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                                 Abstrakt 
 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka elevernas förståelse för 
några utvalda matematiska begrepp och kartlägga vilka begrepp som 
vållar störst svårigheter i lösandet av matematikuppgifter. Rapportens 
syfte var även att ta reda på hur lärarna arbetar för att utveckla elevernas 
begreppsbildning.  
 
Studien var av jämförande art och utgick från ett elevtest som 
genomfördes i årskurs 3 och 5 där vissa utvalda matematiska begrepp 
testades. Testresultaten följdes upp av intervjuer med elever och 
klasslärare.  
 
Resultatet visar att det för eleverna sker en utveckling, gällande 
begreppsbildningen, från skolår 3 till skolår 5. Det begrepp som vållar 
störst svårigheter för eleverna är är lika med, vilket testresultat och 
intervjuer bekräftar.   
 
 

Nyckelord 
 
Begreppsbildning, förförståelse, eleverna, matematiskt språk, lärarna, 
arbetssätt. 
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1.  Inledning 

Då vårt kommande uppdrag som grundskollärare inom skolväsendet bygger på Lgr 11 och 
kursplanerna bör allt pedagogiskt arbete baseras på dess innehåll. I kursplanen för matematik 
(Skolverket 2011a) belyses på flera ställen vikten av att ge eleverna kunskaper i det 
matematiska språket så att de känner säkerhet i att kunna uttrycka resonemang och argument 
med korrekta matematiska termer, så väl skriftligt som muntligt:  
 

Eleverna ska genom undervisningen också ges möjligheter att 
utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur 
dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga 
och matematiska sammanhang.   
     (Skolverket 2011a:62) 

 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning (vfu) har vi noterat det faktum att elever vid ett 
eller annat tillfälle kört fast i lösandet av matematikuppgifter på grund av textens språk. De 
saknar kunskaper kring det språk som uppgifterna består av vilket i sin tur leder till 
svårigheter i att genomföra den matematiska uträkningen. När eventuella problem med 
lösandet uppstår tenderar eleverna ofta att tappa fokus och riktar istället sin uppmärksamhet 
på annat, till exempel att prata med en kompis eller att färglägga bilden som tillhör uppgiften.  
 
I en rapport utgiven av Myndigheten för skolutveckling (2008) beskrivs att elever generellt 
har större svårigheter för somliga matematiska begrepp än andra. Vissa ord och uttryck som 
förekommer i matematiken kan i det vardagliga språket ha en helt annan betydelse, något som 
även det försvårar för eleverna i lösandet av matematikuppgifter (Myndigheten för 
skolutveckling, 2008).  
 
Detta examensarbete handlar om begreppsbildning i matematik. Vi vill ta reda på varför just 
ord och olika uttryck ställer till det för eleverna i deras arbete med matematiken, till skillnad 
från om en uppgift enbart står beskriven med symbolspråk, det vill säga nakna tal. Vårt arbete 
kommer att utgå från en jämförande studie mellan två årskurser, en årskurs 3 och en årskurs 5. 
I studien kommer vi att undersöka förståelsen kring en del matematiska begrepp hos eleverna 
i de båda klasserna. Vi kommer därmed inte att fokusera på en särskild elevgrupp eller på 
vissa svårigheter. Vi vill med vårt arbete undersöka vilka ord och begrepp som anses svåra av 
eleverna, samt se om resultaten varierar mellan åldersgrupperna. I vår studie kommer vi även 
att undersöka de två klasslärarnas syn på begreppssvårigheter och ta reda på hur de arbetar för 
att stärka elevernas förståelse kring matematiska begrepp. 
 
Det resultat som vår studie visar hoppas vi kunna ha nytta av i vårt kommande yrkesliv. Om 
man som lärare är förtrogen med vad som vållar svårigheter för eleverna är det betydligt 
lättare att utifrån den informationen planera upp sin undervisning. Vår förhoppning är även att 
vår studie kan vara till hjälp för andra blivande eller verksamma lärare.  

 

 

 



 

   5 

2. Syfte 

Syftet med detta arbete är att kartlägga vilka ord som för eleverna vållar svårigheter i några 
utvalda matematikuppgifter av benämnd karaktär, det vill säga uppgifter som består av både 
siffror och text. Vi vill även undersöka hur lärarna arbetar för att utveckla elevernas förståelse 
för matematiska begrepp.  

2.1 Frågeställningar 

• Vilka ord och begrepp försvårar för eleverna i deras matematiska förståelse? 
• Hur påverkar elevernas begreppsförståelse deras förmåga att lösa 

matematikuppgifter? 
• Vilka eventuella likheter finns det mellan årskurserna 3 och 5 gällande elevernas 

begreppsförståelse?  
• Hur arbetar klasslärarna för att utveckla elevernas begreppsbildning med avseende 

på språket? 
 

2.2 Avgränsningar 
De uppgifter eleverna kommer att få besvara rör den grundläggande taluppfattningen, fokus 
ligger på egenskaperna hos de fyra räknesätten och sambanden mellan dem.  
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3. Teoretisk bakgrund 
 
3.1 Sociokulturell teori 
 
Inom den sociokulturella teorin betonas vikten av miljöns betydelse för individens lärande. 
Med detta menas att människans tänkande influeras av det sammanhang hon verkar i samt 
interaktionen som sker mellan människor. Tanken att ett lärande sker i samspel utvecklades 
av den ryske psykologen Lev Vygotskij. Hans teori grundar sig i en stark växelverkan mellan 
det individuella och det sociala. Genom lärandet som sker i samråd med andra stärks även 
individens eget lärande. Utifrån detta sätt att se på lärande skapas människans tankar i själva 
samspelet med omvärlden. Den sociokulturella teorin ser inte ”människan och världen” som 
två separata enheter, här uttrycks istället ”människan i världen” sedd som en helhet. Detta 
betyder att människan är den som skapar världen samtidigt som hon är en del av den värld 
som är skapad (Riesbeck, Schoultz & Wyndhamn, 2000).  
 
3.1.1 Språkets betydelse  
Riesbeck m fl. (2000) förklarar att enligt Vygotskij fungerar orden i språket som ett verktyg 
för det mänskliga tänkandet. Språket ses här som det centrala och troligtvis skulle inga andra 
symbolsystem existera om inte språket fanns. Vygotskij betonar vikten av att särskilja 
vetenskapliga och spontana begrepp. De vetenskapliga begreppen kan ses jämlika med de 
akademiska och ingår i skolade sammanhang medan de spontana begreppen kan ses tillhöra 
ett mer vardagligt språk. Med andra ord kan denna tudelning kallas formellt och informellt tal. 
De spontana begreppen är omedvetna och formas i naturliga och vardagliga sammanhang i 
mötet mellan människor. De akademiska begreppen är däremot medvetna och sker 
organisatoriskt. Trots Vygotskijs särskiljning av dessa två begreppsgrupper påverkas de av 
varandra då de ständigt rör sig mot varandra (Riesbeck m fl. 2000).  
 
3.1.2 Den proximala utvecklingszonen 
Det lärande som en individ kan uppnå ligger inom den närmaste utvecklingszonen, av 
Vygotskij benämnt som zonen för proximal utveckling. Det är i denna utvecklingszon som 
lärandet går från att verka socialt till att verka individuellt. Det någon kan göra tillsammans 
med andra idag kan samma person utföra ensam imorgon. I lärandesituationer då samarbete 
sker tydliggörs att olika individer oftast befinner sig i olika zoner inom samma 
utvecklingsområde. Detta är inte oföränderligt eftersom samspelet i gruppen påverkar och 
eventuellt förändrar de olika individernas överskridande i de olika utvecklingszonerna 
(Riesbeck m fl. 2000).  
 
Johnsen Höines (2000) tar upp att Vygotskij beskriver lärandet som en bro mellan två 
utvecklingszoner. Den första zonen, benämnt den aktuella zonen, är där barnet befinner sig 
just nu. I den potentiella zonen, även omnämnd som den proximala zonen, ligger det som 
barnet är på väg mot i sin utveckling. I denna zon utmanas eleverna till fortsatta framsteg och 
de ges möjligheten att ”sträcka på sig”. Lärarens uppgift är att se till att eleven utvecklas, utan 
att för den sakens skull ständigt utmana eleven och få denne att känna sig otillräcklig (Johnsen 
Höines, 2000).  
 
3.1.3 Tanke och tal 
Enligt Vygotskij finns ett tätt samband mellan tanke och tal eftersom människan 
kommunicerar sina tankar genom språket. Även tanken formas i själva ordet vilket gör att 
tanke och tal får en ömsesidig relation (http://www.ne.se). Malmer (1990) menar att språket 
ses som ett kommunikationsmedel och är bärare av de erfarenheter och kunskaper som 
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människan har utvecklat. Förhållandet mellan ord och tanke är en ständigt pågående process 
(Malmer, 1990). 
 
Malmer (1990) hänvisar till Allwood som förklarar att ett tänkande kan ske utan tillgång till 
ett uttryckssätt, det vill säga ett verbalt eller ett ickeverbalt språk. Däremot kan inte språk 
gestalta sig utan en genomförd tanke. Inom matematiken är det av stor betydelse att eleverna 
görs medvetna om tankarna kring vad de gör men också hur och varför de gör det. Det är 
viktigt att eleverna får skriva ner sina tankegångar för att på så sätt få dem synliggjorda för sig 
eftersom detta gör tanken lättare att kontrollera. Vid praktiska övningar noteras ofta att barn 
kan hitta lösningar på problem men att de däremot många gånger har svårt för att uttrycka sitt 
tillvägagångssätt verbalt. Det är därför av största vikt att eleverna ges möjligheter att utvidga 
sin vokabulär så att de får ett redskap för att synliggöra sin kunskap, både för andra och för 
sig själv (Malmer, 1990).  
 
3.2 Begreppsbildning 
 
3.2.1 Begreppsinnehåll och begreppsuttryck 
Johnsen Höines (2000) förklarar att det språk en människa besitter utgörs av de begrepp hon 
behärskar. Tanken och språket utvecklas i en ständigt pågående vägning mot varandra. De 
begrepp en individ kan använda sig av består av ett begreppsinnehåll och ett begreppsuttryck. 
Begreppsinnehållet, BI, består av de kunskaper och erfarenheter vi har av själva begreppet. 
Begreppsuttrycket, BU, däremot är det uttryck vi har för begreppet, det vill säga sättet vi 
använder för att kommunicera begreppet. Begreppsuttrycket kan te sig både verbalt och icke-
verbalt, ett begreppsuttryck kan lika väl ske med hjälp av kroppsspråk eller tecken. Samma 
begreppsuttryck kan ha olika begreppsinnehåll för olika personer. Två individer som talar om 
samma ord väger in olika kunskaper och erfarenheter kring detta ord, vilket då utgör deras 
begreppsinnehåll. Därmed talar de kring samma ord men med olika förutsättningar. Ett 
exempel på detta är om ett barn och en vuxen talar kring ett begrepp de båda har ett uttryck 
för men som de troligtvis har olika förförståelse och begreppsinnehåll för. Människans 
erfarenheter av själva begreppet påverkar hennes uttryck eftersom erfarenheterna inte är 
objektiva utan väver in en stor del egna åsikter. Genom samtal med varandra kan vi delge våra 
erfarenheter och även komma att omtolka våra åsikter, dock sker inte detta objektivt. Vid 
användandet av olika begrepp använder vi oss av olika delar av vår erfarenhetsbakgrund 
vilket gör att situationer kan se olika ut även om de kretsar kring samma begrepp. 
Kommunikationen påverkar oss liksom vi påverkar kommunikationen (Johnsen Höines, 
2000).  
 
3.2.2 Språk av första och andra ordningen 
Johnsen Höines (2000) skriver att det språk en människa behärskar kan delas in i första 
respektive andra ordningen. Med termen språk av första ordningen menas att individen har ett 
begreppsinnehåll för det begreppsuttryck denne förmedlar. Personen har därmed kunskaper 
om det begrepp hon eller någon i hennes omgivning uttrycker. När en människa, som besitter 
ett språk av första ordningen, hör ett ord som är välbekant för henne förstår hon detta utan att 
en översättning behöver ske. Språk av första ordningen kännetecknas också av att individen i 
fråga besitter två eller flera olika innehåll för samma uttryck. För yngre barn är uttryck de kan 
använda sig av ofta kopplade till konkreta händelser som de har upplevt eller har en koppling 
till. Ett barn som har ett språk av första ordningen kan mycket väl ha parallella koder, det vill 
säga flera begreppsinnehåll, för samma begreppsuttryck men dessa är i de flesta fall kopplade 
till händelser som barnet kan minnas. Utanför dessa konkreta minnesbilder kan det vara svårt 
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för barnet att koppla samman begreppsuttrycket med nya begreppsinnehåll (Johnsen Höines, 
2000).   
 
Med språk av andra ordningen avses begreppsuttryck som inte har direkt koppling till ett 
begreppsinnehåll utan därför måste översättas. För att man ska få ett begreppsinnehåll för nya 
begreppsuttryck krävs att begreppen förklaras utifrån ett redan känt begreppsinnehåll. Man 
måste därmed ta hjälp av första ordningens språk för att kunna få tillgång till ett utökat 
begreppsinnehåll för ett nytt begreppsuttryck. Alla nya språk fungerar till en början som språk 
av andra ordningen och kräver därmed en översättningsprocess som för vissa personer tar 
längre tid än för andra. I denna översättningsprocess fungerar läraren som översättningsled. 
Läraren utmanar eleverna genom att koppla ett redan känt begrepp för dem till ett nytt och 
främmande (Johnsen Höines, 2000).  
       
3.3 Matematiskt språk  
 
Berggren och Lindroth (1997) menar att matematik bygger på så mycket mer än enbart 
räkning. Det är därför tråkigt när ett likhetstecken sätts mellan räkning och matematik. Mer 
riktigt vore att se matematiken som ett verktyg med hjälp av vilket man kan beskriva 
verkligheten. Matematiken ska inte betraktas som ett självändamål utan bör sättas i ett 
sammanhang för att göras meningsfull. För att få fram en betydelsefull kontext krävs att man 
inte enbart fokuserar på siffrorna utan på uppgiften i sin helhet. Dock är detta inte så lätt som 
det låter då andra faktorer spelar in. För många benämnda uppgifter, det vill säga uppgifter 
som består av både siffror och text, kan vara påfrestande för elever med läsproblem. Oftast är 
inte skumläsning ett alternativ för dem eftersom deras läsförmåga inte tillåter detta. En annan 
stor grupp som får problem med benämnda matematikuppgifter är de elever som har ett annat 
modersmål än svenska. Många av dessa elever har inte de matematiska begreppen klara för 
sig, ett problem som givetvis även kan återfinnas hos elever med svenska som modersmål. 
Återigen bör det betonas hur viktigt det är att lärarna ger eleverna begripliga matematiska 
uttryck som de kan relatera till i sin vardag. Tyvärr tar många lärare för givet att eleverna 
redan behärskar dessa, något som ofta inte stämmer. Ett bra tillvägagångssätt är att aktivt 
diskutera med eleverna inom matematiken, inte enbart för att vidga deras begreppsbildning 
utan även för att stärka deras självförtroende när det gäller att tala om främmande ord och 
uttryck (Berggren & Lindroth, 1997). 
 
3.3.1 Vardagligt kontra matematiskt språk    
Berggren och Lindroth (2004) förklarar att behärskandet av ett matematiskt språk inte enbart 
innebär att förstå betydelsen av ett matematiskt begrepp utan även att ha kunskaper om i 
vilket sammanhang begreppet ska användas. För att få en djupare förståelse kring ett visst 
begrepp är det bra att lära sig synonymer till ordet. Eleverna behöver även få möjlighet till att 
utveckla sitt ”vanliga” språk så att de kan uttrycka sina tankegångar inom matematiken och 
lösningar på olika matematiska problem. Matematiska begrepp kan med fördel läras in som 
glosor. Ett lärorikt arbetssätt är att låta eleverna göra egna matematikordlistor, något som 
ständigt kan utvecklas och avancera i svårighetsgrad. Som lärare ska man alltid försöka att 
utmana sina elever. Ett bra utgångsläge kan därför vara att först använda sig av korrekta 
matematiska begrepp, gärna på en högre svårighetsgrad, och därefter låta eleverna själva få 
fundera på dess betydelse innan man gemensamt diskuterar det med dem. Det är viktigt att 
ständigt väva in matematiska begrepp på ett naturligt sätt i undervisningen då repetition bidrar 
till ökad förståelse hos eleverna (Berggren & Lindroth, 2004).  
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Det är viktigt att matematikuppgifterna knyter an till elevernas tidigare matematikkunskaper 
och den förförståelse de har kring det de läser. Bra att tänka på är att olika elever har med sig 
olika erfarenheter, eftersom de exempelvis kommer från olika kulturella bakgrunder. Texterna 
i matematikuppgifterna bör vara knutna till elevernas föreställningsvärld, vilken förändras 
under tid. Den vardag dagens barn och ungdomar lever i består inte av samma föremål och 
händelser som den gjorde för femtio år sedan. Med detta inte menat att läraren helt ska 
undvika att tala om fenomen som är nya för eleverna (Myndigheten för skolutveckling, 2008).    
 
3.3.2 Kommunikationens komplexitet 
Trots att språket är en viktig del i matematiken kan arbetet med begreppsbildning upplevas 
som tidskrävande av lärarna eftersom det är svårt för dem att hinna samtala med alla elever. 
En effektiv lösning på detta problem kan därför vara att låta eleverna samtala med varandra 
kring matematiska frågor par- eller gruppvis. På så sätt talas det matematik samtidigt som ett 
utbyte av kunskaper mellan eleverna sker (Olsson & Forsbäck, 2008). Wistedt (1996) 
poängterar dock risken att överskatta kommunikationens roll i matematikundervisningen. 
Även om elever har löst samma uppgift och sedan ska diskutera sina eventuellt olika 
lösningsalternativ är detta ingen garanti för att en utveckling för den matematiska förståelsen 
sker hos eleverna. I de fall då eleverna har kommit fram till olika resultat kan de ha svårt att ta 
till sig sina kamraters lösningsalternativ och utifrån dessa omvärdera sina egna lösningar. Vid 
ett sådant tillfälle kan det hända att kommunikationen inte får den utgång som läraren hade 
tänkt och att den inte blir givande för eleverna. Som lösning på denna problematik belyser 
Wistedt lärarens roll i den matematiska kommunikationen. Läraren bör samtala med eleverna 
kring deras eventuellt olika lösningsalternativ och synliggöra deras tankar för dem (Wistedt, 
1996).  
 
3.3.3 Läsförståelsens betydelse för matematiken  
Ett gott och välutvecklat ordförråd ökar möjligheterna till att ta till sig innehållet av det man 
läser. Samtidigt som det är viktigt att nya främmande ord och uttryck presenteras för eleverna 
bör man som lärare vara noga med att detta sker i ett jämt flöde så att det inte blir övermäktigt 
för dem. Internationell forskning visar på att eleverna behöver känna till och ha en viss 
förförståelse för minst 95 % av de ord som texten består av. Ett projekt som genomfördes vid 
Göteborgs universitet år 2007 visar att läsbarheten i texten sjunker ju fler nya och främmande 
ord den innehåller (Myndigheten för skolutveckling, 2008).   
 
Myndigheten för skolutveckling (2008)  framhåller språkutvecklingens betydelse för 
matematikämnet. Vikten av att utveckling inom svenska språket sker i alla skolans ämnen och 
inte enbart i ämnet svenska belyses. Samtliga lärare som kommer i kontakt med eleverna har 
därmed ett gemensamt ansvar för att eleverna utvecklar sin språkliga förmåga. Språkliga 
svårigheter inom matematiken påverkar inte enbart förmågan att lösa uppgifter utan kan även 
leda till negativa konsekvenser för elevernas självkänsla. I de tidiga skolåren är matematik, 
enligt eleverna, ett av de roligaste ämnena i skolan. Studier visar att det under årskurserna 4- 6 
händer något som minskar elevernas entusiasm för matematiken, vilket i sin tur oftast leder 
till att resultaten försämras. En trolig orsak till detta sjunkande studieresultat hos eleverna kan 
vara det språk de möter såväl i läromedel som i uppgifter. Under mellanstadietiden blir 
skolans språk mer komplicerat och utmanande. Det verkar vara förmågan att tillgodogöra sig 
innehållet i matematiktexterna som vållar problem när eleverna ska lösa den matematiska 
uppgiften. Detta problem kan ses hos alla elever, oavsett modersmål. Det är av stort vikt att 
läraren arbetar för att eleverna får förståelse för det språkliga innehållet i 
matematikuppgifterna. I detta arbete innefattas även att läraren ger eleverna olika strategier 
för hur de ska läsa ut och tolka den information som står i uppgiften. Svårigheter som 
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eleverna kan stöta på i lösandet av matematiska uppgifter kan enligt Myndigheten för 
skolutveckling (2008) vara:  
 

- att eleverna tappar implicit information. Med detta menat att läsaren inte kan ta till sig 
den underförstådda betydelse som finns i texten 

- att eleverna saknar förmågan att tolka den information som uppgifterna innehåller 
samt att utifrån detta dra slutsatser  

- att eleven tar med onödig information, som står angiven i texten, i sin uträkning av 
uppgiften 

- att eleven inte har förmågan att strukturera upp informationen från en mindre väl 
disponerad uppgift och 

- att uppgiften består av begrepp och termer som eleven inte har en förförståelse kring. 

Gällande läsförståelsens betydelse i matematiken hänvisar Myndigheten för skolutveckling 
(2008) till en rapport, som baserar sina resultat på en undersökning gjord av PISA 
(Programme for International Student Assessment) 2003. Undersökningen, som bland annat 
gjorts på femtonåriga svenska elever, påvisar det nära samband som finns mellan läsförmågan 
hos eleverna och det de presterar i matematik. Utifrån resultatet föreslås att lärarna bör ägna 
mer tid åt den läsförståelse som krävs för arbetet med matematik. Om eleverna ges möjlighet 
att formulera sina tankar och funderingar kan dessa lättare reflekteras och diskuteras, vilket i 
sin tur leder till djupare förståelse hos eleverna. Lärarnas huvudsakliga uppgift är att tidigt få 
eleverna att förstå att matematiska symboler enbart utgör ett av flera sätt att uttrycka 
matematiken på (Myndigheten för skolutveckling, 2008).  
 
För att öka elevernas möjligheter att förstå en matematikuppgift är det av stor betydelse att 
innehållet sätts in ett sammanhang. Denna kontext kan exempelvis tydliggöras genom 
användandet av bilder eller elevnära information. Elever som har god språkförmåga är inte 
lika beroende av att uppgifterna är kontextbundna. Det är även viktigt att vid konstruerandet 
av uppgifter tänka på meningsbyggnaden. För invecklade meningar, i vilka det finns bisatser, 
kan bli svåra för eleverna att ta till sig och kunna plocka ut viktig information från. Som lärare 
ska man därför istället försöka att undvika bisatser i den mån det går (Myndigheten för 
skolutveckling, 2008).  
 
3.3.4 Svåra begreppsuttryck 
För att eleverna ska kunna utveckla en god taluppfattning krävs det en god grund kring 
matematiska begrepp. För att på ett naturligt sätt kunna tydliggöra de innehållsliga 
skillnaderna mellan olika matematiska begrepp för eleverna är det viktigt att läraren 
regelbundet arbetar med begreppen och presenterar dem utifrån olika kontexter (Lundberg & 
Sterner, 2006). Ju äldre eleverna blir desto oftare kommer de att stöta på matematiska begrepp 
i olika provsituationer, vilket kräver att de kan behärska det matematiska språk som är 
adekvat för deras ålder. Samtidigt är det viktigt att tänka på att eleverna kan läsa och förstå 
den text man som lärare har konstruerat, något som ibland blir svårt då läraren formulerar sina 
uppgifter så att de verkar skrivna för en matematiker (Myndigheten för skolutveckling, 2008). 
Nedan följer en kategorisering av matematiska begrepp som generellt anses vara svåra för 
eleverna (Lundberg & Sterner 2006, Myndigheten för skolutveckling 2008, Skolverket 
2011a): 
 
Signalord 
Lingvall och Lockman Lundgren (1993) tar upp signalordens existens i och betydelse för 
matematiken. Med signalord menas ord som eleven automatiskt, ibland på ett felaktigt vis, 
kopplar samman med ett visst räknesätt. Ord som kan vara problematiska för eleverna i deras 
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val av räknesätt är exempelvis mer och vann, vilka då förknippas med addition, samt yngre än 
och kvar, vilka då förknippas med subtraktion. Begreppen fler än och färre än är även det två 
begrepp som innefattas under kategorin signalord men samtidigt är det begrepp som även 
ingår i kategorin ”matematiska symboler skrivna med ord”. Författarna förklarar att lärarna 
ofta medvetet ger eleverna strategin att ett ord tillhör ett visst räknesätt då de är rädda för att 
eleverna annars ska blanda ihop olika metoder som presenteras för dem (Lingvall & Lockman 
Lundgren, 1993). Det är vanligt att eleverna fokuserar så mycket på själva räknandet att de 
missar att läsa igenom texten noggrant. Lärarens huvudsakliga uppgift blir därför att ge 
eleverna metoder för hur de ska använda sig av texter som presenteras inom matematiken så 
att de förstår helheten av det de läser och inte enbart rycker ut signalorden och därmed 
riskerar att dra felaktiga slutsatser (Myndigheten för skolutveckling, 2008). 
 
Verb i passiv form 
Myndigheten för skolutveckling (2008) belyser även svårigheten som kan upplevas med verb 
konstruerade i passiv form. Exempel på verb uttryckt i passiv form är: ”varje dag görs 
matematiska uträkningar”. Samma mening i aktiv form är: ”varje dag ska vi göra matematiska 
uträkningar”. Eftersom verb i passiv form generellt upplevs som en svårighet för eleverna är 
det viktigt att de får träna sig på att lösa uppgifter skrivna i både aktiv och passiv verbform 
(Myndigheten för skolutveckling, 2008).  
 
Missledande ord 
Som lärare ska man undvika att använda sig av ord som är tvetydiga och som riskerar att 
försvåra för eleverna i deras förståelse av de sagda/skrivna. Exempel på missledande ord är 
utmärkt, vilket hellre kan skrivas med ordet markerad, samt kvarter, vilket hellre kan skrivas 
med ordet område (Myndigheten för skolutveckling, 2008).  
 
Matematiska symboler skrivna med ord 
Vissa matematiska formuleringar kan dels uttryckas med hjälp av symboler, till exempel = 
tecknet, dels med bokstäver, till exempel är lika med. Andra uttryck som klassas under denna 
kategori är fler än och färre än. Ofta har elever svårare för att förstå betydelsen i begreppet 
färre än än i begreppet fler än. Detta beror troligen på att eleverna oftare kommer i kontakt 
med begreppet fler än och därmed skapar sig en förståelse kring detta matematiska ord. 
Begreppen fler än och färre än passar även in under kategorin ”signalord” då de signalerar att 
ett visst räknesätt ska användas. För att på ett naturligt sätt kunna tydliggöra de innehållsliga 
skillnaderna mellan olika matematiska begrepp för eleverna är det viktigt att regelbundet låta 
dem träna sig i att själva avgöra när det finns fler eller färre föremål av en viss sak samt när 
det finns lika många kontra inte lika många (Lundberg & Sterner, 2006).  
 
Proportionella samband 
En av de förmågor som lyfts fram i kursplanen i matematik (Skolverket, 2011a) innebär att 
eleverna bland annat ska kunna använda sig av fungerande matematiska metoder vid lösandet 
av enkla rutinuppgifter inom området som rör samband och förändringar. I detta område 
fokuseras att eleverna lär sig att urskilja proportionella samband genom att exempelvis kunna 
använda sig av begreppen dubbelt och hälften i rätt sammanhang (Skolverket, 2011a).  
 
Ord vars matematiska betydelse skiljer sig från den vardagliga 
Myndigheten för skolutveckling (2008) tar upp svårigheten kring att ett matematiskt ord kan 
ha en helt annan betydelse i det vardagliga språket än i den matematiska kontexten. Exempel 
på ord som har dubbla betydelser och som därför kan vålla problem för eleverna när de stöter 
på dessa inom matematiken är rymmer (flyr), skillnad (olikhet) och bestäm omkrets/area 
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(besluta). För att underlätta för eleverna är det viktigt att lärarna parallellt presenterar ett ord 
både utifrån dess matematiska och dess vardagliga betydelse (Myndigheten för 
skolutveckling, 2008).  
 
3.4 Ett varierat arbetssätt  
 
För att få till stånd ett lärande som gynnar begreppsförståelsen krävs att eleverna får prova på 
ett varierat arbetssätt. Det är viktigt med god balans mellan de olika arbetssätten, att jämvikt 
mellan elevernas kunskapssökande och eget utforskande finns samt att lärarens undervisning 
och handledning är organiserad (Rystedt & Trygg, 2010). Även Skolverket (2011a) lyfter 
fram vikten av att matematiken presenteras utifrån olika synvinklar: 
 

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och 
inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna 
utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda 
matematik i olika sammanhang. 

   (Skolverket 2011a:62) 
 
I Skolverkets (2011b) kommentarsmaterial till Lgr 11:s kursplan i matematik framhålls vikten 
av att eleverna utvecklar förtrogenhet för de begrepp eleverna möter inom matematikämnet.  
Utvecklandet av denna förtrogenhet sker genom erfarenheter.  Undervisningen bör vara 
varierande och presentera matematiska metoder och begrepp utifrån olika kontexter samt med 
hjälp av konkret material, till exempel symboler och bilder (Skolverket, 2011b).  
 
Vid genomgångar och tyst räkning får eleverna träna sig i att räkna. Däremot skapas inte 
möjligheter i att de utvecklar strategier för problemlösning, argumentationsförmågan eller 
förmågan att befästa begrepp (Emanuelsson, Wallby, Johansson & Ryding, 1996). Malmer 
(1990) redogör för betydelsen av att läraren kontinuerligt arbetar med att utveckla elevernas 
begreppsförståelse för att på så sätt stärka deras begreppsbildning. Elever stöter ofta på ord 
som de inte förstår vilket i sin tur leder till att de får svårigheter vid lösandet av 
matematikuppgifter. Genom att elevernas ordförråd breddas och fördjupas ökas möjligheterna 
att en verbal kommunikation inom matematiken kan ske. Det är viktigt att läraren sätter i 
system att regelbundet reservera viss del av lektionstiden till arbete med att förklara ord och 
begrepp som förekommer inom olika matematiska sammanhang (Malmer, 1990).  
 
För att få till stånd ett varierat arbetssätt förklarar Rystedt och Trygg (2010) att läraren kan 
använda sig av laborativt material i sin undervisning. Arbete med laborativt 
matematikmaterial handlar om att arbeta med konkret och fysiskt material, det vill säga 
material som går att undersöka, flytta och hantera. De skriver om i huvudsak två olika grupper 
som finns inom det laborativa matematikmaterialet, det vardagliga och det pedagogiska. Med 
vardagligt material menas föremål som återfinns i elevernas vardag medan pedagogiskt 
material omfattar material som är särskilt utformat för den pedagogiska verksamheten med 
syfte att underlätta arbetet för lärarna samt att öka inlärningen hos eleverna. Ytterligare en 
aspekt av laborativt matematikmaterial är att i undervisningen använda sig av det material 
som naturen ger, till exempel kottar, stenar och snäckskal. Detta material kan dels flyttas in i 
klassrummet och arbetas med där men undervisningen kan även med fördel förflyttas ut i 
naturen, även omnämnt som utomhusmatematik.  Författarna förklarar att det laborativa 
matematikmaterialet dels ska verka för att eleverna får förståelse kring matematikens 
abstraktion dels för att eleverna ska utvecklas till effektiva problemlösare. Dock framhävs 
betydelsen av att materialet används på rätt sätt och i rätt sammanhang för att det ska skapa 
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mening för eleverna i deras lärande. För att detta på bästa sätt ska kunna uppnås krävs att 
materialet ses som ett redskap i kunskapsinhämtningen samt att eleverna tränas i att aktivt 
reflektera över det de gör (Rystedt & Trygg, 2010).  
 
Malmer (2002) menar att laborativa arbetssätt vanligtvis enbart används av lärare som arbetar 
med yngre elever eller med elever i matematiksvårigheter. Författaren belyser vikten av att 
fler lärare bör använda sig av laborativa arbetssätt för att på så sätt få bort stämpeln att 
laborativt material är ”barnsligt”. Genom att presentera ett område inom matematiken utifrån 
flera olika representationsformer, till exempel bilder och symboler, ökar chanserna att nå fler 
elever. Vid användning av laborativa arbetssätt ges även de svagare eleverna möjligheter att 
förstå och utifrån det kunna abstrahera. Alla elever har starka sidor, dock inom olika områden, 
och genom ett varierat arbetssätt ökar möjligheterna att alla elever får utlopp för sin 
kompetens och kreativitet inom den representationsform som passar eleven bäst (Malmer, 
2002).  
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4. Metod  
 
Studien kan i sin helhet klassas som kvalitativ, dock finns kvantitativa inslag i form av de 
elevtest som förekommer i studien. Bryman (2011) förklarar att kvalitativ forskning, till 
skillnad från forskning av kvantitativ art, handlar om att komma nära deltagarna i studien 
genom att ställa öppna frågor som uppmanar till fördjupade svar. I kvalitativ forskning ägnar 
man sig inte åt att samla in en stor mängd data och utifrån det dra generella slutsatser, istället 
ligger fokus på att analysera en begränsad mängd information från den grupp man undersöker 
(Bryman, 2011).  
 
4.1 Urval  
 
Vår studie genomfördes på två skolor, i två olika kommuner som båda ligger i södra Sverige. 
Studien inkluderade en klass i årskurs 3, där 22 elever medverkade, och en klass i årskurs 5, 
där 16 elever medverkade. Sammanlagt genomförde 38 elever testet. Anledningen till att vi 
valde just dessa två klasser på de två skolorna var för att vi tidigare har gjort vår 
verksamhetsförlagda utbildning (vfu) där. Vi använde oss därmed av ett bekvämlighetsurval. 
Enligt Bryman (2011) består ett bekvämlighetsurval av personer som för närvarande finns 
tillgängliga för forskningen (Bryman, 2011).  
 
Valet av elever som vi intervjuade skedde inte slumpmässigt utan grundade sig på de svar 
eleverna hade angett i testet. Från klass 3 valde vi ut en elev som hade uppvisat mindre 
svårigheter på testet och tre elever som på testet uppvisat större svårigheter. Från klass 5 valde 
vi däremot ut två elever som hade uppvisat mindre svårigheter på testet samt två elever som 
på testet hade uppvisat större svårigheter. Anledningen till att vi gjorde ett annorlunda urval i 
årskurs 5 än i årskurs 3 var för att inte lika många elever hade uppvisat större svårigheter på 
testet bland de äldre eleverna. Sammanlagt intervjuades åtta elever. Vi intervjuade även de två 
klasslärarna i de undersökta klasserna kring deras arbete med att stärka elevernas 
begreppsbildning i matematik. De två lärarna valdes ut eftersom det är de som ansvarar för 
matematikundervisningen i de två berörda klasserna. 
 
4.1.1 Årskurs 3 
I klass 3 går det sammanlagt 25 elever, av dessa tillhör två elever förberedelseklassen, då de 
nyligen kommit till Sverige. Dessutom går det i klassen en elev som följer särskolans 
läroplan. Då vi ansåg att dessa tre elever, på grund av bristfälliga språkkunskaper, inte skulle 
klara att genomföra testet ingick inte de i vår undersökning. Av klassens 25 elever 
medverkade därmed 22 elever i elevtestet. I klassen går det åtta elever som har annat 
modersmål än svenska, av dessa får fem elever undervisning i svenska som andraspråk.  
 
4.1.2 Årskurs 5 
I klass 5 går det sammanlagt 17 elever. I klassen går en elev som har en diagnostiserad 
språkstörning. Då vi ansåg att testet inte skulle gå att genomföra med eleven ingick denne inte 
i vår undersökning. Av klassens 17 elever medverkade därmed 16 elever i elevtestet. Samtliga 
elever i klassen har svenska som modersmål. 
 
4.2 Val av undersökningsmetod  
 
Vår undersökning bygger på två delar, elevtest samt intervjuer med elever och lärare. 
Elevtestet genomfördes i helklass, både i vår undersökta årskurs 3 (bilaga 1) samt i vår 
undersökta årskurs 5 (bilaga 2). Anledningen till att vi valde att använda oss av ett elevtest var 
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för att lätt kunna få in svar från en större elevgrupp samt för att få en snabb överblick över de 
likheter som fanns mellan årskurserna. Dock tyckte vi inte att det var klokt att enbart förlita 
oss på testresultaten. Detta eftersom felaktiga uträkningar eller svar inte nödvändigtvis 
behöver innebära att eleven har svårt för det begrepp vi hade för avsikt att testa samt dels att 
korrekta uträkningar eller svar inte för den sakens skull behöver betyda att eleven har en 
förståelse för begreppets innebörd. Med anledning av detta ansåg vi det nödvändigt att följa 
upp elevtestet med kvalitativa intervjuer där eleverna bland annat fick förklara den 
matematiska betydelsen av några begrepp ur elevtestet.  
 
4.2.1 Elevtest 
Testet som vi lät eleverna besvara innehöll benämnda matematikuppgifter där begrepp, som 
litteraturen beskriver som svåra för eleverna, var invävda. Eftersom två olika årskurser ingår i 
vår studie anpassade vi aritmetiken så att den blev åldersanpassad. Uppgifterna byggde dock 
på samma matematiska begrepp i de två olika testen (bilaga 1 & 2). Eleverna fick max 40 
minuter på sig att genomföra testet. På de uppgifter eleverna inte kunde besvara fick de 
skriftligt förklara varför de ansåg dem vara problematiska. Efter genomfört test 
sammanställde vi elevsvaren.  
 
Då elevtestet som ingår i vår studie hade för avsikt att mäta samtliga elevers förståelse för 
matematiska begrepp är detta test en form av kvantitativ undersökningsmetod. Genom testet 
fick vi svar på vilka begrepp som eleverna har svårigheter med samt kunde mäta hur många 
elever som ansåg samma begrepp vålla svårigheter. Utifrån det kunde vi dessutom jämföra de 
två årskurserna. Med kvantitativa testmetoder menar Trost (2010) metoder som bland annat 
har för avsikt att mäta antal och svarar på frågan ”hur ofta?” ( Trost, 2010).  
 
4.2.2 Intervjuer 
För att få så utförliga svar som möjligt valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer som 
komplement till elevtesten. Trost (2010) förklarar att en kvalitativ intervju grundar sig på att 
ställa raka och enkla frågor för att utifrån svaren kunna finna nya mönster eller förstå redan 
etablerade mönster. Genom att använda sig av personliga kvalitativa intervjuer ökar chanserna 
att få större förståelse för den intervjuade personens svar (Trost, 2010). 
 
Utifrån elevernas svar från de genomförda testen valde vi ut sammanlagt åtta elever, det vill 
säga fyra elever från varje klass, för efterföljande intervju. Nilsson (2012) förklarar att 
intervjuer som sker på de intervjuade personernas ”hemmaplan” kallas för fältintervjuer. 
Denna form av intervjumetod sker på en plats som den intervjuade personen är väl förtrogen 
med och upplever som trygg (Nilsson, 2012). Intervjuerna byggde på öppna frågor kring hur 
eleverna tänkte vid lösandet av uppgifterna i testet (bilaga 3). 
 
Vi lät även intervjua de båda klasslärarna (bilaga 3) i de två klasser som ingår i studien. Syftet 
med lärarintervjuerna var att få reda på hur lärarna väljer att arbeta för att elevernas 
matematiska begreppsbildning ska utvecklas och förbättras. Genom intervjuerna hade vi 
dessutom för avsikt att ta reda på vilka tankar de två intervjuade lärarna hade kring valet av 
terminologi i sin matematikundervisning. Vi ville även få fram ett lärarperspektiv på vilka 
begrepp som generellt anses vålla svårigheter för eleverna. Vi kände sedan tidigare de två 
intervjuade lärarna eftersom de har varit våra handledare, när vi genomfört vår 
verksamhetsförlagda utbildning (vfu).  
 
Vi använde oss genomgående av semistrukturerade intervjuer eftersom vi utgick från en 
intervjuguide som vi sedan fick anpassa efter den intervjuades svar på det genomförda 
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elevtestet. Semistrukturerade intervjuer är, enligt Bryman (2011), intervjuer som i huvudsak 
utgår från en intervjuguide men där den intervjuade personen själv får välja sätt att utforma 
sitt svar på. Frågorna behöver nödvändigtvis inte ske i den ordning som de står angivna i 
intervjuguiden men vanligast är ändå att intervjuguiden följs. Syftet med en semistrukturerad 
intervju är att intervjuaren anpassar sina frågor efter de svar som den intervjuade personen ger 
i tidigare frågor (Bryman, 2011). 
 
4.3 Etiska överväganden  
 
Bryman (2011) skriver om de fyra vanligaste etiska principer som en forskare har skyldighet 
att förhålla sig till. 
 
Informationskravet 
Personerna som är involverade i undersökningen ska informeras om studiens syfte. De ska 
även upplysas om att deltagandet är frivilligt samt att de när som helst kan avbryta sin 
medverkan. Forskaren ska även informera om de moment som studien består av. 
 
Samtyckeskravet  
Om de personer som ska medverka i undersökningen är minderåriga brukar det krävas att 
forskaren kontaktar barnets vårdnadshavare för att få godkännande.  
 
Konfidentialitetskravet 
De uppgifter, kring de involverade personerna, som insamlas vid genomförandet av 
undersökningen ska behandlas varsamt och med hänsyn till sekretess. Uppgifterna ska 
förvaras säkert så att risk för att obehöriga kommer åt dessa elimineras.  
 
Nyttjandekravet  
De uppgifter som undersökningen ger och som rör enskilda personer får enbart ha som 
ändamål att användas i forskningen.  

Diskussioner kring dessa fyra etiska principer sker oftast då någon brutit mot dem. Under inga 
omständigheter får en forskning till exempel inkräkta på någons privatliv eller undanhålla 
viktig information (Bryman, 2011).  
 
I vår studie har vi efterföljt samtliga fyra etiska aspekter då vi till en början informerade 
elevernas vårdnadshavare, via brev (bilaga 4), om vårt arbete samt bad om deras godkännande 
för elevernas delaktighet. När vi sedan skulle genomföra studien började vi med att tala om 
varför vi var där och vad vårt arbete rörde. Vi berättade för eleverna att vår studie består av ett 
test, som samtliga elever ska delta i, samt efterföljande intervjuer, vilka enbart ett fåtal elever 
ska medverka i. Vid elevintervjuerna började vi med att berätta för eleverna att deras 
deltagande var frivilligt samt att de själva kunde avbryta sin medverkan om de så önskade. 
Även vid lärarintervjuerna informerade vi om detta. Vid sammanställandet av det material 
som undersökningen gav, till exempel transkribering av intervjuerna, avidentifierades 
skolornas och personernas namn och plats. Den data som insamlats vid undersökningen 
kommer enbart att användas i detta examensarbete.  
 
4.4 Validitet och reliabilitet 
 
4.4.1 Validitet  
Bryman (2011) förklarar att validitet handlar om att se om det man mäter var det man från 
början planerade att mäta. Ett mätinstrument som tagits fram med syftet att mäta till exempel 
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ett visst begrepp måste testas och ifrågasättas för att man ska få reda på om det valda 
mätinstrumentet mäter det som instrumentet var ämnat för att mäta (Bryman, 2011). Ett 
validitetsproblem som kan uppstå under genomförandet av vår studie är att det elevtest som 
eleverna ska få besvara innehåller fler svåra begrepp än enbart de som vi har för avsikt att 
testa eleverna på. Trots denna risk anser vi att vår studie har hög validitet. Detta eftersom de 
efterföljande elevintervjuerna är utformade på så sätt att de ska eliminera risken att 
frågetecken uppkommer.  
 
4.4.2 Reliabilitet  
Enligt Bryman (2011) handlar reliabilitet om att ställa sig frågor kring följdriktigheten och 
pålitligheten hos de mätningar som görs (Bryman, 2011). En genomförd studie med hög 
reliabilitet är så pass tillförlitlig att den kan upprepas och då få samma resultat som vid den 
ursprungliga mätningen (www.wikipedia.se). Vår studie har hög tillförlitlighet, reliabilitet, 
eftersom vi genomförde den i två helt vanliga klasser. Vi hade inga avgränsningar i vilka 
elever som var tänkta att ingå i undersökningen vilket gör att studien utan problem kan 
upprepas i två andra klasser, på två andra skolor och förhoppningsvis då ge samma resultat. 
Att intervjufrågorna samt elevtestets uppgifter var formulerade på ett genomtänkt sätt bidrog 
även det till att graden av reliabilitet ökade. Även det faktum att vi hade en förberedd 
intervjuguide vilken vi utgick ifrån när vi intervjuade samt att vi hade ljudupptagning under 
intervjuerna bidrog till högre reliabilitet.  
 
4.5 Procedur 
 
4.5.1 Förberedelser inför studien  
Våra förberedelser började med att vi skrev ett brev som riktades till föräldrarna (bilaga 4). 
Brevets syfte var dels att informera elevernas vårdnadshavare om vår studie och på vilket sätt 
vi hade för avsikt att arbeta med eleverna. Dessutom ville vi få vårdnadshavarnas tillåtelse till 
att eleverna medverkade i vårt arbete, genom en talong som de fick fylla i. Brevet mailades 
iväg till de två berörda klasslärarna, vilka delade ut brevet till eleverna. Talongerna samlades 
sedan in av klasslärarna och då vi kom till skolorna för att genomföra vår studie kontrollerade 
vi de inlämnade talongerna.  
 
Testet (bilaga 1 & 2) som vi lät eleverna genomföra hade vi själva konstruerat. Vid 
framställandet av textuppgifter till testet utgick vi från en del av de olika kategorier av svåra 
matematiska ord och uttryck som litteraturen belyser, till exempel signalord, verb i 
passivform och onödig information. I testet lät vi testa eleverna på följande begrepp: rymmer, 
fler än, skillnad, bestäm, dubbelt, yngre än, vann, görs, är lika med och utmärkt 
(Myndigheten för skolutveckling 2008, Lundberg & Sterner 2006, Skolverket 2011a).  
 
Innan vi genomförde vår studie ute på skolorna valde vi att pröva våra elevtest samt våra 
intervjufrågor som är ämnade för eleverna på ett par barn, i åldrarna nio och elva år, som vi 
känner. Även här använde vi oss av bekvämlighetsurval med hög tillgänglighet. Vi valde att 
testa vårt material för att på så sätt kunna få reda på hur barnen upplevde 
matematikuppgifterna i testet och de efterföljande intervjufrågorna. Efter genomförda provtest 
analyserade vi barnens svar och drog slutsatsen att elevtestet och elevintervjun gav den utgång 
vi önskade, då vissa begrepp vållade svårigheter för barnen när de skulle lösa uppgifterna. 
 
4.5.2 Genomförande 
Studien genomfördes under två dagar i samma vecka. Första dagen genomförde vi 
undersökningen i årskurs 3 och dagen därpå i årskurs 5. I årskurs 3 var samtliga 22 elever 
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närvarande och de deltog i undersökningen vid ett och samma tillfälle i sitt hemklassrum. I 
årskurs 5 var samtliga 16 elever närvarande och de besvarade testet samtidigt i sitt klassrum. 
Vid besöken i de båda klasserna strukturerade vi arbetsgången utifrån samma mönster och vi 
var noga med att ge de båda klasserna samma information kring genomförandet av 
undersökningen. Nedan redogör vi för den arbetsgång vi följde under vår studie.  
 
Vi började med att förklara för eleverna varför vi var där och syftet med vår undersökning. 
Vidare berättade vi för eleverna om det test de skulle besvara. Vi läste instruktionen som stod 
på elevtestet högt för dem. Detta dels för att underlätta för de elever som har svårigheter med 
läsningen samt dels för att eleverna inte skulle jäkta och därmed riskera att missa den 
skriftliga informationen. Vi förklarade att de efter avslutat test skulle räcka upp handen och 
invänta att någon av oss kom och tog emot deras test. Vi valde att göra på detta sätt för att vi 
skulle ha möjlighet att kunna kontrollera att eleverna löst/motiverat varför de inte löst 
samtliga uppgifter. Vi förklarade för eleverna att det var viktigt att testen besvarades enskilt 
och att de därför inte fick samtala med varandra under testets gång. Vi berättade även att 
varken vi eller deras klasslärare skulle besvara några frågor under testets gång. När eleverna 
så småningom hade besvarat och lämnat in sitt test fick de läsa tyst i sin bänkbok tills samtliga 
elever var klara med testet. När alla elevtest var insamlade tog klassläraren över 
undervisningen så att vi kunde gå undan för att rätta och sammanställa elevernas resultat.  
 
Vid sammanställandet av testen började vi med att rätta elevernas svar. Vi noterade på ett 
separat papper om eleven i fråga hade svarat rätt, fel eller skrivit ”förstår ej/vet ej”. 
Anledningen till att vi valde att göra på detta sätt var för att vi inte ville att eleverna, under 
intervjuerna, skulle kunna se om deras svar var rätt eller fel. På detta sätt fick vi en snabb 
överblick över varje elevs sammanlagda resultat. Därefter sammanställde vi samtliga elevers 
resultat, var klass för sig, i en frekvenstabell där vi angav hur många som hade svarat rätt, fel 
eller skrivit ”förstår ej/vet ej” på respektive fråga 1- 10. Utifrån de slutsatser vi drog med 
hjälp av tabellen fick vi reda på vilka uppgifter som flest elever hade svårigheter med. Vid 
urvalet av elever som vi önskade intervjua utgick vi från elevernas enskilda provresultat och 
valde utifrån det ut åtta elever som vi fann intressanta att samtala med. Inför intervjuerna 
granskade vi återigen de utvalda elevernas test och förberedde några frågor som var specifikt 
utformade för varje enskild elev utifrån de svar de angivit i testet (bilaga 5).  
 
Intervjuerna med eleverna skedde i ett närliggande rum till klassrummet. Vi genomförde 
samtliga intervjuer gemensamt vilket vi upplevde intressant och lärorikt. Intervjuerna skedde 
med en elev i taget då vi antog att det då skulle upplevas lättare för eleverna att uttrycka sig. 
Vid intervjuernas start frågade vi varje elev om de godkände att vi hade ljudupptagning på 
under samtalet. Under intervjuerna fördelade vi ledarskapet mellan oss på ett jämnt och 
rättvist sätt, vi var båda två noga med att inflika med följdfrågor i de fall då vi fann detta 
nödvändigt. Intervjuerna byggde dels på de förskrivna intervjufrågorna som var ämnade för 
eleverna (bilaga 3) samt de frågor, kopplade till elevens svar på testet, som vi utformat vid 
rättandet av uppgifterna (bilaga 5). För att underlätta för eleverna vid intervjuerna fick de 
tillgång till sitt test så att de lätt kunde hänga med i samtalet kring de uppgifter vi diskuterade. 
Under intervjuerna hade eleverna även tillgång till penna för att det skulle underlätta för dem 
när de skulle visa oss hur de hade tänkt. När samtliga elevintervjuer var avklarade lät vi 
intervjua klassläraren utifrån våra intervjufrågor (bilaga 3). Även denna intervju skedde under 
ljudupptagning.  
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4.5.3 Studiens efterarbete 
Med hjälp av de två frekvenstabeller som vi sammanställde efter elevtestet fortsatte vi sedan 
arbetet med att jämföra de två klassernas sammanlagda resultat. De begrepp som vi valt att 
testa grupperade vi utifrån de kategorier av svåra begrepp som litteraturen redogör för, vilket 
visas i nedanstående tabell.  
 

 
På detta sätt fick vi en överblick över vilka grupper av ord och uttryck som eleverna upplever 
som svåra, vilket bidrog till att de blev lättare att analysera. De begrepp inom varje årskurs 
som visade sig vålla svårigheter valde vi att lägga särskild vikt vid i resultatet för att på så sätt 
svara på vår första frågeställning. Vi försökte att se samband mellan uppgifter som båda 
klasserna verkade ha svårt för. De sammanlagt tio intervjuerna med både elever och lärare, 
som vi använde oss av i arbetet, transkriberade vi sedan i sin helhet. 

Testat ord/uttryck: Ordets/uttryckets kategori: 
 
rymmer  ord vars vardagliga betydelse (flyr) har en 

annan innebörd än den matematiska 
 

fler än matematisk symbol skriven med ord (>) och 
signalord  
 

skillnad ord vars vardagliga betydelse (olikhet) har 
en annan innebörd än den matematiska 
 

bestäm ord vars vardagliga betydelse (besluta) har 
en annan innebörd än den matematiska 
 

dubbelt ord som anger proportionellt samband 
 

yngre än signalord  
 

vann signalord  
 

görs verb i passiv form 
 

är lika med matematisk symbol skriven med ord (=) 
 

utmärkt missledande ord 
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5. Resultat 
 
Det här avsnittet kommer redogöra för resultatet från de genomförda elevtesten med 
efterföljande elevintervjuer samt lärarintervjuer. Resultatet kommer att kopplas till de 
frågeställningar som arbetet utgår från. I avsnittet kommer två frekvenstabeller att presenteras, 
en för varje årskurs, där elevernas sammanlagda resultat från testet redovisas. De ord och 
uttryck som testades kommer att behandlas gruppvis utifrån den kategorisering som tidigare 
nämnts i rapporten, detta kommer till en början att presenteras var årskurs för sig för att sedan 
ställas mot varandra.  
  
5.1 Kvantitativt utfall av elevtest  
 
Nedanstående frekvenstabeller visar de sammanlagda resultaten för de två årskurserna.  
 
Årskurs 3  
Antal: 22 elever  
Uppgift  Rätt  Fel  Förstår ej/vet ej  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  

8  
15  
17  
-  
19  
16  
20  
14  
-  
13  

6  
7  
4  
-  
2  
4  
2  
6  
3  
4  

8  
-  
1  
22  
1  
2  
-  
2  
19  
5 

 
Årskurs 5  
Antal: 16 elever 
Uppgift  Rätt  Fel  Förstår ej/vet ej  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  

16  
15  
15  
15  
16  
14  
15  
15  
8  
15  

-  
1  
1  
-  
-  
2  
1  
1  
5  
1  

-  
-  
-  
1  
-  
-  
-  
-  
3  
-  

 
5.1.1 Signalord 
De två ord i elevtestet som berörde kategorin signalord var yngre än (uppgift 6) och vann 
(uppgift 7).  
 
Årskurs 3 
Uppgift 6 i elevtestet som rörde begreppet yngre än löd: 
 
 Gustav är 8 år och 4 år yngre än sin storebror Gabriel. 

Familjens hund Buster är 5 år. Hur gammal är Gabriel?  
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Frekvenstabellen visade att 73 % angett ett korrekt svar, 18 % angett ett felaktigt svar samt att 
9 % angett svaret ”förstår ej/vet ej”. Av de 27 % av eleverna som på testet angett ett felaktigt 
svar alternativt inte angett något svar visade det sig, vid sammanställning av test, att en del av 
eleverna tyckte att uppgiften var svår medan en del elever hade förväxlat subtraktion med 
addition och därmed gjort en felaktig uträkning.   
 
Uppgift 7 som rörde begreppet vann löd: 
 
 
 
 
Tabellen visade att 91 % av eleverna angett ett korrekt svar samt att 9 % angett ett felaktigt 
svar. Av de 9 %, två elever, som hade angett ett felaktigt svar rörde sig det ena svaret enbart 
om en felräkning medan det andra svaret påvisade att fel räknesätt hade använts.  
 
Årskurs 5  
Uppgift 6 som rörde begreppet yngre än löd: 
 
 
 
 
87 % av eleverna hade angett ett korrekt svar samt 13 % hade angett ett felaktigt svar. De     
13 %, två elever, som på testet angett ett felaktigt svar hade använt sig av ett felaktigt 
räknesätt, de hade subtraherat istället för adderat.  
 
Uppgift 7 i elevtestet som rörde begreppet vann löd: 
 
 
 
 
Tabellen visade att 94 % av eleverna hade angett ett korrekt svar samt att 6 % hade angett ett 
felaktigt svar. Den elev som ensam utgjorde tabellens 6 % hade använt sig av ett felaktigt 
räknesätt, eleven hade adderat istället för att subtrahera. 
 
 
5.1.2 Verb i passiv form 
Det ord i elevtestet som berörde kategorin verb i passiv form, det vill säga verb som står 
angivna i sin passiva form och som därigenom kan försvårar för eleverna i deras förståelse av 
uppgiften, var görs (uppgift 8).  
 
Årskurs 3 
Uppgift 8 i elevtestet som rörde begreppet görs löd: 
 
 
 
 
Enligt tabellen hade 64 % av eleverna angett ett korrekt svar, 27 % angett ett felaktigt svar 
samt 9 % hade svarat att de antingen inte förstått uppgiften eller att de inte visste hur 
uppgiften skulle lösas.  27 % av eleverna hade räknat fel på multiplikationen.    
 

På rasten vann Olle 5 fotbollskort så nu har han 20 stycken 
fotbollskort. Hur många kort hade Olle innan rasten?  

Gustav är 12 år och 4 år yngre än sin storebror Gabriel. 
Familjens hund Buster är 5 år. Hur gammal är Gabriel? 

På rasten vann Olle 13 fotbollskort så nu har han 56 stycken 
fotbollskort. Hur många kort hade Olle innan rasten?  

På godisfabriken görs 3 lådor kola om dagen. Hur många 
lådor kola gör fabriken på 7 dagar? 
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Årskurs 5 
Uppgift 8 i elevtestet som rörde begreppet görs löd: 
 
 
 
 
Frekvenstabellen visade att 94 % av eleverna hade angett ett korrekt svar samt att 6 % hade 
angett ett felaktigt svar. På uppgiften var det 6 %, en elev, som angett ett felaktigt svar. 
Eleven hade räknat fel på enkel addition.  
 
 
5.1.3 Missledande ord 
Det ord i elevtestet som berörde kategorin missledande ord är utmärkt (uppgift 10).  
 
Årskurs 3 
Uppgift 10 i elevtestet som rörde begreppet utmärkt löd: 
 
 
 
 
 
Tabellen visade att det är 59 % som angett ett korrekt svar, 18 % som angett ett felaktigt svar. 
De resterande 23 % hade antingen svarat att de inte förstått uppgiften eller att de inte visste 
hur de skulle göra för att lösa den.  
 
Årskurs 5 
Uppgift 10 i elevtestet som rörde begreppet utmärkt löd: 
 
 
 
 
 
På uppgiften hade 94 % angett ett korrekt svar samt 6 % hade angett ett felaktigt svar.  
 
 
5.1.4 Matematiska symboler skrivna med ord 
De två begrepp som rörde kategorin matematiska symboler skrivna med ord var fler än 
(uppgift 2) och är lika med (uppgift 9).  
 
Årskurs 3 
Uppgift 2 i elevtestet som rörde begreppet fler än löd: 
 
 
 
 
Tabellen visade att 68 % av eleverna hade angett ett korrekt svar samt att 32 % av eleverna 
hade angett ett felaktigt svar. Av de 32 %, sju elever, som hade svarat fel på uppgiften hade 
tre elever gjort en felaktig uträkning. De resterande fyra elever som hade svarat fel på 
uppgiften hade adderat de två talen istället för att subtrahera dem.  
 

På godisfabriken görs varje dag 3 lådor kola, 2 lådor lakrits och 4 lådor 
sega råttor. Hur många lådor godis gör fabriken på 7 dagar? 

Marwa ska simtävla. Hon ska simma till den plats på kartan som är utmärkt 
med ett kryss och där ska hon vända och simma tillbaka till START. Hur 
långt simmar Marwa om det från START till krysset är 120 meter? 

Marwa ska simtävla. Hon ska simma till den plats på kartan som är utmärkt med 
ett kryss och där ska hon vända och simma tillbaka till START. Hur långt 
simmar Marwa om det från START till krysset är 250 meter? 
 

På skolgården spelar Göran och Ali kula. Göran har 12 kulor, det är 
7 kulor fler än vad Ali har. Hur många kulor har Ali?  
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Uppgift 9 i elevtestet som rörde begreppet är lika med löd: 
 
 
 
86 % av eleverna hade svarat att de inte förstått alternativt att de inte visste hur de ska lösa 
uppgiften. 14 % hade angett ett felaktigt svar på uppgiften. De 14 %, tre elever, som svarat fel 
på uppgiften hade försökt sig på en uträkning men inte lyckats få till ett korrekt svar. Av de  
86 % som svarat att de inte hade förstått uppgiften hade samtliga elever skriftligt förklarat att 
de inte förstått innebörden av ordet adderat. En stor del av eleverna hade dessutom ringat in 
ordet multiplicerat som ett ord de inte förstått. 
 
Årskurs 5 
Uppgift 2 i elevtestet som rörde begreppet fler än löd: 
 
 
 
 
Tabellen visade att 94 % av eleverna hade angett ett korrekt svar samt att 6 % av eleverna 
hade angett ett felaktigt svar. Den elev som utgjorde de 6 % som svarat fel på uppgiften hade 
gjort ett räknefel.  
 
Uppgift 9 i elevtestet som rörde begreppet är lika med löd: 
 
 
 
Uppgiften visade att 50 % av eleverna hade angett ett korrekt svar, 31 % hade angett ett 
felaktigt svar samt att 19 % hade angett svaret ”vet ej/ förstår ej”. De 31 %, fem elever, som 
angett ett felaktigt svar hade försökt sig på en uträkning av uppgiften men inte lyckats få fram 
rätt svar då de inte visste hur de ska slutföra uppgiften och därigenom komma fram till ett 
svar.  
 
 
5.1.5 Ord som anger proportionellt samband  
Det begrepp som rörde kategorin ord som anger proportionellt samband var dubbelt     
(uppgift 5). 
 
Årskurs 3 
Uppgift 5 i elevtestet som rörde begreppet dubbelt löd: 
 
 
 
 
Tabellen visade att 86 % av eleverna hade angett ett korrekt svar, 9 % hade angett ett felaktigt 
svar samt 5 % hade angett svaret ”förstår ej/ vet ej”.  
 
Årskurs 5 
Uppgift 5 i elevtestet som rörde begreppet dubbelt löd: 
 
 

3 adderat med 9 är lika med 6 multiplicerat med 2. Vilket är talet? 

På skolgården spelar Göran och Ali kula. Göran har 75 kulor, det är 14 
kulor fler än vad Ali har. Hur många kulor har Ali? 

95 adderat med 26 är lika med 11 multiplicerat med 11. Vilket är talet? 

Gunillas lillbror Hampus är 3 år. Gunilla är dubbelt så gammal som Hampus. 
Hur många år är Gunilla? 

Gunillas lillbror Hampus är 9 år. Gunilla är dubbelt så gammal som 
Hampus. Hur många år är Gunilla? 
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På uppgift 5 visade tabellen att samtliga elever i årskurs 5, det vill säga 100 % hade angett ett 
korrekt svar.  
 
 
5.1.6 Ord vars matematiska betydelse skiljer sig från den vardagliga 
De tre begrepp som rörde kategorin ord vars matematiska betydelse skiljer sig från den 
vardagliga var rymmer (uppgift 1), skillnad (uppgift 3) samt bestäm (uppgift 4). 
 
Årskurs 3 
Uppgift 1 i elevtestet som rörde begreppet rymmer löd: 
 
 
 
 
 
36 % hade angett ett korrekt svar, 28 % hade angett ett felaktigt svar samt 36 % hade angett 
svaret ”förstår ej/vet ej”. De 28 %, sex elever, som hade angett ett felaktigt svar hade försökt 
sig på en uträkning. Tre av de sex eleverna hade förstått att litern skulle delas på två men tänkt 
i fel enhet och svarat i gram. 
 
Uppgift 3 i elevtestet som rörde begreppet skillnad löd: 
 
 
 
 
Frekvenstabellen visade att 77 % hade angett ett korrekt svar, 18 % hade angett ett felaktigt 
svar samt att 5 % hade angett svaret ”förstår ej/ vet ej”. Av de 18 %, fyra elever, som angett 
ett felaktigt svar hade tre elever använt sig av fel personers åldrar vid uträknandet.  
 
Uppgift 4 i elevtestet som rörde begreppet bestäm löd: 
 
 
 
 
 
Samtliga 22 elever, det vill säga 100 % hade angett svaret ”förstår ej/ vet ej”. 15 elever hade 
skriftligt angett att de inte visste hur de skulle lösa uppgiften då de inte förstått innebörden av 
ordet omkrets. Sex elever hade skriftligt angett att de inte förstått uppgiften och att de tyckte 
att den var svår. En elev hade motiverat sitt ej lösta svar med att denne inte kunde enheten 
centimeter. 
 
Årskurs 5 
Uppgift 1 i elevtestet som rörde begreppet rymmer löd: 
 
 
 
 
 
 

Pelle och Lisa går till ICA för att handla chips och läsk till fredagsmyset. Lisa vill ha 
Coca Cola så dom köper en flaska som rymmer 1 liter. Pelle vill att dom ska dela 
läsken lika. Hur mycket Coca Cola var får Pelle och Lisa?  
 

Stina är 9 år och har 3 äldre systrar. Lotta är 12 år, Moa är 14 år och Linn är 
16 år. Hur många års skillnad är det mellan Stina och Lotta?  
 

Detta är en kvadrat. Kvadratens sida är 4 cm.  
Omkretsen får du genom att lägga ihop alla kvadratens sidor.       
Bestäm kvadratens omkrets.  

 

Pelle och Lisa går till ICA för att handla chips och läsk till fredagsmyset. Lisa vill ha 
Coca Cola så dom köper en flaska som rymmer 1,5 liter. När dom kommer hem frågar 
Pelles lillebror om han också kan få läsk. Pelle svarar att det går bra men han vill att dom 
ska dela läsken lika så att dom får lika mycket var. Hur mycket läsk var får Pelle, Lisa 
och Pelles lillebror? 
 



 

   25 

Frekvenstabellen visade att samtliga elever, det vill säga 100 %, hade angett ett korrekt svar 
på uppgiften.  
 
Uppgift 3 i elevtestet som rörde begreppet skillnad löd: 
 
 
 
 
Frekvenstabellen visade att 94 % av eleverna hade angett ett korrekt svar samt att 6 % av 
eleverna hade angett ett felaktigt svar. Den elev som ensam utgjorde de 6 % som hade svarat 
fel på uppgiften hade använt sig av fel personers åldrar i lösandet av uppgiften.  
 
Uppgift 4 i elevtestet som rörde begreppet bestäm löd: 
 
 
 
94 % hade angett ett korrekt svar samt 6 % hade angett svaret ”förstår ej/ vet ej”. Den elev 
som ensam utgjorde de 6 % som hade angett svaret ”förstår ej/ vet ej” hade i sitt test skriftligt 
redogjort för att denne inte förstått innebörden av begreppet bestäm och därmed inte kunde 
lösa uppgiften.  
 
 
5.1.7 Onödig information 
Kategorin onödig information rörde inte ett visst begrepp utan handlade mer om sättet att 
utforma en uppgift. I elevtestet förekom denna kategori i uppgift 6. Nedan är den del av 
uppgiften som går under kategorin onödig information fetmarkerad.   
 
Årskurs 3 
 
 
 
 
Frekvenstabellen visade att 73 % hade angett ett korrekt svar, 18 % hade angett ett felaktigt 
svar samt att 9 % hade angett svaret ”förstår ej/vet ej”.  
 
Årskurs 5 
 
 
 
 
87 % av eleverna hade angett ett korrekt svar samt 13 % hade angett ett felaktigt svar.  
 
5.2 Vilka matematiska ord och begrepp försvårar för eleverna och påverkar elevernas 
begreppsbildning deras förmåga att lösa uppgifterna? 
 
Nedan redogörs för vilka specifika ord och begrepp som vid test och efterföljande intervjuer 
visat sig försvåra för eleverna vid lösandet av benämnda matematikuppgifter. Redogörelsen 
kommer att ske var årskurs för sig.  
 
 

Stina är 11 år och hennes syster Lotta är 14 år. Deras mamma är 42 år och deras pappa är 
43 år. Hur många års skillnad är det mellan Stina och hennes mamma?  
 

En rektangel har längden 7 cm och bredden 4 cm. Bestäm rektangelns area. 

Gustav är 8 år och 4 år yngre än sin storebror Gabriel. Familjens hund Buster 
är 5 år. Hur gammal är Gabriel?  
 

Gustav är 12 år och 4 år yngre än sin storebror Gabriel. Familjens hund Buster 
är 5 år. Hur gammal är Gabriel?  
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Årskurs 3 
I uppgift 1 som behandlade begreppet rymmer visade testen att några elever förstått att litern 
skulle delas på två men sedan förväxlat volym med vikt och svarat i den felaktiga enheten 
gram, vilket visas i följande citat: 
 

”50 gram får dom var. Jag tänkte 1 liter är 100 – 50= 50 gram var” (flicka 9 år) 
”50 gramm” (pojke 9 år) 

”Det blir 50 gram” (pojke 9 år) 
 
Av de elever som hade angett svaret ”förstår ej/ vet ej” hade några skriftligt förklarat i testet 
att de inte förstått innebörden av ordet liter och begreppet rymmer. Resterande elever hade 
skriftligt förklarat att de inte förstått uppgiften då de tyckte att den var svår. En av de elever 
som angett ett korrekt svar hade inte ett begreppsinnehåll för ordet liter då denne svarade ”Jag 
tycker den är svår för att jag inte vet vad en halv liter är.” (pojke 9 år) 
 
Uppgift 2 i elevtestet som behandlade begreppet fler än hade de flesta elever inga svårigheter 
med. Av de elever som svarat fel på uppgiften hade fyra elever angett svaret ”19 kulor” vilket 
tydde på att de hade adderat istället för att subtraherat.  
 

”Ali har sju kulor mer än Göran så jag plussade på sju på tolv” (pojke 9 år) 
  

På uppgift 4 som berörde begreppet bestäm hade samtliga elever angett svaret ”förstår ej/ vet 
ej”. På en stor del av testen fann vi att eleverna hade ringat in ordet omkrets som ett svårt ord 
de inte förstått. Under intervjuerna framkom det att eleverna inte förstått innebörden av ordet 
omkrets och därmed ansett att de inte kunde lösa uppgiften. Vid en av de fyra elevintervjuerna 
förstod den intervjuade eleven hur uppgiften skulle lösas, dock diskuterades inte betydelsen 
av begreppet bestäm vid någon av de fyra genomförda elevintervjuerna.  
 
Begreppet dubbelt återfinns i uppgift 5. En av de elever som angett ett felaktigt svar på testet 
angav svaret ”5 år”. Vid intervju med denna elev frågade vi vad som menades med begreppet 
dubbelt och fick då svaret ”dubbelt då tar man två till” (flicka 9 år). Den elev som angett 
svaret ”förstår ej/ vet ej” ringade i sitt test in ordet dubbelt och förklarade därmed att denne 
inte förstod innebörden av ordet. 
 
I uppgift 7 där begreppet vann berördes visade resultatet från intervjuerna att även de elever 
som svarat rätt på elevtestet uppvisade vissa svårigheter med att förklara innebörden av 
begreppet. En del elever ifrågasatte om att vinna var det samma som att få.  
 
Uppgift 9, vilken behandlade begreppet är lika med var det många elever som hade 
svårigheter med. När vi under intervjuerna frågade eleverna vad som menades med är lika 
med fick vi följande svar: 
 

”Är lika med är svaret” (pojke 9 år) 
”Det brukar vi jobba med i matte” (pojke 9 år) 

”Vi håller på att jobba med det där inne och jag förstår inte” (flicka 9 år) 
 
Vid intervjuer kring uppgift 10 (utmärkt) visade det sig att trots att en del elever angett ett 
felaktigt svar på testet så kunde de vid förfrågan svara på vad som menades med begreppet 
utmärkt i den kontext som den stod angiven i uppgiften. En elev som på testet angett svaret 
”förstår ej/ vet ej” förklarade skriftligen detta på följande sätt:  
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”Jag vet inte för jag simar inte” (Pojke 9 år) 
 

 
Årskurs 5 
På uppgift 4 som berörde begreppet bestäm hade de flesta elever angett ett korrekt svar. Dock 
framkom det vid samtliga fyra intervjuer att eleverna inte hade lagt någon vikt vid betydelsen 
av begreppet bestäm vid lösandet av uppgiften. Vid tre av de fyra genomförda intervjuerna 
beskrev eleverna begreppet bestäm på följande sätt: 
 

”Man får bestämma själv” (pojke 11 år) 
”Att jag ska välja nästan vad jag ska ha” (pojke 11 år) 
”Då kan man bara skriva vad som helst” (pojke 11 år) 

 
I uppgift 7 som rörde begreppet vann var det endast en elev som hade angett ett felaktigt svar. 
Vid intervju med eleven motiverade denne sitt tillvägagångssätt på följande vis:  
 

”Jag tänkte 56 plus 13 för han har gjort flera mål så det blir typ  
minus hur många mål han har gjort” (flicka 11 år) 

 
Den intervjuade eleven förklarade att det var så denne lärde sig att göra på sin förra skola.  
 
I uppgift 9 som behandlade begreppet är lika med hade de elever som angett ett felaktigt svar 
ändå försökt sig på en uträkning av uppgiften. Vid intervju med en elev visade det sig att 
denne inte förstått innebörden av är lika med – tecknet då eleven, med viss vägledning, skrev 
uträkningen 121=121 men trots detta frågade: 
 

”Ska jag ta är lika med igen?” (flicka 11 år) 
 
De elever som svarade ”förstår ej/ vet ej” hade inte försökt sig på en uträkning av uppgiften, 
de förklarade skriftligt att de inte förstått vad som menades med uppgiften samt att de många 
siffrorna förvillade dem.  
 
5.3 Likheter mellan årskurserna gällande elevernas begreppsförståelse  
 
Frekvenstabellerna visade att eleverna i årskurs 5 generellt hade svarat rätt på fler uppgifter på 
testet än eleverna i årskurs 3. Intervjuerna tydde även de på att begreppsförståelsen hos 
eleverna i årskurs 5 är mer utvecklad än hos eleverna i årskurs 3. De likheter mellan 
årskurserna som kunde urskiljas, utifrån testresultat och intervjuer, var att begreppen bestäm 
och är lika med generellt upplevdes som svåra av eleverna.  
 
5.3.1 Bestäm 
Uppgift 4 som rörde begreppet bestäm besvarades inte av någon elev i årskurs 3. Eleverna 
hakade upp sig på ett annat ord, omkrets, i uppgiften och eftersom de inte förstod detta ord 
ansåg de att det inte gick att lösa uppgiften. I årskurs 5 hade alla utom en elev angett ett 
korrekt svar på uppgiften, dock framkom det under intervjuerna att en del av eleverna inte 
kunde förklara innebörden av begreppet bestäm.  
 
5.3.2 Är lika med 
Utifrån resultaten från elevtest och intervjuer visade det sig att uppgift 9 som rörde begreppet 
är lika med upplevdes som svår av en stor del av eleverna i de båda klasserna. I årskurs 3 
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visade testen att det snarare var begreppen adderat och multiplicerat än begreppet är lika med 
som eleverna ansåg vara svåra. Under intervjuerna framkom det dock att eleverna hade svårt 
för att förklara innebörden av begreppet är lika med. I årskurs 5 visade intervjuerna att en del 
elever kunde påbörja uträkningen av uppgiften men att de inte förstod hur de ska göra för att 
slutföra den. Elever från båda årskurserna förklarade under intervjuerna att begreppet är lika 
med och dess tecken skrivet i symbolspråk är något som det arbetas mycket med i 
matematikundervisningen. Dock hade många elever svårt att mer precist redogöra för vad som 
menades med begreppet.  
 
5.4 Klasslärarnas arbete för att utveckla elevernas begreppsbildning med avseende på 
språket 
 
Vid intervjuerna med de två klasslärarna framkom att de båda anser det viktigt att tidigt 
introducera och arbeta med matematiska begrepp eftersom det tar tid att befästa nya begrepp. 
Läraren i årskurs 3 förklarade att hon är medveten om att hon är dålig på att använda sig av de 
korrekta matematiska termerna i sin undervisning. Klassläraren i årskurs 5 berättade under 
intervjun att hon inte brukar ta reda på vilka begrepp eleverna har svårt för.  
 
Det begrepp som båda lärarna ansåg vara generellt svårt för eleverna var färre och är lika 
med. Klassläraren i årskurs 5 talade kring innebörden av är lika med – tecknet och berättade 
att detta är något som eleverna upplever vara svårt högt upp i åldrarna, i synnerhet när flera 
led är inblandade. Även läraren i klass 3 förklarade att är lika med – tecknet är ett svårt 
begrepp som det ständigt bör arbetas med. Hon förklarade att hon vanligtvis brukar 
demonstrera är lika med – tecknets innebörd i form av en våg där båda sidorna ska väga 
jämnt. Vid liknelsen av att se är lika med – tecknet som en våg förklarade hon att hom 
använder sig av pengar och klossar. Klassläraren för årskurs 3 beskrev även termerna addition 
och subtraktion som något som eleverna upplever vara svårt. Hon berättade att eleverna 
ibland kan ha svårt för att veta vilket räknesätt de ska använda sig av och att eleverna vid 
osäkerhet i första hand väljer addition. Läraren trodde dock inte att denna osäkerhet hos 
eleverna berodde på att de har svårt för specifika begrepp i benämnda matematikuppgifter.  
 
På frågan om vilka uttryck kommunikationen tar sig i matematikundervisningen berättade de 
båda lärarna att de låter eleverna arbeta par - eller gruppvis och tillsammans diskutera fram 
lösningar kring matematikuppgifter. Klassläraren i årskurs 3 berättade även att hon använder 
sig av muntliga genomgångar i sin matematikundervisning för att på så sätt förmedla 
matematikens språk till eleverna. Båda klasslärarna förklarade att de lägger upp sin 
matematikundervisning utifrån läroboken. Läraren i klass 5 motiverade detta med att det är 
smidigt och att det annars skulle krävas mycket extra material att kopiera upp. Båda lärarna 
berättade även att de låter eleverna ”arbeta praktiskt” tillsammans för att på så sätt variera 
undervisningen och kunna erbjuda utmaningar till de elever som är i behov av detta. 
 
De båda lärarna förklarade att ingen av dem lägger särskilt stor vikt vid att arbeta med 
laborativt material. Klassläraren i årskurs 3 förklarade att hon ibland plockar fram laborativt 
material och då arbetar med detta med hela klassen. Oftast används dock laborativt material 
enbart av de elever som känner behov av att använda materialet som hjälpmedel. De kan då 
själva hämta materialet vilket finns tillgängligt i klassrummet. Läraren i klass 5 förklarade att 
hon i sin undervisning arbetar mycket lite med laborativt material då det på skolan inte finns 
särskilt mycket material tillgängligt för mellanstadiet. De gånger hon använder sig av 
laborativt material är till exempel vid arbetsområdena volym och vikt samt vid klippandet av 
geometriska former, till exempel vid arbete med tangram. På frågan om lärarna använder sig 
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av samma arbetssätt för samtliga elever svarade båda klasslärarna att så är fallet. Vid arbete 
med uppgifter i läroboken förklarade de att eleverna arbetar inom samma område samtidigt. 
Klassläraren i årskurs 5 berättade att hon vid arbete med ”praktisk matematik” ibland 
nivåanpassar uppgifterna.   
 
När vi frågade om lärarna arbetar med utomhusmatematik svarade de att de gör det ibland. 
Läraren för årskurs 3 berättade att de var ute i naturen mer under lågstadiets två första år men 
att hon nu under tredje året varit dålig på att arbeta ute med eleverna. Klassläraren i årskurs 5 
förklarade att hon sällan använder sig av utomhusmatematik i sin undervisning. Hon 
motiverade detta med att det utomhus är svårare att ha koll på eleverna samt att hon i förväg 
vet vilka som kommer smita ifrån arbetet. Hon berättade att hon tycker att det är svårt att 
anpassa undervisningen så att den blir på en lämplig och utmanande nivå för eleverna.  
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6. Analys 
 
I detta kapitel kommer resultatet av studien att analyseras. Analysen tar sin utgångspunkt i de 
kategorier av svåra ord och uttryck som tidigare nämnts i rapporten. Kapitlet fortsätter med en 
analys av de eventuella likheter, gällande elevernas begreppsbildning, som finns mellan de två 
årskurserna samt avslutningsvis med en analys av det som framkom under lärarintervjuerna.  
 
6.1 Svåra begrepp och dess inverkan på lösningsförmågan 
 
Nedan kommer de begrepp som har vållat svårigheter för flertalet elever i de båda klasserna 
att analyseras utifrån de olika kategorier av ord som litteraturen hänvisar till. Detta avsnitt 
kommer därmed att analysera resultatet av arbetets två första frågeställningar. I nedanstående 
text anges testuppgifternas respektive nummer inom parentes.  
 
6.1.1 Signalord 
Resultatet från uppgift (7) som berörde begreppet vann visade att den elev i årskurs 5 som 
angett ett felaktigt svar på testet vid intervjun förklarade att hon hade använt sig av addition 
vid uträknandet. Resultatet från intervjuerna i årskurs 3 visade att en del elever hade 
svårigheter med att förklara innebörden av begreppet vann, trots att en del av dem angett ett 
korrekt svar på testet.  Lingvall och Lockman Lundgren (1993) förklarar att signalord inom 
matematiken är ord som får eleverna att luras till att använda sig av ett visst räknesätt i 
lösandet av benämnda matematikuppgifter. Signalordet vann signalerar att man vid 
uträknandet ska använda sig av addition men i själva verket är det subtraktion som ska 
användas (Lingvall & Lockman Lundgren, 1993). Eleven i årskurs 5 gick i fällan och lät sig 
luras av signalordets (vann) signalering om val av räknesätt.  
 
6.1.2 Missledande ord 
Med missledande ord menas ord som i benämnda matematikuppgifter är dubbeltydiga och 
som därför riskerar att försvåra för eleverna i deras arbete med att lösa uppgiften. Begreppet 
utmärkt är exempel på ett ord som går under kategorin missledande ord. För att minska risken 
att eleverna inte förstår innebörden av texten i en benämnd uppgift där begreppet utmärkt 
förekommer kan detta begrepp med fördel bytas ut mot ordet markerat (Myndigheten för 
skolutveckling, 2008). Resultatet från testet visade att en del elever i årskurs 3 inte förstått hur 
de skulle lösa uppgiften. Däremot visade resultatet från intervjuerna att elever som angett ett 
felaktigt svar på testet trots detta förstått innebörden av begreppet utmärkt då de kunde 
förklara innebörden av begreppet. I ett elevtest i årskurs 3 motiverade eleven sitt uteblivna 
svar med förklaringen att denne inte kunde lösa uppgiften eftersom han inte brukade simma. 
Myndigheten för skolutveckling (2008) belyser vikten av att undervisningen bygger på 
elevernas förförståelse vid utvecklandet av nya kunskapsområden. Det är även viktigt att 
läraren har elevernas olikheter i åtanke, då de till exempel kommer från olika kulturella 
bakgrunder (Myndigheten för skolutveckling, 2008).  
 
6.1.3 Matematiska symboler skrivna med ord 
Inom denna kategori finns ord som används i matematikundervisningen som kan skrivas med 
både symbolspråk och bokstäver. Här redogöras för begreppen fler än och är lika med, vilka 
har vållat svårigheter för eleverna.  
 
Fler än 
Begreppet fler än är ett begrepp som passar in i två olika kategorier, ”matematiska symboler 
skrivna med ord” och ”signalord”. Begreppet tränar exempelvis elevernas förmåga att bedöma 



 

   31 

om det finns fler eller färre antal av ett visst föremål. Att begreppet fler än dessutom kan 
kategoriseras som ett signalord innebär att det i en matematikuppgift signalerar att addition 
ska användas vid lösandet av uppgiften, vilket är felaktigt då vanligtvis subtraktion är det 
räknesätt som ska användas i de fall då detta begrepp förekommer. Det lättaste och mest 
effektiva sätt att träna begreppet på är att läraren låter eleverna träna sig i att använda 
begreppet vid rätt tillfällen, för att eleverna på så sätt ska utveckla sin förståelse kring vilket 
räknesätt de ska använda sig av (Myndigheten för skolutveckling 2008, Lingvall & Lockman 
Lundgren 1993). Resultatet visade att några elever i årskurs 3 hade använt sig av ett felaktigt 
räknesätt i uppgift (2) där begreppet fler än testades. Dessa elever följde signalordets felaktiga 
signalering och valde därför att addera de båda talen istället för att subtrahera dem.  
 
Är lika med 
Resultatet för uppgiften (9) som behandlade begreppet är lika med visade att ett flertal av 
eleverna i de båda årskurserna hade svårigheter med att förstå uppgiften. De yngre eleverna 
uppvisade stora svårigheter när det gällde att förstå innebörden av orden addera och 
multiplicera. Under intervjuerna berättade de yngre eleverna att begreppet är lika med var 
något som de arbetat mycket med under matematiklektionerna. Några av de äldre eleverna 
lyckades utan problem att lösa uppgiften och visade att de hade förståelse för begreppet är 
lika med. En elev i årskurs 5 fick under intervjun en ny chans att lösa uppgiften och hon 
frågade då om hon skulle sätta ut ett är lika med- tecken till. Lundberg och Sterner (2006) 
förklarar att det är viktigt att läraren tränar eleverna i att bedöma när det finns lika många 
kontra inte lika många av ett visst föremål. På så sätt menar författarna att eleverna får ökad 
förståelse för är lika med- tecknets innebörd (Lundberg & Sterner, 2006).  
 
6.1.4 Ord som anger proportionellt samband 
Enligt Lgr 11:s kursplan i matematik ska eleverna träna sig på att bland annat använda 
begreppet dubbelt för att utifrån det kunna urskilja proportionella samband. Detta bidrar till 
att eleverna tränas i att lösa uppgifter inom området som berör samband och förändringar 
(Skolverket 2011a). I årskurs 3 var det en elev som på testet hade angivit det felaktiga svaret 
”5 år”. Detta motiverade hon under intervjun med att förklara att hon tog två till för att kunna 
få fram det dubbla av talet. Utifrån flickans svar, både det skriftliga och det muntliga, var det 
svårt att avgöra om hon förstått den korrekta innebörden av begreppet dubbelt. Eleven 
verkade förstå att dubbelt hade något med två att göra.  
 
6.1.5 Ord vars matematiska betydelse skiljer sig från den vardagliga 
Inom denna kategori innefattades ord med två eller flera betydelser, ord vars betydelse skiljer 
sig åt i den matematiska och i den vardagliga kontexten. Det kommer här att redogöras för 
begreppen rymmer och bestäm, vilka resultatet påvisat har vållat svårigheter för eleverna.  
 
Rymmer 
Johnsen Höines (2000) förklarar att en persons begreppsbildning bygger på det 
begreppsinnehåll och begreppsuttryck som personen har. Det en person vet om ett visst 
begrepp, genom kunskapsinhämtning eller via erfarenheter, utgör hennes begreppsinnehåll. 
Sättet som personen väljer att uttrycka sina tankar på utgör hennes begreppsuttryck. 
Begreppsinnehåll och begreppsuttryck har ett nära samband men behöver för den sakens skull 
inte alltid överrensstämma med varandra (Johnsen Höines, 2000). Resultatet från uppgiften 
(1) som innefattade begreppet rymmer visade att några av eleverna i klass 3 förstått att de 
skulle dela litern på två. Dock uppstod frågetecken kring innebörden av ordet liter. Då en del 
elever svarade i enheten gram tydde detta på att eleverna inte hade ett fullständigt 
begreppsinnehåll för ordet liter. De kunde inte göra kopplingen att 1 liter är detsamma som 
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till exempel två halvlitrar eller 2 x 5 deciliter. Att eleverna inte hade ett fullt utvecklat 
begreppsinnehåll för ordet liter märktes även när en elev under intervjun förklarade att han 
tyckte att uppgiften var svår för att han inte visste vad en halv liter var. Elevens utlåtande 
tydde på att han inte förstått att hans svar var korrekt och fullständigt då han uppenbarligen 
saknade delar av begreppsinnehållet för ordet liter.  
 
Bestäm 
Gällande begreppet bestäm skiljde sig resultatet kraftigt åt mellan de två årskurserna, men 
trots detta kunde gemensamma drag urskiljas. I årskurs 3 visade testresultaten att ingen elev 
hade förstått hur uppgiften (4) skulle lösas medan de flesta elever i årskurs 5 hade löst 
uppgiften på ett korrekt sätt. Vid intervjuerna framkom det att de yngre eleverna inte upplevde 
sig kunna lösa uppgiften då de inte förstod innebörden av ordet omkrets medan en del av de 
äldre eleverna beskrev betydelsen av begreppet bestäm som något man får bestämma själv. 
Myndigheten för skolutveckling (2008) förklarar att ett ord kan ha två olika betydelser, en 
inom den matematiska kontexten och en i vardagliga sammanhang. Vanligast är att eleverna 
har fått ett visst ords vardagliga betydelse presenterat för sig. Däremot kan det vara så att 
eleven inte har lärt sig ordets koppling till den matematiska kontexten. Det är därför av stor 
vikt att läraren presenterar ett ord utifrån dess olika betydelser och kontinuerligt använder sig 
av ordet i dess matematiska kontext i undervisningen (Myndigheten för skolutveckling, 2008). 
Resultatet tydde på att anledningen till att ingen elev i klass 3 lyckats lösa uppgiften som 
rörde begreppet bestäm var att uppgiften även innehöll ordet omkrets, ett ord som eleverna 
inte hade något begreppsinnehåll för. Trots att det i uppgiften tydligt förklarades på vilket sätt 
omkretsen skulle räknas ut lyckades inte eleverna lösa uppgiften. Eleverna lade ingen vikt vid 
betydelsen av begreppet bestäm. Att en del av de intervjuade eleverna i årskurs 5 beskrev 
begreppet bestäm som något man får bestämma själv visade att eleverna inte hade skillnaden 
mellan ett ords vardagliga och matematiska betydelse klart för sig, någon som även Berggren 
och Lindroth (2004) beskriver som ett vanligt förekommande problem (Berggren & Lindroth, 
2004). Då eleverna i årskurs 5 förklarade innebörden av begreppet bestäm använde de sig av 
ordets vardagliga betydelse och uppvisade ingen förståelse kring att begreppet ges en annan 
betydelse då det står angivet i en matematisk kontext.  
 
6.2 Likheter mellan årskurserna gällande elevernas begreppsförståelse 
 
I detta avsnitt analyseras de likheter mellan årskurserna som resultatet visade. Avsnittet 
kommer att fokusera på de två begrepp, bestäm och är lika med, som resultatet visade vara de 
begrepp som generellt vållade svårigheter för eleverna i både årskurs 3 och 5.  
 
6.2.1 Bestäm 
Resultatet från elevtest och elevintervjuer visade att eleverna i både årskurs 3 och 5 hade 
svårigheter med begreppet bestäm, vilket återfinns i uppgift 4. Det är svårt att analysera de 
yngre elevernas förståelse kring begreppet bestäm då ordet omkrets, som även det fanns med i 
uppgiften, var det ord som eleverna hakade upp sig på. De äldre eleverna förstod uppgiften 
och kunde lösa den. Dock framkom det vid intervjuerna att en del av dem inte hade 
begreppets innebörd klart för sig. Johnsen Höines (2000) förklarar att förmågan att kunna 
samtala kring eller använda sig av ett visst begrepp utgörs av det begreppsinnehåll och 
begreppsuttryck som personen har. Med begreppsinnehåll menar författaren den kunskap 
personen har kring ett visst begrepp medans begreppsuttryck är det sätt man kommunicerar 
begreppet på (Johnsen Höines, 2000). Resultatet från årskurs 3 visade att eleverna saknade 
begreppsinnehåll för begreppet omkrets vilket i sin tur ledde till att de inte kunde lösa 
uppgiften och därmed noterade de inte innebörden av begreppet bestäm. De intervjuade 
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eleverna i årskurs 5 hade ett begreppsinnehåll för begreppet bestäm i dess vardagliga 
innebörd, dock ej i dess matematiska. Berggren och Lindroth (2004) belyser vikten av att 
eleverna får ett begrepp presenterat för sig ur dess eventuellt olika betydelser, till exempel den 
vardagliga kontra den matematiska betydelsen (Berggren & Lindroth, 2004).    
 
Johnsen Höines (2000) förklarar skillnaden mellan om en person har ett språk av första 
respektive andra ordningen för ett visst begrepp. Med första ordningens språk menas att 
personen har ett eller flera begreppsinnehåll för ett begreppsuttryck. En person som däremot 
har ett språk av andra ordningen behöver få det nya begreppet översatt för att förstå det. 
Översättningen görs genom att ord som redan är kända för personen används (Johnsen 
Höines, 2000). Resultatet från intervjuerna visade att eleverna i årskurs 3 hade ett andra 
ordningens språk för begreppet omkrets och att de fortfarande har lång väg att gå innan det 
begreppet blir till ett första ordningens språk för dem. Eleverna i årskurs 5 kan inte fullt ut 
anses ha ett språk av första ordningen för begreppet bestäm. Därmed klassas elevernas 
förståelse kring detta begrepp som språk av andra ordningen då de är i behov av ett 
översättningsled från begreppets vardagliga betydelse till dess matematiska. Det kan här 
urskiljas att en del av eleverna i årskurs 5 ligger inom den proximala utvecklingszonen då det 
gäller att förstå begreppet bestäm. Riesbeck m.fl. (2000) förklarar att den proximala 
utvecklingszonen är den zon som elevens lärande är på väg mot (Riesbeck m.fl. 2000). Även 
Johnsen Höines (2000) nämner den proximala utvecklingszonen och beskriver den som ett 
område där eleverna utmanas till vidare och djupare kunskapsutveckling (Johnsen Höines, 
2000).  
 
6.2.2 Är lika med 
Resultatet visade att en stor del av eleverna från de båda årskurserna hade svårigheter med 
uppgift 9 som berörde begreppet är lika med. I årskurs 3 hade eleverna svårt att förstå 
innebörden av begreppen addera och multiplicera vilket i sin tur ledde till att de inte kunde 
lösa uppgiften. För eleverna i årskurs 5 verkade det vara begreppet är lika med som ställde till 
problem för dem vid lösandet av uppgiften. En av eleverna trodde att det skulle placeras ut ett 
är lika med – tecken till för att kunna få fram svaret på uppgiften. Lundberg och Sterner 
(2006) belyser vikten av att eleverna aktivt får träna sig i att jämföra antal för att på så sätt 
skapa ökad förståelse kring när det exempelvis finns lika stort antal av ett visst föremål, något 
som i sin tur leder till en ökad förståelse för är lika med – tecknets innebörd (Lundberg & 
Sterner, 2006).  
 
6.3 Klasslärarnas arbete för att utveckla elevernas begreppsbildning med avseende på 
språket 
 
Vygotskijs (Riesbeck m fl. 2000) tankar kring den sociokulturella teorin beskriver lärandet 
som något som sker i samspel mellan människor. Via samspelet utvecklas även individens 
eget lärande. Människans lärande påverkas av den miljö hon verkar i och det är i interaktion 
med andra som hennes tankar bildas. Genom att eleven verkar med andra går lärandet från att 
vara socialt till att bli individuellt. Vygotskij delar in människans lärande i olika 
utvecklingszoner där den proximala omnämns som den som ligger närmast i det fortsatta 
utvecklandet av lärandet. Personer som samspelar med varandra och vars mål är att utvecklas 
inom samma område befinner sig vanligtvis inom olika zoner (Riesbeck m fl. 2000). De båda 
klasslärarna berättade under intervjuerna att de ibland låter eleverna samspela genom att 
arbeta i par eller i grupp för att eleverna tillsammans ska kunna diskutera sig fram till 
lösningar. Läraren i klass 5 förklarade att hon anser att detta arbetssätt inte alltid är att 
rekommendera då hon menar att hon redan i förväg vet vilka elever som kommer att arbeta 
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med uppgiften och vilka som inte kommer att göra det. Detta är något som även Wistedt 
(1996) tar upp då hon förklarar att eleverna vid gruppdiskussioner kan ha svårt att ta till sig 
och reflektera kring de andra elevernas lösningar av uppgiften (Wistedt, 1996).  
 
Resultatet visade att de båda lärarna ansåg det vara viktigt att tidigt påbörja arbetet med det 
matematiska språket vilket de motiverade med att nya begrepp tar lång tid att lära in. Läraren i 
årskurs 3 använder sig av ett informellt språk och alltså inte av korrekt matematisk 
terminologi i sin undervisning och trots att hon var medveten om detta gjorde hon ingen aktiv 
förändring. Hon berättade dessutom att eleverna ibland har svårt att välja räknesätt i lösandet 
av benämnda matematikuppgifter, men att hon inte trodde att detta berodde på specifika 
begrepp i uppgifterna. Resultatet visade även att klassläraren i årskurs 5 inte tog reda på om 
det är några specifika begrepp som eleverna har problem för. Vygotskij menar är det viktigt 
att läraren i sin undervisning både använder sig av ett formellt och ett informellt språk på ett 
medvetet sätt. Detta betyder att läraren aktivt bör blanda akademiska, formella, begrepp med 
spontana, informella, begrepp för att lättare kunna belysa sambandet mellan de två för 
eleverna (Riesbeck m fl. 2000).  
 
För att elevernas möjligheter att kunna lösa benämnda matematikuppgifter ska öka belyses 
betydelsen av att elevernas ordförråd utvecklas. För att fördjupa elevernas förståelse kring ett 
visst begrepp är det viktigt att läraren presenterar olika lösningsstrategier för dem och att 
begreppen sätts in i ett sammanhang som eleverna kan förstå och relatera till (Myndigheten 
för skolutveckling 2008, Berggren & Lindroth 1997). Resultatet från intervjuerna visade att 
de båda klasslärarna ansåg är lika med vara ett begrepp som eleverna har svårigheter för. 
Läraren i klass 3 förklarade att hon arbetar med detta begrepp på flera olika sätt för att 
fördjupa elevernas förståelse kring begreppet.  
 
Resultatet från de två intervjuerna visade att lärarna till största del bygger sin undervisning på 
läroboken och att de följer det upplägg som läromedlen har. Laborativt material används 
sällan men då det förkommer utnyttjas det oftast enbart av de elever som anser sig vara i 
behov av detta. Läraren i klass 5 förklarade att tillgången till laborativt material är mycket 
begränsad för mellanstadiet på den skolan där hon arbetar. Resultatet visade dessutom att 
ingen av de två lärarna särskilt ofta använder sig av naturen som ett hjälpmedel i sin 
undervisning. Läraren för de äldre barnen förklarade att hon tycker att utomhusmatematik är 
svårt att anpassa till elever på mellanstadiet. Emanuelsson (1996) beskriver tyst räkning som 
en bra möjlighet i att träna sig att räkna men att den tysta räkningen till exempel inte utvecklar 
elevernas argumentationsförmåga och begreppsbildning (Emanuelsson, red., 1996). Malmer 
(2002) förklarar att det är vanligt att lärarna har uppfattningen att laborativt material enbart 
kan användas vid arbete med elever i matematiksvårigheter samt med yngre elever. Hon 
menar att chanserna att eleverna ska förstå ökar om området presenteras med utgångspunkt i 
olika representationsformer. På detta sätt ges alla elever möjligheten att få arbeta på det sätt 
som passar dem bäst och där utvecklingen hos eleverna blir störst (Malmer, 2002).  
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Pelle och Lisa ska fylla en tom flaska med vatten.  Pelle häller i 5 dl vatten i flaskan 
och Lisa häller också i 5 dl vatten i flaskan. Hur mycket vatten rymmer flaskan?  
 

7. Diskussion  
 
I detta kapitel kommer vi först att diskutera vårt metodval och genomförande för att därefter 
föra en diskussion kring resultatet och utifrån det dra slutsatser. Kapitlet avslutas med att vi 
presenterar tankar inför vidare forskning utifrån vår undersökning.   
 
7.1 Metoddiskussion   
 
I vår studie valde vi att använda oss av kvantitativa elevtest och kvalitativa intervjuer med 
både elever och lärare som undersökningsmetoder. Dessa ansåg vi fungerade bra och passade 
ihop med studiens syfte då de gav oss ett gediget material att behandla i resultat- och 
analysavsnitten. Vi har i efterhand reflekterat över alternativet att vi även kunde ha använt oss 
av klassrumsobservationer som ett komplement till lärarintervjuerna. På så sätt hade vi kunnat 
få tillgång till ett djupare material gällande hur lärarna arbetar med elevernas 
begreppsbildning. Som det nu var fick vi enbart förlita oss på det som lärarna berättade i 
intervjuerna, oavsett om det de sa var sant eller om det var en skönmålning av sanningen. I 
efterhand inser vi att vi, framförallt i årskurs 3, kunde varit tydligare i vår förklaring av hur 
elevtestet skulle gå till. Vi hade önskat att fler av eleverna hade visat hur de hade tänkt på 
testet istället för att enbart ange svaret på uppgifterna.  
 
Vad gäller elevtestets utformning har vi i efterhand kommit fram till att vi borde ha ökat 
svårighetsgraden på aritmetiken i de båda klasserna, framförallt i årskurs 5. Vid högre nivå på 
aritmetiken hade kanske även de elever som klarade testet mycket väl blivit utmanade och 
kanske hade då betydelsen av begreppen i de benämnda uppgifterna blivit till en större 
utmaning. Vi har även funderat kring testets uppgifter och kommit fram till att vi kunde 
formulerat frågorna annorlunda för att på så sätt tydligare kunnat mäta elevernas förståelse för 
de begrepp som testades. Vi tror även att det hade varit bra om fler uppgifter hade testat 
samma begrepp. En av de testuppgifter som vi kommit att reflektera över är uppgift 1 (bilaga 
1 & 2), vilken berör begreppet rymmer. Vid eftertanke har vi kommit fram till att 
formuleringen borde varit som följer:  
 
 
 
 
 
Om vi i uppgift 1 istället hade använt oss av ovanstående formulering tror vi att validiteten för 
mätandet av förståelsen kring begreppet rymmer hade ökat. Utgången av vad vi mäter hade då 
blivit tydligare och mer exakt.  
 
I elevtestet för årskurs 5 har vi i efterhand även kommit att reflektera över formuleringen av 
uppgift 4 (bilaga 2), vilken berör begreppet bestäm. Istället för att ha en benämnd uppgift, 
vilket uppgiften nu var, kunde uppgiften istället ha utformats med en skalenlig bild på en 
rektangel med texten: Bestäm rektangelns area. Med denna formulering tror vi att eleverna 
hade fått en större utmaning kring att förstå begreppet bestäm.  
 
Så som vi tidigare befarat så inträffade ett validitetsproblem inom testet då vissa uppgifter 
istället kom att testa elevernas förståelse kring andra begrepp än enbart det begrepp som 
uppgiften hade för avsikt att mäta förståelsen kring. Studiens genomförande hade hög grad av 
reliabilitet då den genomfördes i två helt vanliga klasser utan att några avgränsningar gjordes. 
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Studien skulle därför utan problem kunna göras om och då visa samma resultat som det vi har 
fått fram.  
 
Innan genomförd studie ansåg vi att vi hade två välutvecklade och tydliga intervjuguider. 
Dock insåg vi vid rättandet av elevtesten att vi var tvungna att anpassa intervjufrågorna så att 
de passade varje utvald elev utifrån dennes svar på det genomförda testet. Arbetet med att 
anpassa frågorna anser vi fungerade bra och elevintervjuerna löpte på utan problem. Vid 
reflekterandet över de genomförda lärarintervjuerna insåg vi att vi i förväg borde ha funderat 
mer kring vad det var som vi ville få ut av intervjuerna och utifrån det då istället utformat 
frågorna mer specifikt. Eftersom våra frågor var formulerade på ett relativt öppet sätt 
resulterade detta i att lärarnas svar inte alltid svarade på den fråga vi ställt.  
 
7.2 Resultatdiskussion  
 
Tanken med detta arbete var att kartlägga vilka ord och begrepp som vållar svårigheter för 
eleverna i lösandet av benämnda matematikuppgifter. Vi ville dessutom ta reda på hur lärarna 
arbetar för att utveckla elevernas begreppsförståelse inom matematiken. Anledningen till att 
vi valde att undersöka detta område var för att vi vid flera tillfällen under våra praktikperioder 
noterat elevernas bristande begreppsförståelse. Att vi valde att genomföra en jämförande 
studie grundade sig i att vi ville undersöka om elevernas begreppsförståelse ökade med åldern 
samt för att kunna synliggöra de eventuella likheter som finns mellan de två åldersgruppernas 
matematiska begreppsförståelse. Då det i kursplanen i matematik (Skolverket 2011a) står att 
eleverna ska utveckla en förtrogenhet med att kommunicera matematik i olika sammanhang 
ansåg vi det både intressant och nödvändigt att fördjupa oss i elevers förståelse för vissa 
matematiska begrepp.  
 
Resultatet från elevtestet i årskurs 5 visade hög grad av lösningsförmåga hos majoriteten av 
eleverna. Då vi inte hade förutspått ett så gott resultat blev vi positivt överraskade. En av de 
saker vi noterade från resultatet av elevintervjuerna i årskurs 5 var att eleverna i uppgift 4 
(bilaga 2) som rör begreppet bestäm enbart plockade ut den information som krävdes för att 
lösa uppgiften utan att lägga särskild vikt vid betydelsen av begreppet bestäm. Resultatet 
visade att eleverna motiverade sitt val av lösningsstrategi med att det i skolan är så de har lärt 
sig att räkna ut arean av en rektangel, genom att multiplicera längden med bredden. En tanke 
vi har fått när vi har studerat detta resultat är att eleverna kan få svårigheter vid lösandet av 
mer komplicerade matematikuppgifter i framtiden. Om eleverna fortsätter att använda sig av 
denna strategi, det vill säga att bara plocka ut information de tror sig behöva vid lösandet av 
uppgiften, kan de komma att missa väsentlig information. 
 
De elever som i årskurs 5 inte har begreppet bestäms betydelse klart för sig har ett andra 
ordningens språk för detta begrepp. Johnsen Höines (2000) förklarar att skillnaden mellan att 
ha ett första ordningens språk från att ha ett andra ordningens är att det sistnämnda behöver ett 
översättningsled för att bli förståligt. Om en person har ett andra ordningens språk för ett visst 
ord eller uttryck saknar personen begreppsinnehåll för detta begreppsuttryck. En översättning 
från ett redan välkänt begreppsuttryck med ett fullständigt begreppsinnehåll är då nödvändigt 
(Johnsen Höines, 2000). Vi tycker att läraren i klass 5 aktivt borde arbeta med begreppet 
bestäms olika betydelser, det vill säga den vardagliga kontra den matematiska. På detta sätt 
kan elevernas förståelse för begreppet öka och då gå från att tillhöra ett språk av andra 
ordningen till att utvecklas till första ordningens språk.  
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I årskurs 3 visade resultatet att flera elever inte har ett fullständigt begreppsinnehåll för 
begreppet liter, som återfinns i uppgift 1 (bilaga 1). Då flera elever svarade i enheten gram 
drar vi slutsatsen att de inte kan särskilja enheterna för volym från enheterna för vikt. Vi tror 
att fördjupat arbete kring olika enheter behövs för att eleverna ska utveckla en djupare 
förståelse kring olika enheters egenskaper. Vi tycker även att det är viktigt att man som lärare 
arbetar för att sätta ord på elevernas tankar och lösningar, då eleverna inte alltid kan göra detta 
själv. Resultatet från elevintervjuerna i årskurs 3 visade att en elev inte tyckte sig kunna lösa 
uppgift 1 (bilaga 1) eftersom han inte visste vad en halv liter var. För att undvika sådana här 
situationer anser vi det viktigt att läraren ger eleverna ett språk för det de vill uttrycka. Även 
Wistedt (1996) belyser vikten av att läraren diskuterar elevernas olika lösningsalternativ med 
dem och utifrån det synliggör elevernas tankar för dem (Wistedt, 1996).  
 
Att resultatet kring förståelsen av begreppet är lika med, vilket berörs i uppgift 9 (bilaga 1 & 
2), var lågt förvånade oss inte. Vi hade sedan tidigare en uppfattning om att är lika med vållar 
stora svårigheter för eleverna då detta var något som vi hade fått förklarat för oss under 
tidigare praktikperioder. Resultatet från lärarintervjuerna visade även det på att lärarna anser 
att eleverna har svårt för begreppet är lika med och att detta är ett problem som följer eleverna 
högt upp i skolåren. Vi anser att detta är ett begrepp som man som lärare kontinuerligt bör 
arbeta aktivt med. Genom arbete med flera olika representationsformer av begreppet är lika 
med samt återkommande diskussioner kring begreppets innebörd tror vi att elevernas 
förståelse kring begreppet kommer att stärkas och fördjupas. Enligt oss är arbetet kring 
betydelsen av begreppet inte enbart ett område som kan behandlas och avslutas utan istället 
ett område som ständigt bör arbetas med då detta begrepp genomsyrar många delar inom 
matematiken, som till exempel skriftlig huvudräkning och ekvationslösningar.  
 
Under studiens gång har vi kommit till insikt om att det är viktigt att vi i vårt kommande 
arbete som lärare använder oss av ett varierat arbetssätt. Det är av stor betydelse för elevernas 
inlärning och begreppsbildning att vi som lärare planerar upp vår undervisning så att den 
passar elever utifrån var och ens förutsättningar. Då vi vet att elever lär sig på olika sätt, till 
exempel genom att se, höra, känna och göra, förutsätter detta att vi som blivande lärare 
anpassar vår undervisning efter den aktuella elevgruppen så att arbetssättet blir varierat och att 
målet är att alla elever får chans att visa sina starka sidor. Rystedt och Trygg (2010) belyser 
vikten av att läraren varierar sitt arbetssätt så att god balans mellan de olika arbetssätten 
skapas. Genom att eleverna får möjlighet att arbeta på olika sätt gynnas deras 
begreppsförståelse (Rystedt & Trygg, 2010). Malmer (1990) poängterar att det är viktigt att 
läraren avsätter en viss del av lektionstiden till att arbeta med ord och uttryck. På detta sätt 
stärks elevernas begreppsbildning vilket leder till att de kommer kunna lösa fler 
matematikuppgifter (Malmer, 1990).  
 
Vi har under arbetets gång även blivit medvetna om hur viktigt det är att arbeta med 
utvecklandet av elevernas begreppsbildning som en integrerad del i all undervisning. Vid 
arbetet med elevernas begreppsbildning tror vi inte det räcker med att behandla begrepp som 
generellt anses svåra, vi tror istället att matematikläraren bör behandla alla ord och uttryck 
som eleverna stöter på. Med detta menar vi att läraren inte i förväg kan utesluta de begrepp 
som läraren antar att eleverna har förståelse kring. Att lärarna i förväg förutsätter att eleverna 
har förståelse för vissa begrepp tror vi är ett vanligt förekommande problem vilket mycket väl 
kan leda till att förståelsen för vissa begrepp ”trillar mellan stolarna” för vissa elever. För att 
motverka att som lärare gå i denna fälla har vi som framtida mål att behandla alla begrepp 
likvärdigt. Vår insikt kring elevernas begreppsförståelse ska bygga på den fakta vi får fram i 
vår undervisning istället för att bygga på egna antaganden.  
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Vi upplever att matematikämnet har utvecklats till ett skolämne som allmänheten anser vara 
accepterat att ständigt kritisera. Vid de tillfällen då media behandlar skolans matematik och 
elevernas kunskaper i detta har vi noterat att presentationen av ämnet sker ur en negativ 
synvinkel. För att motverka denna negativa spiral tror vi att matematiklärarna bör stå upp mer 
för sitt undervisningsämne och debattera för ämnets betydelse för allmänhetens bildning. 
Under våra praktikperioder har vi upplevt att elevernas generellt negativa åsikter för 
matematiken grundar sig på en överföring av föräldrars attityder för skolämnet. Genom att 
presentera en mer positiv synvinkel på matematikämnets innehåll och betydelse tror vi att den 
allmänna åsikten kan komma att förändras.  
 
Genom att lärarna i matematik kartlägger vilka ord och uttryck som eleverna har svårigheter 
för tror vi att det är lättare för dem att utifrån det planera undervisningen. På detta sätt ökar 
troligtvis elevernas förståelse för olika begrepp, något som i sin tur bidrar till ökad 
matematisk förståelse och utifrån det väcks förhoppningsvis en glädje för matematikämnet. 
För att utveckla en ökad matematisk förståelse hos eleverna tror vi att det är viktigt att 
samtliga lärare, det vill säga inte enbart de som undervisar i matematik, tar ansvar för 
elevernas begreppsbildning och aktivt arbetar med detta vid tillfällen då det utgör en naturlig 
del av undervisningen.  Om elevernas begreppsbildning stärks hoppas vi att eleverna ska 
uppleva ett fördjupat intresse för ämnet och dessutom få lättare för att förstå matematikens 
olika delar, så som aritmetik, algebra och geometri. I ett vidare perspektiv är vår förhoppning 
då att matematikämnets position i samhället höjs.  
 
7.3 Vidare forskning 
 
Som vidare forskning skulle vi finna det intressant att särskilja resultaten utifrån viss 
gruppering av elever, genom att till exempel studera skillnaden mellan pojkars och flickors 
resultat eller att studera skillnaden mellan resultatet från elever med svenska som modersmål 
och elever med svenska som andraspråk. Vi ser även positivt på att undersökningsgruppen 
skulle vara större, exempelvis genom att utföra studien i två klasser av vardera årskurs. På 
detta sätt skulle forskaren få mer underlag inför sammanställandet av resultatet. Vi tror även 
att klassrumsobservationer, där studerande av lärarnas arbete står i fokus, skulle gagna studien 
och ge ett mer korrekt resultat på frågeställningen som rör lärarnas val av arbetssätt.  
 
7.4 Slutord 
 
Efter genomförd studie har vi insett betydelsen av arbetet med begreppsbildning i syfte att nå 
god begreppsförståelse. Ur resultatet från arbetet kommer vi att ta med oss vikten av att 
läraren använder sig av ett varierat arbetssätt för att elevernas språkliga förmåga på så sätt ska 
komma att stimuleras. Det faktum att språket genomsyrar all undervisning gör att denna 
rapport med fördel kan läsas av alla lärare, oavsett ämnesinriktning.  
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Bilaga 1 
 
Åk 3      Namn: 
 
Tänk på att läsa igenom uppgifterna noga. Försök sedan att lösa uppgifterna, glöm inte att 
skriva hur du tänkte. Om det är någon uppgift som du inte förstår skriv då varför du tycker 
den uppgiften är svår. 
 
1.Pelle och Lisa går till ICA för att handla chips och läsk till fredagsmyset. Lisa vill ha Coca 
Cola så dom köper en flaska som rymmer 1 liter. Pelle vill att dom ska dela läsken lika. Hur 
mycket Coca Cola var får Pelle och Lisa?  
 
 
 
 
 
2.På skolgården spelar Göran och Ali kula. Göran har 12 kulor, det är 7 kulor fler än vad Ali 
har. Hur många kulor har Ali?  
 
 
 
 
 
 
3.Stina är 9 år och har 3 äldre systrar. Lotta är 12 år, Moa är 14 år och Linn är 16 år. Hur 
många års skillnad är det mellan Stina och Lotta? 
 
 
 
 
 
 
4.Detta är en kvadrat. Kvadratens sida är 4 cm. Omkretsen får du genom att lägga ihop alla 
kvadratens sidor. Bestäm kvadratens omkrets.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
5.Gunillas lillebror Hampus är 3 år. Gunilla är dubbelt så gammal som Hampus. Hur många 
år är Gunilla? 
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6.Gustav är 8 år och 4 år yngre än sin storebror Gabriel. Familjens hund Buster är 5 år. Hur 
gammal är Gabriel?  
 
 
 
 
 
 
 
7.På rasten vann Olle 5 fotbollskort så nu har han 20 stycken fotbollskort. Hur många kort 
hade Olle innan rasten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.På godisfabriken görs 3 lådor kola om dagen. Hur många lådor kola gör fabriken på 7 
dagar? 
 
 
 
 
 
 
 
9.3 adderat med 9 är lika med 6 multiplicerat med 2. Vilket är talet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.Marwa ska simtävla. Hon ska simma till den plats på kartan som är utmärkt med ett kryss 
och där ska hon vända och simma tillbaka till START. Hur långt simmar Marwa om det från 
START till krysset är 120 meter? 
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Bilaga 2 
 
Åk 5     Namn: 
 
Tänk på att läsa igenom uppgifterna noga. Försök sedan att lösa uppgifterna, glöm inte att 
skriva hur du tänkte. Om det är någon uppgift som du inte förstår skriv då varför du tycker 
den uppgiften är svår. 
 
1.Pelle och Lisa går till ICA för att handla chips och läsk till fredagsmyset. Lisa vill ha Coca 
Cola så dom köper en flaska som rymmer 1,5 liter. När dom kommer hem frågar Pelles 
lillebror om han också kan få läsk. Pelle svarar att det går bra men han vill att dom ska dela 
upp läsken så att dom får lika mycket var. Hur mycket läsk var får Pelle, Lisa och Pelles 
lillebror?  
 
 
 
 
 
 
2.På skolgården spelar Göran och Ali kula. Göran har 75 kulor, det är 14 kulor fler än vad Ali 
har. Hur många kulor har Ali?  
 
 
 
 
 
 
3.Stina är 11 år och hennes syster Lotta är 14 år. Deras mamma är 42 år och deras pappa är 43 
år. Hur många års skillnad är det mellan Stina och hennes mamma? 
 
 
 
 
 
 
4.En rektangel har längden 7 cm och bredden 4 cm. Bestäm rektangelns area. 
 
 
 
 
 
 
 
5.Gunillas lillebror Hampus är 9 år. Gunilla är dubbelt så gammal som Hampus. Hur många 
år är Gunilla? 
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6.Gustav är 12 år och 4 år yngre än sin storebror Gabriel. Familjens hund Buster är 5 år. Hur 
gammal är Gabriel?  
 
 
 
 
 
 
 
7.På rasten vann Olle 13 fotbollskort så nu har han 56 stycken fotbollskort. Hur många kort 
hade Olle innan rasten? 
 
 
 
 
 
 
 
8.På godisfabriken görs varje dag 3 lådor kola, 2 lådor lakrits och 4 lådor sega råttor. Hur 
många lådor godis gör fabriken på 7 dagar?  
 
 
 
 
 
 
 
 
9.95 adderat med 26 är lika med 11 multiplicerat med 11. Vilket är talet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.Marwa ska simtävla. Hon ska simma till den plats på kartan som är utmärkt med ett kryss 
och där ska hon vända och simma tillbaka till START. Hur långt simmar Marwa om det från 
START till krysset är 250 meter? 
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Bilaga 3 
 
Intervjufrågor till elev:  
 

• Kan du förklara vad dessa begrepp betyder? (Intervjuarna visar eleven de 
matematikuppgifter som är kopplade till de tre begreppen) 
- rymmer 
- bestäm area/omkrets  
- utmärkt 

 
• Vilka ord i uppgifterna tyckte du var svåra att förstå?  

 
• (Intervjuarna visar eleven matematikuppgiften med begreppet ”vann”).  

- Hur tänkte du när du löste den här uppgiften och varför valde du just att räkna 
såhär?  
- Påverkade texten i uppgiften ditt val av räknesätt? 

 
• (Intervjuarna visar eleven uppgiften som består av begreppen ”addition”,” är lika 

med” och ”multiplikation”). 
- Hur tänkte du när du löste den här uppgiften?  
- Var det nått speciellt ord som du tyckte var svårt?  
 
 
(Om eleven upplevde uppgiften som svår ska intervjuaren visa eleven uppgiften 
skriven med symbolspråk) 
- kan du nu försöka att lösa uppgiften?  
- var det lättare/svårare? Varför?  
 

• (Intervjuarna visar eleven uppgiften med begreppet ”dubbelt”) 
- Hur tänkte du när du löste den här uppgiften?  
- Vad betyder ordet dubbelt?  
- Vilket räknesätt använde du dig av när du löste uppgiften? Varför valde du just detta 
sätt?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   46 

Intervjufrågor till läraren:  
 

• Vilka matematiska begrepp anser du att eleverna generellt har svårt för?  
-  Varför tror du att eleverna har svårt för just dessa begrepp?  
 

• Hur kommunicerar du matematik med eleverna? 

 
- Vilka olika arbetssätt förekommer under matematiklektionerna?  

- Varför använder du detta/dessa arbetssätt? 
- Är det något/några arbetssätt du medvetet har valt bort? Varför?  

 
- Hur arbetar du för att stärka elevernas begreppsbildning?  

- Varför använder du just det/dessa arbetssättet/arbetssätt?  
- Hur kan det/dessa arbetssättet/arbetssättet stärka elevernas begreppsbildning?  
- Använder du samma arbetssätt till alla elever? – Varför/varför inte?  
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Bilaga 4 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som går sista terminen på lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet i Växjö. 
Vi skriver just nu vårt examensarbete, där vi inriktar oss på barns förståelse kring 
matematiska ord och uttryck. Vårt syfte med arbetet är att ta reda på vilka ord och uttryck som 
eventuellt upplevs svåra av eleverna vid lösandet av matematiska läsuppgifter.  
 
Vi kommer att göra ett test med barnen och därefter slumpmässigt välja ut några elever för 
intervju kring testet. Resultatet kommer att analyseras och användas som underlag till vårt 
arbete. Vi kommer använda informationen från barnen på så sätt att de inte kan kännas igen i 
rapporten. Under intervjun kommer vi att behöva spela in elevernas röster men vi kommer 
inte att filma dem.  
 
För att använda insamlat material i samband med redovisning och rapportskrivning enligt 
ovan behöver vi Ditt/Ert samtycke. Vänligen fyll i nedanstående talong och lämna den till 
Ulrika senast fredagen 30 november, då vi kommer att besöka klassen tisdagen den 4 
december.  
 
Arbetet sker under handledning och du/ni får gärna kontakta vår handledare eller oss om du/ni 
har några frågor. Vår handledare arbetar på Linnéuniversitet, Växjö, (Institutionen för 
datavetenskap, fysik och matematik/DFM). Man når henne på e-post: gunilla.i.nilsson@lnu.se 
eller på telefon 0470-70 81 80. 
 
Ni är välkomna att kontakta oss vid eventuella frågor!  
 
Tack på förhand!  
 
Med vänliga hälsningar  
 
Josefin Engman, 0733108456 eller jenra09@student.lnu.se 
Hanna Ellingsen Göransson, 0702025570 eller helyi09@student.lnu.se  
 
 
 
 
-------✂------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Samtycke för _________________________________________________ 
 
Jag/Vi samtycker till att material där mitt/vårt barn finns med får användas enligt ovan 
 
JA (   ) NEJ  (   )  
 
 
Vårdnadshavaren underskrift _________________________________________________ 
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Bilaga 5 
 
Personliga intervjufrågor till eleverna i årskurs 3 
 
Elev 1: 
Uppgift 1 – Varför har du skrivit ½ liter?  
Uppgift 4 – Vad var det i uppgiften du tyckte var svårt? 
Uppgift 9 – Hur tänkte du när du löste denna uppgift? 
 
Elev 2:  
Uppgift 1 – Hur tänkte du när du löste uppgiften? 
Uppgift 4 – Vad var det i uppgiften du tyckte var svårt? 
Uppgift 5 – Hur tänkte du när du löste den här uppgiften? 
Uppgift 6 – Hur tänkte du när du löste denna uppgift? 
Uppgift 9 – Vad tyckte du var svårt med den här uppgiften? 
Uppgift 10 – Hur tänkte du när du löste denna uppgift?  
 
Elev 3:  
Uppgift 1 – Vad menar du med 50 gram? Hur tänkte du? 
Uppgift 2 – Hur fick du fram svaret 19 kulor? 
Uppgift 4 – Vad var det i uppgiften du tyckte var svårt? 
Uppgift 6 – Vad var svårt med den här uppgiften? 
Uppgift 9 – Vad tyckte du var svårt med den här uppgiften? 
 
Elev 4: 
Uppgift 1: Hur tänkte du när du löste den här uppgiften? 
Uppgift 3: Hur tänkte du på den här uppgiften? 
Uppgift 4: Vad var det i uppgiften du tyckte var svårt? 
Uppgift 9: Vad tyckte du var svårt med den här uppgiften? 
 
Personliga intervjufrågor till eleverna i årskurs 5 
 
Elev 5:  
Uppgift 7 – Hur tänkte du när du löste den här uppgiften? 
Uppgift 9 – Hur tänkte du vid lösandet av den här uppgiften? 
Uppgift 10 – Hur tänkte du när du skulle lösa den här uppgiften?  
 
Elev 6: 
Uppgift 1 – Hur tänkte du när du löste den här uppgiften? 
Uppgift 4 – Vad var det i den här uppgiften du tyckte var svårt? 
Uppgift 9 – Vad var det med uppgiften som var svårt?  
 
Elev 7: 
Uppgift 9 – Vad var det med den här uppgiften som du tyckte var svårt? 
 
Elev 8: 
Uppgift 6 – Hur tänkte du när du löste den här uppgiften? 
Uppgift 9 – Hur tänkte du när du löste uppgiften? 
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