Vid analysen av elevsvaren till de specifika frågorna till kategorin kontextualisering kunde det 
ses att eleverna inte hade något knep istället för att läsa texten. McIntosh (2009) skriver hur 
elever istället för att läsa letar efter signalord. Detta var inget som kunde beläggas i 
undersökningen. Däremot vid en tillbakablick på föregående kategori, kunde analyseras att 
eleverna reagerade på signalord, men de var inte medvetna om signalorden.  
  
När eleverna uttalade sig om texterna, var det troligtvis mängden text som de uttalade sig om, 
eftersom de inte nämnde något om svårighetsgraden. Eleverna hade inga knep för att komma 
vidare i de textuppgifter de inte förstod. Eleverna uttryckte att texterna inte fick vara för långa. 
Samtidigt påpekade eleverna att det inte fick vara för mycket att hålla reda på. Undersökningens 
resultat stämmer med det som Lundberg och Sterner (2006) menar med att texter som är 
utbroderade kan påverka så att elever har svårt att hitta det relevanta i uppgiften. 
 
En elev såg det som en utmaning att ta sig an textuppgifter som måste läsas, medan en annan 
tänkte att det var svårt. Svaren varierar mellan att eleven inte alls tror sig klara texten till att ta sig 
an texten med tillförsikt. Den elev som såg det som en utmaning hade troligen en godare självbild 
när det gäller förhållandet till texter. Ahlberg (1992) och Lundberg och Sterner (2009) visar 
också hur elevens självbild och tidigare erfarenhet påverkar viljan och förmågan. 
 
Resultatet av intervjufrågorna till uppgifterna om kontextualisering visar att i uppgift 3A kommer 
Erik en bit på väg till ett svar genom att lösa additionsdelen 40+60.  
 
I uppgift 3A kan inte Johan läsa sj-ljudet i ordet match. Johan säger "så ska jag räkna ut hur 
mycket, hur mycket, han hade kvar, för nu hade han bara 190". Johan räknar huvudräkning, pekar 
sedan på den skrivna ettan i 190 som finns i uppgiften och säger "så byter man bara den till en 
tvåa". Därefter skriver han sin lösning 190+60+4=290. 
 
På uppgift 3A säger Viktor "jag bara räknar upp 190, 60, 40 så är det ju nånstans vid 200 kr, men 
jag vet inte, det är tvåhundratal". Intervjuaren frågar hur han tänker. Viktor svarar "för det står ju 
Ludvig köper bok för 60 och 40 kr och så har han bara 190 och då tänker jag tillbaks så hade han 
kanske typ 200 kr och gjorde bort det på kanske två grejer så har man kanske 190 kr kvar". Han 
kan inte svara.  
 
I uppgift 3B gör Anders en felläsning på ordet affären. Anders förklarar  "och sen hur många 
kronor han har kvar, nej, hur mycket han hade från början". Han räknar huvudräkning med 
tiotalen uppåt och får rätt svar.  
 
Cecilia gör i uppgift 4A en felläsning på ordet hundspann som blev hundspannar. Hon läser 
uppgiftens frågan som "Hur många hundar är det i fem hundspannar?" Hon ger lösningen 
6+5=11. Intervjun fortsätter med 4B där hon, efter att ha läst uppgiften ger samma svar. 
 



 39

Vid intervjun med Viktor om uppgift 4B, som handlar om ett hundspann, utspelar sig följande 
samtal.  
Intervjuaren: Hur kan man lösa den då? 
Viktor: Jag vet inte. 
Intervjuaren: Skulle du kunna rita den? 
Viktor: Ja det tror jag. 
Intervjuaren: Testa. 
 
Viktor ritar en bild och löser uppgiften.   
 

 

       

Figur 19 Elevsvar uppgift 4. 
 
 
I klassundersökningen har Maria 4C och svarar 100+6=106.  
 

 
 
Figur 20 Elevsvar vid klassundersökningen, uppgift 4C 
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Vid intervjun får hon läsa uppgift 4B och berättar att den handlar om "jag sitter i en slags släde". 
Hon löser uppgiften genom att räkna 6-5=1.  
 

 
 
Figur 21 Elevsvar uppgift 4B 
 
Därefter läser Maria uppgift 4A, berättar att den handlar om "det var sex hundar i ett hundspann, 
och... (paus)... och det är fem hundspann". Hon löser uppgiften genom att skriva sex + fem = 11.  
 

 
 
Figur 22 Elevsvar uppgift 4A 
 
Maria får nu läsa uppgift 4C som hon hade i klassundersökningen. Hon svarar nu: 
sex gånger fem är lika med 25. 
 

 
 
Figur 23 Elevsvar uppgift 4C 
 
En analys utifrån dessa lösningar säger att en elev kan ha uppfattat ordet hundar som hundra i 
klassundersökningen. Hon presenterade vid intervjutillfället tre olika lösningar till uppgift 4. Det 
kan vara så att eleven inte insåg att det var samma uppgift eller ville eleven vara den vuxna till 
lags. McIntosh (2009) talar om hur barn lätt i en intervjusituation svarar som de tror att den 
vuxne vill ha svaret.  
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Samma elev tolkade textens ord så att hon såg sig själv som medskapare och deltagare i skeendet, 
i den kontextualiserade varianten 4B. Hon såg sig själv som deltagare i processen på det sätt  som 
uppgiften var skriven, och kan ha uppfattat det som Reichenberg (2008) och Beck (1995) 
benämner som röst i texten.  
 
Vid analys av frågorna till uppgifterna till kontextualisering framkom att en elev uttryckte att det 
var svårt när texten innehöll ”mycket tal, stora tal eller jättemånga tal”. Detta kan tolkas så att han 
upplevde att det blev svårt när det var stora tal med många siffror i texten eller en text med 
många sifferuppgifter. När eleven uttryckte sig på detta sätt var det troligen matematikinnehållet 
han tänkte på och inte textens utformning. Svaret låg över talområdet 0-200 som är ett mål i 
kursplanen för årskurs 3 (Lpo94).  
  
Samma elev tog i uppgift 3 ett ord ur uppgiftens formulering kvar, när han skulle berätta vad 
uppgiften handlade om. Egentligen uttryckte eleven sig fel, men han visade att han förstod texten 
eftersom han fann en strategi för att lösa uppgiften. Ordet kvar kan enligt McIntosh (2009) vara 
ett signalord som leder till subtraktion. 
 
En elev fick vid intervjutillfället hjälp av kontexten i uppgift 3B. Reichenberg (2008) talar om 
hur alltför kort meningar kan byggas ut med murbruksord, som till exempel därför att. 
 
En elev gjorde en felläsning i uppgift 4A, då eleven läste frågan "Hur många hundar är det i fem 
hundspannar?". Därmed blev kontexten felaktig. Brister i textförståelse och verklighets-
uppfattningen kan enligt Möllehed (2001) kopplas till både kognitiva som matematiska förmågor. 
Sterner och Lundberg (2004) menar att eleverna måste kunna bilda sig en egen inre föreställning 
om vad texten handlar om. 
   
Intervjuaren ska ges utrymme för flexibilitet och inte använda intervjuguiden alltför strikt 
(Bryman, 2002). Vid samtalet med en elev om uppgift 4B föll det sig naturligt att intervjuaren 
gjorde ett avsteg från intervjuguiden och föreslog eleven att rita. Det visade sig att eleven kunde 
lösa uppgiften genom att rita, då han själv hade åkt hundspann. Möllehed (2001) har funnit att 
verklighetsuppfattningen spelar stor roll för räkneförmågan.  
     
Flera elever hade svårt att avkoda texten och därigenom tog läsningen mycket kraft, innan ett 
tolkande av texten, och tänkande kring lösningsförfarandet kunde börja. Löwing och Kilborn 
(2008) menar att kommunikation mellan text och läsare förutsätter en god läsfärdighet för att 
kunna förstå och hitta en lösning.  
  
6.2.3 Förstärkning av bild  
Resultatet gäller frågor till kategorin förstärkning av bild, och frågor till en uppgift som är 
påbörjad, ej löst eller har fel svar. Resultatet gäller uppgift 5 och 6. Till Erik gick inte att ställa 
frågorna om kategorin förstärkning av bild, för han ville avsluta intervjun. 
 
Hur tänker du när det finns en bild? 
När det finns en bild till uppgiften tänker Anders "jag vet hur man ska göra". Cecilia tänker "då är 
det mycket enklare"…”för står det ju kanske liksom vad det kostar och då kan man kolla där 
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istället hur mycket jag så”. Maria tänker att hon "man kollar på bilden". Viktor svarar " för ja det 
beror ju på vilken bild det är, den här bilden kan inte jag".  
 
Läser du uppgiften först eller tittar du på bilden först?  
Anders säger att han läser texten innan han tittar på bilden. Cecilia säger att hon "läser uppgiften 
först och sen kollar jag på bilden". Daniel säger att han tittar på bilden först. Johan vet inte hur 
han gör och Maria läser texten först. Viktor "kollar på bilden" innan han läser texten.  
 
Hur tycker du bilden hör ihop med uppgiften? 
Eleverna svarar. 
Anders: ”Det står ju där vad allting kostar också.” 
Cecilia: ”Den tycker jag ser enkel ut, för det är en bild där och så kan jag ju kolla där.” 
Daniel: ”Bra man ser tydligt.” 
Viktor: ”Ja, de hör ihop.” … ”Nej, den kan inte jag men, de hör ihop i alla fall.” 
 
Vad ser du på bilden? 
Eleverna svarar. 
Johan: ”Jag tar, alltså det är så här jag sätter ett streck under det som står i texten och så skriver  
             jag upp det här och så räknar jag ut det.” 
Cecilia: ”Man ser en sån gubbe som säljer korv och pommes frites och mjölk å så å dricka.” 
Viktor: ”Äh … korvchaufför som köper ut korv.” 
 
Vid analysen av elevsvaren till de specifika frågorna till kategorin förstärkning av bild framkom 
att eleverna visade kunskap om hur bilden kunde innehålla information. Reichenberg (2008) 
beskriver att textförståelsen kan öka om det finns en instruktiv bild som åskådliggör, men också 
motsatsen där en hänvisning i texten förstärker bilden. 
 
Resultatet av intervjufrågorna till förstärkning av bild visar att vid uppgift 5A berättar Anders 
uppgiften muntligt "det blir tolv och det fattas två kronor då". Han skriver ner lösningen 9 + 3 = 
12. 
 
Uppgift 5B löser Daniel muntligt genom att säga "det blir tolv så han behöver två kronor". Han 
talar om rätt lösning på båda uppgifterna. Han skriver sin lösning 9+3=10-2=10. 
 
I uppgift 6A skriver Erik namnen på instrumenten och rätt priser hämtas från bilden. Han 
adderader och får summan 496 genom huvudräkning, vilket är ett felaktigt svar.  
 
I uppgift 6A läser Johan fel på orden tamburin och munspel. Han adderar alla tre instrumenten 
och säger " jag tar det största, sen tar jag det näst största, sen tar jag det minsta" Denna turordning 
använder han också när han sen skriver sin uträkning. Först får han fram svaret 496 som han 
sedan ändrar till 596, vilket är rätt.  
 
I uppgift 6C med bild säger Maria att hon ska "kolla på denna och lägga ihop det". Hon räknar 
talsorterna och skriver 100+316+180=586, vilket är ett felaktigt svar.  
 
Vid analysen av frågorna till uppgifterna till förstärkning av bild, framkom att samtliga av de 
intervjuade eleverna förstod och kunde återberätta textuppgiftens innehåll. Det kan bero på att 
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texten var i lagom svårighetsgrad. En annan orsak kan vara att eleven läste uppgiften högt och 
kunde då höra eventuella felläsningar eller få hjälp med svårlästa ord. Eleven hade eventuellt inte 
uppfattat sina brister vid läsandet av uppgiften vid klassundersökningen, då eleven läste uppgiften 
tyst för sig själv. Det Möllehed (2001) säger om att eleven misstolkar detaljer i texten kan 
stämma med undersökningen då eleverna läste tyst. 
  
Samtliga elever som intervjuades om förstärkning av bild, fem stycken,  kunde hitta en strategi 
för att lösa uppgiften, när de fick läsa en annan variant. Två elever sa svaret rätt muntligt. Endast 
en elev kunde skriva en lösning på rätt sätt. Lundberg och Herrlin (2004) förklarar läsning som 
ett möte mellen text och läsare, där läsaren måste vara aktiv. 
  
En analys av samtliga kategorier både vid klassundersökningen och vid intervjutillfällena visar, 
utifrån syftet om elever i matematiksvårigheter och det specialpedagogiska perspektivet, att 
flertalet av de intervjuade eleverna tog fingrarna till stöd vid räknandet. Likaså hade de inte 
skrivit några redovisningar om sina tankar vid lösandet. Undersökningen visade på samma utfall 
på det som Ahlberg (1992) fann att eleverna fingerräknade och hade en ovilja till skriftlig 
notation.  
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7. Diskussion 
 

7.1 Resultatdiskussion 
I denna undersökning valdes att enbart förändra en variabel  i varje uppgift, för att tydligt kunna 
utläsa vad som gav positivt resultat. Det kan konstateras att i undervisningssituationen räcker det 
inte att enbart göra en förändring av uppgiften. Flera förändringar behövs för att eleven ska kunna 
ta till sig uppgiften och genomföra den. Eleverna i målgruppen har olika svårigheter såsom 
avkodning, läsförståelse och matematiksvårigheter. En förändring som gäller för en elev kanske 
inte gäller för en annan elev.  
  
För några elever hjälper ett signalord eleven att komma in på rätt tankebana. I första uppgiften, 
fanns signalordet tillsammans som signalerar addition, men uppgiften bör lösas med subtraktion. 
Några elever i målgruppen klarar uppgiften, men skriver som addition. Då det rörde sig om tio-
kompisar klarar eleverna uppgiften genom huvudräkning. Frågan är om de verkligen skulle hitta 
rätt svar om den innehöll andra sifferkombinationer. Troligtvis kommer eleverna inte att lyckas, 
eftersom de inte klarar räknandet vid andra uppgifter i undersökningen. Ordet tillsammans 

upplevs av eleverna vid intervjun som ett vardagsord, men när eleverna tillfrågas att förklara 
ordet tillsammans i samband med matematik, uppmärksammas en svårighet att förklara ordet. 
Detta stämmer med det som Riesbeck (2000) beskriver som en svårighet att matematisera 
vardagsord och att det kräver en medvetenhet hos eleven. 
 
När det gäller textuppgifter är det svårt att avgöra varför eleverna misslyckas att få rätt lösning.  
Vid intervjutillfället kan det uppfattas att eleverna klarar av att redovisa texten muntligt. När 
eleverna får läsa högt, medför det att de kan höra vad de säger och höra ord som de inte läser rätt. 
Det kan vara så att när eleven får läsa en annan textversion förstår eleven bättre. Det faktum att 
eleven får läsa högt kan också ha innebära att eleven förstår och lyckas hitta en strategi för 
lösandet.  
 
Flera elever hittar en strategi och pratar om hur uppgiften kan lösas, men deras matematiska 
kunnande sätter hinder. Eleverna analyserar till rätt räknesätt, alltså förstår de den språkliga 
dräkten, men har inte förmågan att till exempel att ställa upp i en algoritm. Det som kan funderas 
över är vad det kan bero på att elever i matematiksvårigheter skriver så lite, när de förstår 
uppgiften och muntligt kan berätta vad den handlar om. Läromedel för årskurs 1-3 har genom 
tiderna ofta varit konstruerade så att eleverna skriver ett siffersvar efter likhetstecknet. Elever i de 
yngre åldrarna har kommit olika långt i sin utveckling och för vissa tar skrivandet mycket tid och 
kraft. Eleverna i målgruppen har inte utvecklat en vana att kunna uttrycka sig skriftligt och 
använda sig av anteckningar medan eleverna i godkändgruppen har en större vana för detta. 
Eleverna i undersökningen tycker inte skrivandet är ett effektivt redskap. Detta gör att de tappar 
fokus i lösningsprocessen när många delmoment måste hållas i minnet. Ahlberg (1992) 
sammanfattar att eleverna inte ser det som nödvändigt att skriva hur uppgiften räknas. 
 
Det kan noteras att elever i matematiksvårigheter har hjälp av en bildförstärkning, men att de inte 
uppmärksammar eller behöver en förstärkning i texten som hänvisar till bilden. 
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Efter genomförd undersökning kan konstateras att den inledande kvantitativa undersökningen var 
relevant, då en förståelse växte fram för att det finns en tydlig brytningsgräns mellan 
elevgrupperna. 
 
Genom arbetet med denna undersökning, har en insikt vuxit fram, att det är av största vikt att vara 
medveten om språkets inverkan i de matematiska textuppgifterna. I texten finns många språkliga 
fallgropar som eleverna måste ta sig förbi, innan de kan lösa den matematiska uppgiften. Det syns 
och märks tydligt vid intervjuerna, att elever har bra utgångsstrategier i sitt tänkande, som leder i 
rätt riktning mot ett rätt svar. Kopplingen mellan tanken, handen och matematiskt kunnande är 
inte tillräckligt utvecklad. Risken finns att eleven blir bärare av problemet om inte klassläraren i 
samverkan med specialläraren finner strategier för de enskilda eleverna. 
 
 

7.2 Metoddiskussion 
Valet föll på att börja med en kvantitativ undersökning. Orsaken var att inte urskilja elever som 
hade matematiksvårigheter enligt avgränsningen, elever som inte klarat två eller flera delar av Np 
3. Efter undersökningen valdes elever ur målgrupper ut till kvalitativa intervjuer. Eleverna 
intervjuades angående två till tre uppgifter. För eleverna var det en lagom avpassad 
uppgiftsmängd, då de inte hade ork att samtala om fler uppgifter och hålla fokus under en längre 
stund.  
 
En tanke som väcktes var om eleverna upplevde räknandet vid klassbesöket som ett provtillfälle 
och därigenom låste sig. Så kunde inte fallet bedömas, eftersom klasserna hade besökts i förväg, 
och flera elever då uttryckte att det var spännande att få vara med i undersökningen. 
 
Då två personer skulle genomföra intervjuerna var det viktigt att noggrant förarbeta dessa. Inför 
intervjuerna sammanställdes en intervjuguide att utgå ifrån. Diskussion fördes vid flera tillfällen 
om hur förhållningssättet skulle vara till eleverna vid intervjutillfällena. Med många års 
erfarenhet som lärare var det lätt att falla tillbaka i lärarrollen och börja undervisa. Beslut togs om 
det som McIntosh (2009) säger om att låta eleven tala och som intervjuare vara en aktiv lyssnare.  
 
Vissa elever svarade på flera frågor samtidigt, medan andra svarade på något annat än det som 
det frågats om. Vid transkriptionen upptäcktes att det varit svårt att formulera frågorna lika vid de 
olika intervjuerna, liksom att följa den tänkta ordningsföljden på frågorna. För att inte missa 
viktiga följdfrågor borde det i förväg ha gjorts individuella följdfrågor till eleverna utifrån deras 
svar vid klassundersökningen. Detta för att inte glömma att ta upp intressanta detaljer, som 
framkommit vid genomgång av elevernas svar på de matematiska textuppgifterna. Trots 
noggrann förberedelse kan konstateras att det krävs mycket övning för att bli en bra intervjuare. 
Det kunde ha varit bra med en intervju i övningssyfte, för att få bästa möjliga resultat vid 
intervjuerna. 
 
Det var bra att transkribera hela intervjuerna då där framkom elevsvar som inte kunnat 
uppmärksammas under intervjuns gång, och som gav nya infallsvinklar i tänkandet gällande syfte 
och frågeställning. Genom transkriptionen gick det lättare att hitta elevernas gemensamma 
resonemang.  
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Ytterligare en tanke som tål att fundera över är om det varit lättare att komma åt att undersöka 
textuppgifternas språkliga dräkt om godkändgruppen istället undersökts. Möjligheten hade då 
funnits att välja ut och konstruera uppgifter i en annan svårighetsgrad. Därmed hade spännvidden 
på svaren förhoppningsvis blivit större. Genom att inte precisera en målgrupp, kunde elever från 
hela klassundersökningen valts ut för intervju. Nackdelen hade varit att inte kunna nå elever inom 
detta arbetes avgränsning, elever i matematiksvårigheter. Detta hade inneburit att det 
specialpedagogiska perspektivet hade gått förlorat, men istället hade kanske den språkliga 
dräktens betydelse framkommit tydligare.   
 

7.3 Implikationer för undervisningen 
Det är av största vikt att alla pedagoger som undervisar i matematik är medvetna om språket i 
matematiska textuppgifter. Även matematikundervisningen måste bidra till att eleverna förbättrar 
och fördjupar sin läsförståelse genom att de får undervisning i och om lässtrategier när det gäller 
matematiska texter.  
 
Att tidigt börja undervisa om hur vardagsord och begrepp även kan ha en matematisk betydelse, 
är av största vikt. Eleverna behöver hjälp att matematisera vardagsbegreppen för att utvecklas sitt 
matematiska kunnande.  
  
En pedagogisk åtgärd kan vara att eleverna ska skriva och rita egna matteuppgifter. En vana att 
skriva och rita redan i tidiga år kan förhoppningsvis få eleverna att utveckla sitt matematiska 
skrivande parallellt med den kognitiva utvecklingen.  
 
Att eleverna får läsa för varandra, gemensamt sätta ord på uppgiften och tolka texten kan vara en 
pedagogiskt arbetssätt som kan hjälpa eleverna framåt i deras språkliga utveckling inom 
matematiken. 
  
Samtidigt med matematikundervisning och träning i läsning och läsförståelse är det av vikt att 
arbeta med elevers självbild så att en tilltro till den egna förmågan utvecklas. Elevens självbild 
kan bidra till att de inte vågar visa de strategier för sitt räknande som de egentligen besitter. 
Dessutom vågar de inte försöka om de inte genast känner att de kan uppgiften. Varje pedagog bör 
därför vara medveten om att ett arbete med att förstärka elevernas självbild är viktigt. 
  
Eleverna i målgruppen kan ha olika svårigheter som i kombination med varandra ger olika 
möjliga framkomliga vägar. Någon elev behöver ren avkodningsträning, andra 
läsförståelseträning och ytterligare någon kan behövar träna matematik. Det gäller då för 
specialläraren och klassläraren att vara medvetna om detta och genemsamt hitta 
undervisningsstrategier för var och en elev. Ur ett speciallärarperspektiv är det viktigt att lyfta på 
alla stenar för att finna vägar till elevens lärande och utveckling. 
 

7.4 Fortsatt forskning 
Förslag till fortsatt forskning kan vara att undersöka en annan åldersgrupp, gärna äldre elever då 
de har större förmåga att sätta ord på tankar om matematik och text. En mer omfattande studie 
kan möjligen ge tydligare resultat. Intressant kunde vara att jämföra grupper som läser 
matematikuppgifter högt och de som läser dem tyst, för att se om det är inom detta spektrum som 
utvecklingsmöjligheter finns. 
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Intervjuguide      Bilaga 1  

Inledande frågor   

Vad tycker du är lätt inom matten?  
Vad är du duktig på att räkna?                    
När är det lättast att räkna? 
Vad är roligt i matte?  
   
Frågor om lösningsförfarandet    
Vid löst uppgift  
Läs uppgiften för mig.  
Berätta vad den handlar om.   
Förklara för mig hur du tänkte. 
   
Vid uppgift som är påbörjad eller ej löst  
Läs uppgiften för mig.  
Berätta vad den handlar om. 
Berätta vad uppgiften säger att du ska göra.  
Berätta hur du kan göra för att lösa uppgiften.  
Om uppgiften hade stått så här hade du kunnat den då? Varför? (Annan variant av uppgiften visas 
för eleven.)  
Berätta och förklara för mig hur du får fram svaret.  
Hur kan man visa hur man tänker?                       
Skriv nu ner din lösning. 
    
Berätta hur du skulle börja om du kunde.  
Försök förklara vad det är du inte förstår i uppgiften.  
 
Frågor angående kategorierna   
Frågor till signalord  
Vad betyder ordet sammanlagt?  
Vad betyder ordet tillsammans? 
Vad betyder ordet allt som allt? 
   
Frågor till textuppgifter/kontextualilsering  
Hur tänker du inför uppgifter som måste läsas?  
Är det någon skillnad om det är mycket eller lite text? Varför?*  
Har du något annat knep att lösa uppgiften än att läsa texten?  
Hur ska texten vara för att du ska tycka den är lätt? *  
   
Frågor till uppgifter med förstärkning av bild  
Hur tänker du när det finns en bild?  
Läser du uppgiften först eller tittar du på bilden först?   
Hur tycker du bilden hör ihop med uppgiften? uppgift 5/6  
Vad ser du på bilden? uppgift 5/6 



Förberedelse/Instruktion vid klassundersökning        Bilaga 2 
 

 
Förberedelse före lektionstillfället  
Ta reda på klassens rutiner för hur eleverna gör för att invänta varandra vid provsituation.  
Om det finns elever som inte kan läsa - be klassläraren hjälpa eleven genom att endast läsa 
uppgifterna.  
Dela ut de i förväg namnade papperna och lägg dem med baksidan uppåt på elevens plats.  
   

Presentation av mig/oss.  
Uppmana alla elever att ta fram bänkbok alternativt ritbok (Fråga klassläraren vad som är 
brukligt)  
 
Instruktion före uppgiftslösningen  
Du kommer nu att få sex uppgifter på färgade papper. Som du ser har ni i klassen fått tre olika 
färg på era papper. Du ska bara arbeta med de uppgifterna som ligger vid din plats. Det är nästan 
samma uppgifter på alla papper.  
   
Börja på den översta uppgiften. Läs noga och visa hur du tänker och räknar ut uppgiften.  
   
Om du fastnar på en uppgift läser du den minst en gång till.  Försök hitta en lösning på uppgiften, 
även om du tycker den är svår. Kan du inte hitta ett sätt att lösa uppgiften, fortsätter du med 
nästa.  
    
När du är klar går du igenom uppgifterna en gång till, och kontrollerar att du inte gjort några 
slarvfel. Kanske kan du hitta lösningen på en uppgift du fastnat på tidigare.  
   
Ni har 40 minuter på er att räkna. Blir du färdig räcker du upp handen så kommer jag/vi och 
samlar in ditt papper. Sitt kvar vid din plats och läs/rita tills lektionen är slut, så att alla får chans 
att tänka i lugn och ro.  
   
Några frågor?  
   
Då börjar vi. Lycka Till!  
 
Instruktion på tavlan:  
• läs noga  
• tänk   
• visa  (siffror    rita     ord)  
• kontrollera  
   

  Innan uppgifterna samlas in uppmanas eleverna att kontrollera ännu en gång.  



Informationsbrev hem     Bilaga 3 

 

Till föräldrar i skolår fyra     

   

Vi är två lärare som läser sista terminen på Speciallärarprogrammet med matematikinriktning vid 
Linnéuniversitetet i Växjö. I vårt examensarbete kommer vi att fördjupa oss i textuppgifter i 
matematik. Syftet med vårt arbete är att se hur olika sätt att formulera matematikuppgifter kan 
underlätta för eleverna.  

Vi kommer att besöka fyra klasser och låta eleverna lösa olika matematikuppgifter. Därefter väljs 
ett fåtal elever ut för intervju om deras sätt att lösa uppgifterna. Före intervjuerna kontaktas 
vårdnadshavare till de elever som vi vill samtala med.  

Vår uppsats kommer att publiceras vid Linnéuniversitetet. Alla uppgifter som vi använder i 
redovisningen av vårt examensarbete kommer att behandlas anonymt.  
 
Om det är något ni undrar över eller om ni inte vill att ert barn ska vara med, kan ni höra av er till 
någon av oss:  

    

Katrina Einarsson     tel.           __ kommun  

Yvonne Karlsson      tel.           __ kommun  

   

Handledare: Universitetsadjunkt Lena Westergren  
lena.westergren@lnu.se  

Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik  

Linnéuniversitetet  
   
   
Vänliga hälsningar  

Katrina Einarsson och Yvonne Karlsson



Uppgiftsblad – blå     Bilaga 4 
   
Två varor kostar 10 kr. Den ena varan kostar 3 kr. Hur mycket 
kostar den andra?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En basketmatch spelas i 4 perioder. Sarahs lag fick 28, 30, 27 
och 29 poäng i perioderna. Hur många poäng fick de allt som 
allt?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ludvig köper en bok för 60 kr och en tidning för 40 kr. Då har 
Ludvig 190 kr kvar. Hur många kronor hade Ludvig från början?  
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     Bilaga 4 
 
Har du någon gång varit på en plats med mycket snö, så har du 
kanske åkt hundspann. Då sitter du i en slags släde som dras av 
några hundar. Det är ungefär som när tomten åker i sin släde 
som dras av några renar. Sex hundar drar ett hundspann. Hur 
många hundar är det i fem hundspann?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Linus har 10 kr. Han vill köpa en portion 
pommes frites och ett glas mjölk. Titta på bilden 
för att se priserna. Hur många kronor fattas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hur mycket kostar 
munspelet, tamburinen 
och blockflöjten 
sammanlagt? 

 



 
Uppgiftsblad – grön    Bilaga 5 
 
Två varor kostar tillsammans 10 kr. Den ena varan kostar 3 kr. 
Hur mycket kostar den andra?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
En basketmatch spelas i 4 perioder. Sarahs lag fick 28, 30, 27 och 
29 poäng i perioderna. Hur många poäng fick de i matchen?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ludvig har bara 190 kr kvar när han har köpt en bok och en 
tidning. Boken kostade 60 kr och tidningen kostade 40 kr. Hur 
många kronor hade Ludvig från början?  

 
 
 
 
 



     Bilaga 5 
 
Det är sex hundar i ett hundspann. Hur många hundar är det i 
fem hundspann?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Linus har 10 kr. Han vill köpa en portion pommes frites som 
kostar 9 kr och ett glas mjölk som kostar 3 kr. Hur många 
kronor fattas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Titta på bilden för att 
hitta rätt priser. Hur 
mycket kostar 
munspelet, 
tamburinen och 
blockflöjten 
sammanlagt? 

 
 
 



Uppgiftsblad – gul    Bilaga 6 
 
Tillsammans kostar två varor 10 kr. Den ena varan kostar 3 kr. 
Hur mycket kostar den andra?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En basketmatch spelas i 4 perioder. Sarahs lag fick 28, 30, 27 och 
29 poäng i perioderna. Hur många poäng fick de sammanlagt? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ludvig köper en bok för 60 kr och en tidning för 40 kr. När Ludvig 
kommer ut från affären ser han att han har 190 kr kvar av de 
pengar han hade med sig när han gick för att handla. Hur många 
kronor hade Ludvig från början? 

 
 
 



      Bilaga 6 
 

 
En släde som dras fram av många hundar kallas ett hundspann. 
Det är sex hundar i ett hundspann. Hur många hundar behövs det 
för att dra fem hundspann? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Linus har 10 kr. Han vill köpa en portion 
pommes frites och ett glas mjölk. Hur många 
kronor fattas? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ett munspel kostar 100 kr, en tamburin kostar 316 kr och en 
blockflöjt kostar 180 kr. Hur mycket kostar munspelet, tamburinen 
och blockflöjten sammanlagt? 

 
 



Resultat för målgruppens elever - signalord            Bilaga 7 

 

 
 

 
 
Signalord - resultat för målgruppens elever 

  Viktor Erik Nathalie Anton Johan Daniel Sara Anders Ludvig Maria Cecilia 

1A rätt     1 1 1             

  på väg                        

  fel 1                     

  ej löst   1                   

1B rätt              1 1       

  på väg                        

  fel           1           

  ej löst                       

1C rätt                  1 1 1 

  på väg                        

  fel                       

  ej löst                       

                          

2A rätt                  1     

  på väg                        

  fel                   1 1 

  ej löst                       

2B rätt      1 1               

  på väg                        

  fel   1     1             

  ej löst 1                     

2C rätt              1         

  på väg                        

  fel           1   1       

  ej löst                       



  

Resultat för målgruppens elever – kontextualisering Bilaga 8 
 
 

Kontextualisering - resultat för målgruppens elever 

  Viktor Erik Nathalie Anton Johan Daniel Sara Anders Ludvig Maria Cecilia 

3A rätt              1         

  på väg            1           

  fel                       

  ej löst               1       

3B rätt                  1 1   

  på väg                        

  fel                     1 

  ej löst                       

3C rätt      1 1               

  på väg                        

  fel 1                     

  ej löst   1     1             

                          

4A rätt      1 1               

  på väg                        

  fel   1     1             

  ej löst 1                     

4B rätt            1 1         

  på väg                        

  fel               1       

  ej löst                       

4C rätt                  1     

  på väg                        

  fel                   1 1 

  ej löst                       

 



Resultat för målgruppens elever – förstärkning av bild Bilaga 9 
 
 

Förstärkning med bild – resultat för målgruppens elever 

    Viktor Erik Nathalie Anton Johan Daniel Sara Anders Ludvig Maria Cecilia 

5A rätt                  1   1 

  på väg                        

  fel                   1   

  ej löst                       

5B rätt  1   1 1 1             

  på väg                        

  fel   1                   

  ej löst                       

5C rätt              1         

  på väg                        

  fel           1   1       

  ej löst                       

                          

6A rätt            1 1 1       

  på väg                        

  fel                       

  ej löst                       

6B rätt                  1     

  på väg                        

  fel                   1 1 

  ej löst                       

6C rätt      1 1               

  på väg                        

  fel 1       1             

  ej löst   1                   
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