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Sammanfattning 

Undersökningens syfte är att undersöka hur matematiska textuppgifters utformning påverkar 

elevers lösningsförmåga. I vår studie undersöktes kontextens betydelse i textuppgifter, där vi 

tittade på meningskonstruktioner, proportionella bilder och textens kontext. De som deltog i 

studien var elever med svenska som andraspråk och elever med läs- och skrivsvårigheter i årskurs 

3 och 4. Undersökningen genomfördes genom test i enkätform bestående av tio textuppgifter, 

som eleverna löste.  

Resultatet visar att det finns skillnader mellan de två elevgrupperna angående kontextens 

betydelse. För elever med svenska som andraspråk är stöd i kontexten en text som är inbäddad i 

kontext, med icke elevnära ord, samma relationsord och med proportionella bilder. För elever 

med läs- och skrivsvårigheter är stöd i kontexten, en uppgift som är uppbyggd med de 

matematiska symbolerna som består av siffror, samma relationsord och elevnära ord. Slutsatsen 

är att matematiska textuppgifter inte går att formuleras på samma sätt till elever med språkliga 

svårigheter.  
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Förord 

Elever med svenska som andraspråk och elever med läs- och skrivsvårigheter har under vår 

studietid väckt ett intresse hos oss, där elever med svårigheter av olika former ligger oss varmt 

om hjärtat. Vi vill ge elever med svårigheter samma chans och möjligheter till att lära, för att de 

ska utvecklas och kunna befinna sig på samma nivå som övriga elever. 

Det vi har upplevt under vår verksamhetsförlagda utbildning är att matematikundervisningen 

ofta utformas på ren rutin och många gånger bara innefattar en lärobok i matematik utan vidare 

reflektion från läraren. Vi anser att det är viktigt att matematiska textuppgifters form inte enbart 

grundar sig på läroböckers textformuleringar utan att man, som lärare bör tänka på textens 

utformning. Det är viktigt eftersom elever behöver utvecklas och möta utmaningar i sitt 

matematiska tänkande vid arbetet med textuppgifter samt att det är viktigt att utgå från elevernas 

olika förutsättningar och erfarenheter. Läraren bör tänka på hur texter i matematik är uppbyggda 

för att eleverna ska få en större möjlighet till att förstå och tolka texten och på så sätt kunna visa 

sina kunskaper med en större förståelse samt att kunna utvecklas inom ämnet matematik.  

 

Ett hjärtligt tack vill vi ge till lärare och rektorer på de skolor som vi har fått komma och 

besöka. Till alla elever vill vi ge ett stort tack för deras varma deltagande i undersökningen samt 

till elevernas målsmän för deras tillåtelse så att undersökningen kunde genomföras. Till sist vill vi 

även tacka vår handledare Johan Prytz, universitetslektor, för hans stora stöd och engagemang i 

vårt arbete.  
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Inledning 

Vårt examensarbete handlar om matematiska textuppgifters utformning i grundskolans tidiga år. 

Undersökningen ska ligga till grund för att utveckla matematiska textuppgifter, för att kunna se 

vilka typer av textuppgifter, som påverkar elevers lösningsförmåga. Undersökningen består av två 

olika delstudier. Den ena delstudien har undersökt elever med svenska som andraspråk, medan 

den andra delstudien har fokuserat på elever med läs- och skrivsvårigheter. Många av dessa elever 

har svårigheter med matematiska textuppgifter. För att utveckla matematikundervisningen, så har 

intresset väckts över vad orsaken är till dessa problem, eftersom det finns ett nära samband 

mellan lässvårigheter och prestationer i matematik (Roe & Taube, 2006, s. 147). Anledningen till 

att intresse har väckts att skriva om detta ämne är även att det är ett eftersatt forskningsområde.  

Vi vill undersöka elevers lösningsförmåga inom textuppgifter. De elever som vid inlärning i 

läsning, matematik och skrivning alltid får utföra uppgifter, som de har svårigheter för och inte 

klarar av att lösa, riskerar att tappa modet, då de efter upprepade gånger genomgår misslyckanden 

och svårigheter. Detta kan istället bidra till att eleverna utvecklar dålig självbild och ännu mera 

svårigheter (Sterner & Lundberg, 2002, s. 8-9). Vi vill undersöka om texten i uppgifterna har 

betydelse för elevernas förmåga att lösa uppgifterna.  

 

När eleverna möter en problemuppgift är det viktigt att de först och främst förstår uppgiften 

och dess problemformulering samt att ett intresse väcks hos elever att lösa uppgiften. Förståelsen 

som elever behöver gäller den språkliga biten av uppgiften, men även matematiken, som ska lösas 

(Polya, 1948, s. 6). Nästa steg blir att göra upp en plan över hur uppgiften kan lösas, vilka 

räknesätt och strategier som bör användas och hur eleven ska gå till väga för att komma fram till 

en logisk lösning. Detta är den största delen i arbetet med att lösa en problemuppgift, men ett sätt 

att göra det enklare kan vara att se till liknande problem, som man mött tidigare och då kan 

denna fas i lösningen förenklas (Polya, 1948, s. 8-9).  

Efter att ha förstått problemet och kommit fram till en plan på hur det ska lösas är det upp till 

eleven att genomföra den planen. Den här fasen är den enklaste och kräver endast att eleven har 

tålamod och följer varje steg som den tänkt i sin plan (Polya, 1948, s. 12). Vid det här läget har 

eleven fått fram ett svar till uppgiften och bör nu se tillbaka och reflektera över uppgiftens 

instruktioner för att på så sätt lättare kunna lösa uppgifter i framtiden. Eftersom eleven kan 

misslyckas vid var och en av de tidigare stegen är det viktigt att den ser tillbaka på sin lösning och 

verifierar att den är korrekt (Polya, 1948, s. 14-15). Dessa fyra steg är viktiga vid lösningen av en 

problemuppgift, för att eleven ska förstå, tolka, lösa och reflektera över den. Vi anser att Polyas 

(1948) resonemang är relevant för de textuppgifter vi avser att undersöka i denna studie. Eleverna 

bör därför gå igenom dessa steg när de löser uppgifterna i vår undersökning för att lättare kunna 

förstå och komma fram till ett korrekt svar.  
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Elever med läs- och skrivsvårigheter 

Fokus i den här undersökningen ligger på textuppgifter och dess utformning, för att se vad i 

textuppgifter som påverkar elevernas förmåga att lösa dem. Textuppgifter ställer ofta höga krav 

på elevers läsförståelse, då eleverna möter nya ord och begrepp, som kan vara svårtolkade. Elever 

behöver vara fokuserade vid läsning av textuppgifter, eftersom varje ord är betydelsefullt för 

elevens förståelse i texten (Sterner & Lundberg, 2002, s. 53). Innehållet i textuppgifter bör 

uppmärksammas om man vill att elever ska lära sig läsa noggrant och ha eftertanke i sin läsning 

och därför måste man undvika uppgifter, som är sammansatta utan eftertanke (Malmer, 1996b, 

s.142; Malmer, 2002, s. 193).  

Skolans problem är att många elever har svårigheter med att läsa, förstå och räkna ut 

matematiska textuppgifter. Elever som har brister inom läsförståelse resulterar ofta i att det 

medverkar till felaktiga lösningar. Elever med läs- och skrivsvårigheter kan man tidigt känna igen 

på grund av att de inte vet varför man läser och skriver och hur man läser och skriver när de är i 

de yngre åren (Liberg, 2003, s. 211).  

De elever som har läs- och skrivsvårigheter upplever ofta problem i samband med lärande i 

matematik (Sterner & Lundberg, 2002, s. 15). Sterner och Lundberg (2002) tar även upp 

lässvårigheter och lärande i matematik, där olika studier visar att brister i läsförståelse orsakar de 

felaktiga lösningarna, som elever gör på matematiska textuppgifter (s. 104). Det är inte alltid så att 

elever med språksvårigheter har svårigheter med matematik. De elever med läs- och 

skrivsvårigheter, men som dock inte har matematiska svårigheter, förlorar sitt självförtroende och 

lust till att ta sig an en text om de inte får tillräckligt med tid för att tillägna sig innehållet 

(Rockström, 2007, s. 7).  

Många elever uppfattar ofta matematiken som ett främmande språk, speciellt elever med läs- 

och skrivsvårigheter. De eleverna känner inte heller någon gemenskap med matematiken 

(Malmer, 2002, s. 46). För att elever ska kunna förstå och tolka texter måste de känna igen orden 

och veta vad de betyder samt förstå de matematiska symbolerna och uppfatta att de betyder 

något (Malmer, 1996a, s. 42). Det är också viktigt för en lärare som undervisar i ämnet matematik 

att tänka på att eleverna ligger på olika språkliga nivåer. Språket är en viktig del av matematiken, 

där många elever med läs- och skrivsvårigheter har problem. Dessa problem finns även bland 

elever med svenska som andraspråk (Malmer, 1996a, s. 39).  

Elever med svenska som andraspråk 

Läsåret 2009/2010 var det 6,3 % av eleverna med svensk bakgrund som inte klarade målen i 

matematik när de gick ur åk 9 (Skolverkets statistik, betyg och prov, tabell 7B, läsåret 2009/2010). 

Detta kan ses i relation till de elever som har utländsk bakgrund där 16,2 % av eleverna inte 

klarade målen i matematik när de gick ur åk 9 (Skolverkets statistik, betyg och prov, tabell 7C, 

läsåret 2009/2010). Det är elever med svenska som andraspråk som grupp, som lyckas sämre i 
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matematik och inte de enskilda eleverna. Många av dessa elever presterar lika bra eller bättre i 

matematik som elever med svenska som modersmål (Rönnberg & Rönnberg, 2001, s. 16).  

Ungefär 20 procent av alla elever i skolorna i Sverige har en annan språklig och kulturell 

bakgrund än den svenska. Den siffran kommer sannolikt att öka under de närmaste åren. På 

grund av detta är det viktigt att alla lärare är medvetna om hur elever med svenska som 

andraspråk bäst lär sig matematik och att detta ansvar inte bara läggs på de skolor med högre 

andel elever med svenska som andraspråk (Rönnberg & Rönnberg, 2001, s. 18).  

Läraren behöver tänka på hur textuppgifterna som eleverna möter är utformade eftersom 

elever med svenska som andraspråk har svårare med det svenska språket än andra och när elever 

inte förstår texten i matematikuppgifterna blir det svårt att lösa dem (Myndigheten för 

skolutveckling, 2008, s. 8). Elever med svenska som andraspråk kan bli tysta och osynliga i 

matematikklassrummet om de inte känner att de kan uttrycka sig på svenska. Detta kan göra att 

elever får svårigheter om inte läraren är medveten om elevens situation. Läraren kan ibland 

uppfatta att elever med svenska som andraspråk inte har tillräckliga begreppsuppfattningar, men 

det kan då vara så att de uppfattningarna finns på modersmålet och inte på det språk som 

undervisningen bygger på (Norén & ter Vehn, 2007, s. 68-69). Elever med svenska som 

andraspråk, som lyckas bra inom matematiken är själva aktiva och talar om begrepp och 

förståelse, där de växlar mellan de språk de är kunniga inom (Setati & Adler, 2002, i Norén & ter 

Vehn, 2007, s. 70). 

För att elever med svenska som andraspråk ska se en tillgång i sin tvåspråkighet i 

matematikinlärningen i skolan finns det villkor som behöver uppfyllas. Det krävs att eleven kan 

använda de båda språken med flyt för att tänka och kommunicera samt att de båda språken har 

överstigit en viss kunskapströskel (Cummins, 1991, i Löwing & Kilborn, 2010, s. 44). 
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Teoretiska utgångspunkter och begreppsdefinitioner 

I vår undersökning finns två delstudier som undersöker elever som har svenska som andraspråk 

och elever som har läs- och skrivsvårigheter. När studien designades delades varje klass upp i två 

grupper, som vi försökte få så identiska som möjligt med hänseende till elever med svenska som 

andraspråk, läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter, kön och ålder. De två grupperna som 

eleverna delades in i kommer i studien att benämnas som Grupp A och Grupp B.  

 

I den ena delstudien undersöks elever med svenska som andraspråk. Elever med svenska som 

andraspråk definierar vi som elever, som har ett annat modersmål än svenska eller utöver svenska 

(Rönnberg & Rönnberg, 2001, s. 17). I den andra delstudien undersöks elever med läs- och 

skrivsvårigheter, som definieras att elever har svårt att förstå och använda texter för att utveckla 

sina kunskaper (Skolverket, 2001, s. 21). De eleverna har låg textförståelse, som gör att de har 

svårt att få ett sammanhang och förstå en text (Möllehed, 2001, s. 73). Dessa två elevgrupper 

kommer även i vår studie att definieras som att de har språkliga svårigheter.  

De elever med matematiksvårigheter menar vi har problem med att förstå matematik och har 

svaga kunskaper i att identifiera matematik samt att se vilken roll matematiken har i elevens liv 

(Skolverket, 2001, s. 21). Med matematiksvårigheter menar vi även att eleven åstadkommer lägre 

resultat, än de som är förväntade för elevens ålder (Adler, 1996, s. 184).  

Med hjälp av dessa definitioner förklaras begreppen för lärarna, som sedan utser de elever som 

har dessa svårigheter och på så sätt delar vi in eleverna utifrån dessa faktorer så att Grupp A och 

Grupp B blir identiska.  

Cummins teori och modell 

Vi kommer att använda oss av två testformulär, test A och test B, där Grupp A får test A och 

Grupp B får test B. På varje uppgift har vi valt att tänka på kontexten för att undersöka om det 

ger stöd och vilken typ av kontext, som ger elever stöd vid sin uträkning. Cummins (2001) menar 

att hög kontext ger eleverna ett sammanhang och på så sätt ett bra stöd (s. 67).  Enligt detta har 

Cummins (2001) utformat en teori angående kontextens betydelse vid läsning av texter, som han 

uttrycker i en modell (s. 67). Denna modell är något som Cummins har utvecklat utifrån 

empiriska studier, men inte studier av lärande i matematik. Modellen består av två 

sammankopplade faktorer, som är kontext och kognition, där man kan placera in eleverna för att 

se på vilket sätt de hanterar en text. Kontextdelen av modellen visar i hur stor utsträckning som 

texten består av kontext, där modellen går från reducerad kontext till inbäddad i kontext 

(Cummins, 2001, s. 66-67). I vår studie kommer vi använda oss av begreppen reducerad kontext 

och låg kontext synonymt, det samma gäller begreppen inbäddad i kontext och hög kontext, som 
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också används synonymt. Kognitionsdelen av modellen visar hur stor mängd information, som 

ska bli behandlad samtidigt i en text. Den kan befinna sig mellan kognitivt ej krävande och 

kognitivt krävande, där den ej kognitivt krävande nivån behandlar lite och enklare information 

gentemot den kognitivt krävande nivån, som behandlar mycket och svårare information 

(Cummins, 2001, s. 66-67). En kognitivt ej krävande textuppgift menar vi innehåller ytterst lite 

information och kräver en till två räkneoperationer för att komma fram till lösningen. En 

kognitivt krävande textuppgift menar vi består av mer information i texten och kräver fler än två 

räkneoperationer, för att komma fram till det rätta svaret. Här nedan visas en version av 

Cummins modell (2001, s. 67).  

 

 
 

   

 
Kognitivt ej krävande 

  

    

Inbäddad i 
kontext 

A C 
Reducerad 
kontext 

B D 

  
Kognitivt krävande 

  

    

 

 

Inom område A som är kognitivt ej krävande och inbäddad i kontext, kan kortare texter med 

kontextstöd mötas, men även vardagliga konversationer mellan individer (Cummins, 2001, s. 68). 

Vid område B är texterna inbäddade i kontext och kognitivt krävande och här befinner sig texter 

som är informationstätare, men som samtidigt ger eleverna ett sammanhang vid läsning. I område 

C består texterna av reducerad kontext och är kognitivt ej krävande, som menas med texter och 

uppgifter som går på rutin och eleverna ägnar sig åt kopiering av andra texter (Cummins, 2001, s. 

68). Inom område D har texterna reducerad kontext och är kognitivt krävande. Sådana texter 

innehåller en stor mängd information och ger ytterst lite stöd i kontexten (Cummins, 2001, s. 68).  

Elever bör börja inom område A, där de får utgå från enklare texter, för att sedan kunna gå 

vidare till område B. Väl inom område B har eleverna utvecklats från A-området och kan nu 

börja möta texter som är kognitivt krävande, som gör att eleverna kan vidareutveckla sitt 

tänkande innan de går vidare till område D. För inom detta område får eleverna möta ytterst lite 

kontext samtidigt som texterna är kognitivt krävande, något som är viktigt för att växa inom sitt 

lärande. Det är viktigt att eleverna inte stannar kvar för länge inom område A för att inte stanna i 

sitt lärande samtidigt som de måste följa ordningen genom B till D. Missar eleverna område B får 

de svårare att arbeta inom område D, eftersom de då inte fått utveckla de egenskaper, som finns 

inom B-området, för att kunna gå vidare till D (Cummins, 2001, s. 71). Däremot är det viktigt att 

eleverna inte befinner sig i någon hög grad inom område C, då de inte kan utvecklas på samma 

sätt inom detta område (Cummins, 2001, s. 71).  
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Val av textuppgifter 

I vår studie har vi valt att begränsa oss till ett matematiskt område, som handlar om relationer 

mellan tal och andra storheter. Detta är ett grundläggande område inom matematiken (Adler, 

2007, s. 174).  

Storheterna vi har tagit upp i testen är längd, vikt, temperatur, tid och mängd. Vid relation 

mellan tal inom textuppgifterna utgår de från större än, mindre än och är lika med, vilka är en 

viktig del inom språkförståelsen för att eleverna ska ha bättre förmåga att kunna ordna tal efter 

storlek (Adler, 2007, s. 228). Vi har begränsat oss till detta område för att det är ett område som 

eleverna troligen är bekanta med och på så sätt möter de inget nytt vid lösningen av uppgifterna. 

Detta gör att språket lättare kan undersökas och analyseras.  

När eleverna deltar i vår studie bör de förstå relationer mellan tal. Uppgifterna handlar om att 

kunna urskilja vilket räknesätt som bör användas inom varje uppgift. Eleverna behöver endast 

använda sig av addition och subtraktion. Inom varje test har eleverna en varsin uppgift som även 

går att lösa med enkel multiplikation, men som även går att lösa med upprepad addition. 

Uppgifterna är utformade inom ett lämpligt talområde för att det inte ska bli så höga tal att räkna 

med.  

 

Möllehed (2001) har i sin avhandling kommit fram till olika faktorer, som påverkar elever i 

deras lösning av textuppgifter i matematik och tre av dessa faktorer har påverkat valet av 

textuppgifter i denna undersökning. Dessa är textförståelse, verklighetsuppfattning och 

uppmärksamhet (Möllehed, 2001, s. 63). Textförståelse handlar om elevernas förmåga att förstå 

meningen i texten som de läser och vanliga fel är att eleverna missförstår texten eller svarar på fel 

fråga (Möllehed, 2001, s. 73). För att på ett korrekt sätt kunna svara på vissa textuppgifter krävs 

det att eleverna har en bra verklighetsuppfattning och kan gå tillbaka till uppgiften för att 

kontrollera om de kommit fram till ett realistiskt svar (Möllehed, 2001, s. 75). En tredje faktor 

som påverkar eleverna är deras uppmärksamhet, något som det krävs att eleverna har för att de 
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inte ska göra slarvfel eller liknande (Möllehed, 2001, s. 77). Denna avhandling med dessa olika 

faktorer har legat till grund för utformandet av textuppgifterna i vår undersökning.  

Vid utformandet av uppgifterna valde vi att använda oss av textuppgifter, där det krävs att 

eleverna kan läsa och förstå en text, som kräver matematiskt tänkande och en uträkning. Enligt 

Hagland, Hedrén och Taflin (2005), består textuppgifter av en text, utöver matematiska symboler 

och vars syfte är att leda till en matematisk uträkning (s. 27). För att klara av att läsa och förstå en 

textuppgift behöver eleverna språkliga kompetenser, något som är bristfälligt hos de elever som 

har språkliga svårigheter. Några av textuppgifterna som eleverna möter kommer en del av 

eleverna att uppleva som problem. Vid utformandet av testen undvek vi rutinuppgifter, för att 

det ska bli mer problem och mer steg i elevernas räknande för att komma fram till en lösning i 

uppgifterna. Med flera steg i räknandet av textuppgifterna menas det att eleverna måste 

genomföra flera räkneoperationer. Eleverna måste komma fram till rätt svar i första steget för att 

kunna räkna ut nästa steg i räkneoperationen och därefter komma fram till uppgiftens svar, 

beroende på hur många räkneoperationer som uppgiften består av. Detta klassar vi som problem 

och inte som rutinuppgifter eftersom det består av flera steg i räknandet och där det krävs 

matematiskt tänkande från elevernas sida. Vi definierar problem som matematiska textuppgifter, 

som ska lösas, men där eleverna inte på förhand har en given uträkning utan där det krävs 

matematiskt tänkande (Björkqvist, 2001, s. 118). Vid första anblicken är det inte uppenbart vilken 

räknemetod som eleverna måste använda i test A och test B, därför är det viktigt att eleverna tar 

ett steg i taget i räknandet för att klara av alla stegen och komma fram till det slutgiltiga svaret.  

Olika utformningar av kontexten 

I vår studie undersöks vilka typer av kontexter, som kan ge stöd till eleverna i deras lösningar. De 

kontexter som undersöks är meningskonstruktioner, bilder och kontextinbäddad text. Ett av 

huvudområdena i undersökningens textuppgifter är olika typer av meningskonstruktioner och 

hur de kan påverka elevernas lösningsförmåga. Meningskonstruktioner handlar om hur texter är 

uppbyggda och vilka ord de består av. Inom meningskonstruktioner har vi gått in på tre olika 

områden; elevnära ord, matematiska symboler och relationsord.  

Inom de två testen finns det uppgifter som tar upp elevnära ord jämfört med icke elevnära 

ord. Med elevnära ord menar vi ord som elever i årskurs 3 och 4 med stor sannolikhet är bekanta 

med och som vi tror att de känner igen från sin vardag i textform, till exempel berättelser där 

orden mormor och hund kan förekomma. Vid lösningen av textuppgifter med icke elevnära ord 

finns det en risk att eleverna missuppfattar ord eller delar av en text eftersom de har svårt att få 

ett sammanhang i texten (Möllehed, 2001, s. 92). Detta menar även Sterner och Lundberg (2002) 

som betonar att innehållet i de ord som används behöver vara vardagligt för att det ska vara så 

elevnära ord som möjligt i texterna (s. 94). Elever anser ofta att matematiska textuppgifter är 

isolerade räkneuppgifter, som inte är kopplade till deras erfarenheter och kunskaper. Anledningen 

till detta är att textuppgifter i matematik ofta är kortfattade och informationstäta och består av 
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ord som inte har en vardaglig betydelse för eleverna (Sterner & Lundberg, 2002, s. 165). Det är 

därför viktigt att textuppgifterna består av elevnära ord. För att öka kontexten i uppgifterna 

behöver innehållet få en anknytning till elevernas vardagliga språk (Löwing & Kilborn, 2010, s. 

35). Därmed har vi valt att undersöka detta.  

Uppgifterna behandlar också matematiska symboler, något vi definierar som symboler vilka 

förekommer i ett matematiskt sammanhang, till exempel siffror, förkortningar för storheter och 

tecken för räkneoperationer. Dessa är viktiga för elevernas förmåga att tolka, lösa och förstå 

matematik. Det matematiska språket bygger bland annat på symboler och har egna regler för hur 

texterna är uppbyggda och ska läsas (Sterner & Lundberg, 2002, s. 15; Jordan, 1998 i Sterner & 

Lundberg, 2002, s. 15). Elever behöver använda det matematiska symbolspråket som redskap, 

men det kräver att de förstår begreppet bakom symbolen (Norén & ter Vehn, 2007, s. 68). Detta 

kan vara problematiskt för elever med läs- och skrivsvårigheter då de ska lära sig att förstå de 

matematiska symbolernas innebörd (Sterner & Lundberg, 2002, s. 21). Enligt Sterner och 

Lundberg har elever med läs- och skrivsvårigheter ofta svårigheter med symbolhantering och inte 

i samma utsträckning svårigheter med matematiska begrepp. Dessa elever som har läs- och 

skrivsvårigheter har även stora problem med att ta ut information i en text (Sterner & Lundberg, 

2002, s. 164). Vi vill undersöka om förekomsten av matematiska symboler har någon betydelse 

och kan fungera som ett stöd i kontexten samt om det bör vara föremål i elevers närhet eller om 

det inte har någon betydelse. 

Den tredje delen inom meningskonstruktioner är relationsord. När man uttrycker relationer 

mellan tal och andra storheter använder vi oss av olika relationsord. De relationsord som kan 

användas är till exempel större än-mindre än, längre-kortare och tyngre-lättare, som kan fungera 

som ett stöd i kontexten i uppgifterna. När en uppgift innehåller samma relationsord kan det 

fungera som ett stöd, genom att eleven inte behöver växla mellan olika sätt att tänka, utan de kan 

få en möjlighet att följa samma tankesätt i hela uppgiften. Däremot när en uppgift innehåller olika 

relationsord skulle det kunna leda till att eleverna blir vilseledda. Relationsord som kan 

förekomma i textuppgifter kan både ha en språklig och matematisk påverkan på elevers 

tankegångar och lösningar. Stora matematiksvårigheter är därför ofta sammanhängande med 

svårigheter att förstå matematikrelaterade termer, som har att göra med relationer mellan tal och 

relationsord. Sådana problem är ofta, men inte alltid, samtidigt kopplade till mer allmänna 

språksvårigheter (Dowker, 2004, s. 143). Sterner och Lundberg (2002) menar att eleverna 

behöver ha kunskap om relationsorden för att kunna arbeta med matematiska texter (s. 93). Det 

är lätt att elever misstolkar textens betydelse om de inte förstår dessa ord, som kan förvilla eleven 

till en annan räknemetod (Sterner & Lundberg, 2002, s. 93). Relationsord kan även uppfattas som 

signalord, vilket definieras som att det finns en given metod för hur uträkningen ska gå till 

(Myndigheten för skolutveckling, 2008, s. 20).  
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I vår studie undersöks betydelsen av proportionella bilder. Enligt Möllehed (2001) försöker 

många elever använda sig av bilderna för att lösa problemen i uppgifterna och det är då viktigt att 

använda sig av proportionella bilder, som är överensstämmande med informationen i uppgiften 

(s. 81). Enligt Garrison och Kerper Mora (1999) är det viktigt att använda sig av bilder i 

undervisningen för att öka elevernas förståelse och ge dem stöd i deras lösningar (s. 45). Bilder är 

en form av kontext vars syfte är att stödja eleverna, där bilder bör samspela med texter. Det är 

viktigt att bilden ger samma information, som texten, vilket är viktigt för att eleverna ska få stöd 

vid lösningen av uppgifterna (Myndigheten för skolutveckling, 2008, s. 35). Det är viktigt att 

bilderna som eleverna möter är lätta att läsa och förstå för att ge eleverna stöd i deras logiska 

tänkande (Waern, Pettersson & Svensson, 2004, s. 180). Forskning visar att bilder i läroböcker 

inte används på ett medvetet sätt och inte används som en källa till information. Samtidigt visar 

forskningen att det är viktigt att text och bild överensstämmer och ger samma budskap till 

eleverna för att de ska kunna förstå uppgiften på ett mer konkret sätt (Waern, Pettersson & 

Svensson, 2004, s. 185). Text och bild måste vara lätta att läsa och förstå sig på samtidigt som de 

ska komplettera och stärka varandra (Pettersson, 2008, s. 64). Detta är något som vi delvis ska 

undersöka, för att se om bilder är ett stöd för elever med språkliga svårigheter i större grad än för 

övriga elever.  

 

När elever ska lösa matematiska textuppgifter krävs det att de först förstår problemet för att 

de ska kunna hitta en lösningsmetod och sedan lösa uppgiften och det är därför viktigt att 

eleverna förstår texten i uppgifterna (Möllehed, 2001, s. 105). Många elever med språkliga 

svårigheter förstår inte alla ord i en text när de läser. De kan då behöva stöd av en text med hög 

kontext, där de får bättre stöd och kan dra slutsatser av textens sammanhang (Cummins, 2001, s. 

67). När elever möter en text är det viktigt att de studerar hela texten för att de ska få ett 

meningsfullt sammanhang och en förståelse av uppgiften, något som är enklare vid en text med 

hög kontext (Axelsson, Olofsson, Philipsson, Rosander & Sellgren, 2006, s. 128). Att göra en text 

kontextinbäddad handlar om att sätta in matematikuppgiften i ett sammanhang (Björkqvist, 2001, 

s. 122). Det handlar även om att koppla uppgiften till elevers vardag samt att använda sig av 

elevnära ord och uttryck som finns i vardagen (Löwing & Kilborn, 2010, s. 35). Vid läsning av en 

text, med reducerad kontext, behöver eleverna förstå alla orden de läser för att få ett 

sammanhang och förstå texten (Cummins, 2001, s. 67).  
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka hur matematiska textuppgifters utformning påverkar 

elevers lösningsförmåga. Studien genomförs i grundskolans tidiga år där elever i årskurs 3 och 4 

medverkar. De matematiska textuppgifterna handlar om relationer mellan tal, vilket har valts på 

grund av att det är ett viktigt matematiskt område. Studien inriktar sig på elever med svenska som 

andraspråk och elever med läs- och skrivsvårigheter. Avsikten med detta är att undersöka vad det 

är i en kontext, som utgör ett stöd för dessa elever. Ett stöd i kontexten kan till exempel vara en 

bild.  

 

 

Frågeställningar 

1) Vad är stöd i kontexten för elever med svenska som andraspråk? 

2) Vad är stöd i kontexten för elever med läs- och skrivsvårigheter? 

3) Vad inom meningskonstruktioner är ett stöd i kontexten? 

4) Vilka typer av proportionella bilder är ett stöd i kontexten? 

5) Ger en uppgift med kontextinbäddad text eller en uppgift med kontextreducerad text stöd 

i kontexten? 
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Metod och material 

Vår undersökning består av två olika delstudier. I den ena studien undersöks elever med svenska 

som andraspråk och i den andra studien undersöks elever med läs- och skrivsvårigheter, 

gentemot elever utan dessa språkliga svårigheter. Undersökningen är en kvantitativ studie där 194 

elever ingår uppdelade på två grupper. I Grupp A och Grupp B befinner det sig 96 respektive 98 

elever. Detta höga elevantal har valts för att undersökningens resultat ska bli så säkert som 

möjligt (Esaiasson m.fl., 2010, s. 376). Metoden vi har använt oss av är test i enkätform, där 

eleverna får lösa matematiska textuppgifter. Esaiasson med flera (2010) påpekar fördelarna med 

metoden intervju, där möjlighet finns att ställa följdfrågor och forskaren har stor kontroll över 

intervjusituationen (s. 267). Däremot finns inte samma möjlighet att undersöka en större grupp 

elever, som man kan göra med metoden enkät och därför har valet fallit på den metoden.  

Urval 

Till den här undersökningen valde vi ut elever som går i årskurs 3 och årskurs 4. Anledningen till 

att dessa årskurser valdes ut till studien var att elever i de årskurserna har kommit i bekantskap 

med textuppgifter. Det är även först vid dessa årskurser, som det går att se vilka elever, som har 

en del läs- och skrivsvårigheter, något som inte alltid går att se i de lägre årskurserna, då de oftare 

möter kortare texter och eleverna eventuellt inte har knäckt läskoden. Om vi däremot hade valt 

någon lägre årskurs till undersökningen hade vi haft problem med studiens validitet och giltighet. 

Det skulle bli svårt att bedöma hur långt eleverna har kommit i läsningen och urskilja vilka 

svårigheter de har. Därför valde vi årskurs 3 och årskurs 4.  

De utvalda undersökningsobjekten har valts ut på skolor inom Uppsala län och Västmanlands 

län på grund av att de ligger i närområdet. Flera olika skolor, både inom stadsområden och på 

landsbygden, har valts inom länen. I studien var det elva klasser som deltog med totalt 243 elever, 

varav 194 elever var närvarande och godkändes till att medverka i studien. Totalt var bortfallet av 

elever 49 stycken. Av dessa 49 elever var det 19 stycken som inte deltog i studien på grund av att 

elevens målsman inte godkände elevens deltagande. De resterande 30 eleverna var antingen sjuka 

eller att brevet från målsman inte hade samlats in.  

Vi tog kontakt med respektive skolors rektorer för att få vidare kontakt med årskursernas 

klassföreståndare. Via mail och telefon informerade vi lärarna angående undersökningens syfte, 

metod och författare. I de fallen där lärarna var intresserade av att låta klassen delta i studien så 

bokades tider in när det passade för respektive klass.  

 

Efter bekräftelse från lärarna att klassen fick delta i undersökningen så skickades brev ut till 

elevernas målsman, där de fick i uppgift att kryssa för om de godkände att eleven fick delta eller 



 
 

17 
 

inte i undersökningen. Respektive lärare samlade in dessa brev för att vi skulle kunna se vilka som 

fick delta i studien och för att utesluta de elever som inte fick delta. Brevet (Bilaga 3) som 

skickades ut till elevernas målsman innehöll information om vilka författarna till studien var samt 

vilken utbildning de går. Elevernas målsman fick information om studiens syfte, som är att 

undersöka hur matematiska textuppgifter kan utformas och hur de påverkar elevernas 

lösningsförmåga. De fick även information om att skolan och eleverna som deltar i studien 

förblir anonyma, att de fick avbryta deltagandet i undersökningen vid vilket tillfälle som helst 

samt att det insamlade materialet endast skulle användas i denna undersökning. Brevet 

formulerades på ett tydligt sätt och med en ton av vänlighet för att skapa så pass mycket 

förtroende att målsman skulle välja att låta eleven vara med i undersökningen (Esaiasson m.fl., 

2010, s. 268).  

Enkäten  

För att kunna säkerställa resultatet i studien utformades två test bestående av test A (Bilaga 1) 

som gavs till Grupp A och test B (Bilaga 2) som gavs till Grupp B. Varje test består av tio 

textuppgifter, där elevernas tankeverksamhet sätts på prov. Varje uppgift är utmärkt med en 

specifik kod för att skilja textuppgifterna åt. Vid utformandet av de matematiska textuppgifterna 

valdes uppgifter, som handlade om relationer mellan tal och andra storheter. Detta matematiska 

område utsågs för att testen ska vara enhetliga och för att se elevernas kunskaper inom detta 

område. Eftersom en del av syftet är att se kontextens betydelse i uppgifterna så valdes uppgifter 

med olika typer av kontext. 

För att kunna besvara våra frågeställningar formulerade vi på egen hand matematiska 

textuppgifter, som kontrollerar vad som är stöd i kontexten, exempelvis bilder och 

meningskonstruktioner. Testen består av fem olika områden, där olika typer av stöd i kontexten 

testas. Varje test bestod av två textuppgifter, som testar bildens betydelse. Vid den ena uppgiften 

finns både bild och text för att få information och stöd och vid den andra uppgiften finns bara 

text. Testen bestod även av två textuppgifter, där en uppgift hade en kontextinbäddad text, 

medan den andra textuppgiften hade en kontextreducerad text. För att kunna se 

meningskonstruktionens funktion så har vi valt att utforma textuppgifter i varje test, där en 

uppgift innehåller elevnära ord och där en uppgift inte innehåller elevnära ord. Ett annat sätt att 

undersöka meningskonstruktionens funktion görs genom att eleverna möter en uppgift med 

matematiska symboler och en uppgift utan matematiska symboler. Meningskonstruktionens 

funktion undersöks också genom att en uppgift består av samma relationsord och en uppgift 

består av olika relationsord. Eftersom testen består av olika uppgifter från var och en av de fem 

områdena, till exempel har testen en uppgift med elevnära ord och en uppgift utan elevnära ord, 

så gör detta att reliabiliteten ökar. Testen får på så sätt samma svårighetsgrad, istället för att ett 

test bara skulle bestå av lättare uppgifter och den andra av svåra uppgifter. För att inte riskera att 
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textuppgifterna räknades ut på ren rutin gjordes testen mer avancerade med lösningar i flera steg, 

där eleverna måste läsa noga och tänka vad som ska räknas ut.  

Uppgift 1a i test A motsvarar uppgift 1b i test B och så vidare, där eleverna ska komma fram 

till samma svar om man bortser från enheterna. Det finns dock ett undantag, uppgift 8a och 8b, 

se vidare under Utformning av enkäten.  

I testen har vi försökt att använda oss av problemuppgifter. För att en textuppgift ska vara ett 

problem krävs det att eleven måste anstränga sig för att lösa den (Hagland, Hedrén & Taflin, 

2005, s. 27). När elever arbetar med problem inom matematiken lär de sig att tänka logiskt och 

kreativt som kan medföra att öka elevers matematiska intresse (Hagland, Hedrén & Taflin, 2005, 

s. 13). När elever arbetar med att försöka lösa dessa problem kallas det problemlösning 

(Möllehed, 2001, s. 11). För att uppgifterna ska få mer av en problemlösningskaraktär så har 

rutinuppgifter valts bort och därför används bara textuppgifter med flerstegslösningar, där 

eleverna själva måste välja räknesätt. Enligt Cummins (2001) modell så är uppgifter med fler 

räkneoperationer mer kognitivt krävande (s. 67). I testen har vi valt uppgifter som består av två 

till sex räkneoperationer, där vi anser att uppgifter med tre eller fler räkneoperationer är kognitivt 

krävande.  

Utformning av enkäten 

Matematiska symboler – icke matematiska symboler 

1a) På eftermiddagen visar termometern att det är 10 ̊ C ute. Under natten sjunker temperaturen med 8 ̊ C. 

Nästa dag har temperaturen stigit med 12 ̊ C. Hur varmt är det nu?  

1b) På eftermiddagen visar termometern att det är tio grader ute. Under natten sjunker temperaturen med åtta 

grader. Nästa dag har temperaturen stigit med tolv grader. Hur varmt är det nu?   

6a) Pontus tänker på ett tal. Talet har sju hundratal och tre färre tiotal. Entalen är två fler än hundratalen. 

Vilket är talet som Pontus tänker på? 

6b) Pontus tänker på ett tal. Talet har 7 hundratal och 3 färre tiotal. Entalen är 2 fler än hundratalen. Vilket 

är talet som Pontus tänker på? 

 

Uppgifterna 1a, 1b, 6a och 6b handlar om matematiska symboler och dess betydelse. Med 

dessa uppgifter vill vi testa om matematiska symboler är ett stöd eller ett hinder när elever löser 

matematiska textuppgifter. De matematiska symbolerna i 1a är ˚ C och 10, 8 och 12 som i uppgift 

1b bytts ut mot grader och tio, åtta och tolv. I 6b är de matematiska symbolerna 7, 3 och 2 som i 6a 

är utbytta mot sju, tre och två. Vi anser att symbolen för grader, ˚ C, med stor sannolikhet 

förekommer mer sällan i elevernas vardag än de matematiska symbolerna för siffror. På dessa 

uppgifter ville vi se om det blir någon skillnad att lösa en uppgift med matematiska symboler 

jämfört med en utan symboler. 

På uppgift 1a och 1b möter eleverna en situation som de kan känna igen sig i och relatera till, 

vilket kan ge stöd vid lösningen eftersom de har en händelse som de lätt kan koppla till 
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(Myndigheten för skolutveckling, 2008, s. 39). Detta finns inte i uppgifterna 6a och 6b utan där 

krävs det att eleverna vet vilken position hundratal, tiotal och ental befinner sig i ett tal. För att 

kunna lösa uppgifterna 1a och 1b krävs det att eleverna är bekanta med orden sjunker och stigit 

och att de kan relatera till vad en termometer är och vad den har för funktion. För att uppgiften 

skulle ligga på en lagom nivå valde vi att hålla oss inom talområdet 0-20 för att undvika negativa 

tal som kunde försvåra det för eleverna. Vid utformandet av uppgift 6a och 6b valde vi 

relationsorden färre-fler än, som kan vara problematiska och missleda elevernas uträkning och 

tänkande.  

Hög kontext – låg kontext 

2a) Tal A är lika med 10. Tal B är ett mindre. Tal C är störst. Tal C är lika med 14. Hur mycket större är 

tal C än tal B? 

2b) Barnen jämför sina pennor. Ludvigs penna är 10 cm. Lukas penna är 1 cm kortare. Liams penna är längst. 

Den är 14 cm. Hur mycket längre är Liams penna än Lukas penna?  

7a) Elin är 10 år gammal. Hon har tre systrar. Hennes äldsta syster heter Vera och är 14 år äldre än Elin. 

Lisa som är yngsta systern är 16 år yngre än Vera. Jenny är 12 år äldre än Lisa. Hur gamla är Elins systrar? 

7b) Det finns fyra tal A, B, C och D. Tal A är lika med 10. Talet B är störst och är 14 mer än tal A. Tal C 

är minst och är 16 mindre än tal B. Tal D är 12 mer än tal C. Vilka tal är B, C och D? 

 

Dessa uppgifter handlar om kontextens betydelse i textuppgifter. I uppgift 2a och 2b samt 7a 

7b behöver eleverna göra samma uträkning. I uppgift 2b och 7a har eleverna en kontextinbäddad 

text i uppgiften, som vi tror leder till att eleverna får ett bättre stöd än i uppgift 2a och 7b, som 

har en kontextreducerad text. För att ge eleverna stöd i kontexten valde vi uppgifter som tar upp 

vardagliga sammanhang, som eleverna kan relatera till. Cummins (2001) menar att en text som är 

uppbyggd av en hög kontext ger eleverna möjlighet att använda sig av textens sammanhang, för 

att lättare förstå texten och dra följder av situationen (s. 67). I jämförelse med detta valdes 

uppgifter med låg kontext, där eleverna själva måste hitta situationer att relatera till och förstå att 

bokstäverna är tal som de ska komma fram till vilka de är.  

I 2a och 7b har situationer valts som eleverna kan tänka sig in i där det förekommer personer 

varav vissa är omkring elevernas ålder. Detta för att de ska kunna sätta sig in i situationerna och 

därigenom få ett tydligare sammanhang och kunna förstå hur uppgifterna ska räknas ut. Dessa 

typer av situationer valdes för att elever med olika kunskaper och bakgrunder ska få samma 

möjligheter till att få stöd i kontexten och därmed kunna förstå och räkna ut uppgiften 

(Cummins, 2001, s. 67). Det är viktigt att välja kontexter som elever från olika kulturer och 

bakgrunder kan leva sig in i. Om uppgiftens kontext är främmande för elever får den samma 

effekt som en uppgift utan stöd i kontexten (Rönnberg & Rönnberg, 2001, s. 51). För att ge 

eleverna stöd i kontexten i uppgifterna har språket utformats med tanke på att det ska innehålla 

kontextuell information om situationerna i textuppgifterna, något som Schleppegrell (2007) anser 

är viktigt (s. 142).  
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De ord som kan försvåra elevernas tankeverksamhet i uppgifterna är kortare, längst, längre, 

mindre, störst, är lika med, större, mer än, minst, mindre än, äldsta, äldre än, yngsta och yngre än. Dessa ord 

valdes för att det matematiska området som uppgifterna befinner sig inom är relationer mellan 

tal, alltså större än, mindre än och är lika med.  

Elevnära ord – icke elevnära ord 

3a) En saigaantilop väger 41 kg och en fossa väger 29 kg mindre. Matamata väger 3 kg mer än fossan. Hur 

mycket väger de tillsammans? 

3b) En kalv väger 41 kg och en hund väger 29 kg mindre. Apan väger 3 kg mer än hunden. Hur mycket väger 

de tillsammans? 

8a) Mormor har 7 st femkronor. Hon har 2 st färre tiokronor. Enkronorna är 6 st fler än femkronor. Hur 

mycket pengar har hon? 

8b) Malin har 7 trossar som varje väger 5 kg. Hon har 2 st färre kättingar som varje väger 10 kg. Fendrarna 

som väger 1 kg är 6 fler än kättingarna. Hur mycket väger sakerna?  

 

I uppgifterna 3a, 3b, 8a och 8b undersöker vi vilken betydelse elevnära ord har och om de är 

ett stöd eller inte. I uppgift 3a och 8b valde vi att ha sådana ord som ej är vardagsanknytna och 

där sannolikheten är ytterst liten att de ska förekomma under en skolvecka i elevernas vardag. 

Uppgift 3b och 8a innehåller elevnära ord, där sannolikheten är stor att de förekommer i 

vardagliga texter, som eleverna är bekanta med. Uppgifter som innehåller ord och situationer som 

är okända för eleverna gör att de får svårare att lösa dem och de blir mer ointressanta att utföra 

(Myndigheten för skolutveckling, 2008, s. 39). Uppgifterna 3a och 3b handlar om att räkna ut 

djurens vikt. I uppgift 3b har de elevnära djurarterna bytts ut till svårare djurarter i 3a, bortsett 

från detta är uppgifterna identiska. Uppgift 3a och 3b innehåller även orden mindre och mer än.  

Uppgifterna 8a och 8b skiljer sig åt från varandra då de har olika situationer och enheter. I 8b 

anges även vad varje objekt väger eftersom det krävs för att lösa uppgiften medan på 8a får 

eleverna tänka själva att till exempel en femkrona har värdet 5 kronor. Uppgift 8a borde inte vålla 

några större problem för eleverna då pengar och dess värde är en del av elevernas vardag (Sterner 

& Lundberg, 2002, s. 66). Dessa uppgifter har olika svar på vad fendrarna jämfört med 

enkronorna väger/är värda och det gör att totalsumman av objekten och pengarna är olika svar. 

Detta är vi medvetna om och gör att det är viktigt att vara extra uppmärksamma vid nästa 

utformning av textuppgifter. I uppgifterna 8a och 8b finns orden färre och fler än, som gör att 

eleverna måste tänka efter ordentligt vad varje sak väger eller är värd.  

Uppgift 3a och 3b kräver tre uträkningar av eleverna för att de ska komma fram till en lösning. 

Uppgift 8a och 8b kräver däremot sex uträkningar av eleverna, vilket gör uppgift 8a och 8b mer 

kognitivt krävande än uppgift 3a och 3b. Uppgift 8a och 8b skulle eleverna kunna uppleva som 

svårare då de uppgifterna kan räknas ut med multiplikation, till skillnad mot uppgift 3a och 3b, 

som endast räknas ut med addition och subtraktion.  
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Samma relationsord – olika relationsord 

4a) När Emil var 7 år var han 124 cm lång. Det är 23 cm kortare än vid 11 års ålder. Idag är han 15 år och 

är 32 cm längre än när han var 11 år. Hur lång är Emil idag? 

4b) När Emil var 7 år var han 124 cm lång. Vid 11 års ålder var han 23 cm längre. Idag är han 15 år och 32 

cm längre än när han var 11 år. Hur lång är Emil idag? 

9a) Familjen Nordlund har en tom släpkärra som de ska lasta med möbler. Den väger 230 kg. De lastar på en 

säng så släpkärran blir 46 kg tyngre. Efter sängen lastar de på en bokhylla och då blir släpkärran 17 kg tyngre. 

Hur mycket väger släpkärran nu? 

9b) Familjen Nordlund har en tom släpkärra som de ska lasta med möbler. Den väger 230 kg. De lastar på en 

säng så släpkärran blir 46 kg tyngre. Efter sängen lastar de på en bokhylla som väger 29 kg mindre än sängen. 

Hur mycket väger släpkärran nu?  

 

Här har vi undersökt om det blir mer komplicerat med en text med olika relationsord (kortare 

än-längre än, tyngre-mindre än) jämfört med en text med samma relationsord (längre-längre, 

tyngre-tyngre). Relationsorden kan uppfattas som signalord, något vi definierar som att det finns 

en given metod för hur man ska räkna ut (Myndigheten för skolutveckling, 2008 s. 20), något 

som kan förvilla eleverna då det är samma räknemetod, som används oavsett relationsord.  

I uppgift 4a kan eleverna tro att de ska subtrahera 23 från 124, för de möter på ordet kortare 

än. Därefter kan de tro att de ska addera det senaste svaret med 32, när de egentligen ska addera 

124 med 23 och 32. Vid uppgift 4b möter eleverna samma uträkning, men de får mer stöd i 

texten, eftersom den består av samma relationsord. De behöver endast tänka på addition och bör 

inte misstolka det som subtraktion.  

Inom uppgift 9a och 9b är det inte samma uträkning, som ska genomföras. Uppgift 9a har 

utformningen att släpkärran endast blir tyngre och eleverna behöver bara använda sig av 

räknemetoden addition, för att få fram svaret. Vid 9b behöver eleverna räkna subtraktion för att 

få ut vad bokhyllan väger. För att eleverna ska svara på textuppgiftens fråga behöver de räkna ut 

totalsumman av släpkärran, då de behöver räkna addition.  

Bild – ingen bild 

 

 

 

 

        A       B        C        D 

5a och b) David har fyra stolpar. Stolpe A är 16 meter hög. Stolpe B är hälften så hög som stolpe A. Stolpe C är 

4 meter högre än stolpe B. Stolpe C är dubbelt så hög som stolpe D. Hur hög är stolpe D?   
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10a och b) Det finns en giraff, en zebra, en elefant och en noshörning. Giraffen är 5 meter hög. Zebran är 2,5 

meter lägre än giraffen. Elefanten är 1,5 meter högre än zebran. Noshörningen är 2 meter lägre än elefanten. Hur 

hög är noshörningen? 

 

På uppgift 5b och 10a har eleverna en bild, som de kan ta hjälp av vid lösningen. Vi vill med 

dessa uppgifter testa om bilden verkligen ger stöd till eleverna. Däremot har uppgift 5a och 10b 

endast en text. Bilderna används för att se om det blir någon skillnad i lösningarna när eleverna 

kan ta hjälp av bilderna till texten. Genom bilderna kan eleverna dra slutsatser om vilka längder, 

som har relation till varandra och därmed även få information från bilderna och inte bara från 

texten (Myndigheten för skolutveckling, 2008, s. 35).  

Vid de uppgifter som innehåller en bild kan eleverna, efter att de kommit fram till en lösning, 

gå tillbaka till bilden och undersöka rimligheten i sitt svar, genom att jämföra svaret med bilden. 

Den möjligheten får inte eleverna vid uppgifter utan en bild. Att undersöka rimligheten i sitt svar 

och reflektera över det är en viktig kunskap som eleverna behöver ha (Skolverket, 2008, s. 28). 

Det är viktigt att text och bild överensstämmer och ger samma information eftersom elever ofta 

kan ta hjälp av en bild i textuppgifter (Möllehed, 2001, s. 81).  

Insamling av empiri 

För att kunna kontrollera att testen sker under förhållanden utan hjälp från någon eller något har 

vi valt att själv vara på plats när testen genomförs. Det är viktigt att ha kontroll över 

testsituationen för att se att den genomförs på samma sätt i varje klass (Esaiasson et al. 2007, s 

265).  

Vid undersökningstillfällena började vi med att ta kontakt med läraren, där vi fick en klasslista 

och fick tillbaka de ikryssade breven från målsman. På klasslistan markerade vi sedan med hjälp 

av läraren de elever som hade svenska som andraspråk, matematiksvårigheter och läs- och 

skrivsvårigheter. Vi behövde veta vilka av eleverna som hade dessa svårigheter för 

undersökningen.  

Efter detta presenterade vi oss för eleverna och gav instruktioner. De fick instruktioner att 

flytta isär från varandra för att de inte skulle kunna titta på varandras test, hämta penna och 

suddgummi samt att de skulle räcka upp handen om de behövde hjälp att läsa. Vi valde att endast 

hjälpa eleverna med läsningen för att bättre kunna se resultat och hjälpte inte till med det 

matematiska tänkandet. Möllehed (2001) anser att det är viktigt att inte hjälpa eleverna med själva 

problemlösandet utan att låta dem tänka själva (s. 51). Eleverna fick även veta att de skulle vara 
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anonyma i undersökningen och därför fick de en speciell kod beroende på klass och placering i 

klasslistan. Vi talade noga om för eleverna att testet inte går på tid och att de inte behövde stressa 

samt att när de har besvarat alla uppgifter skulle de ta fram en bok och läsa tyst. De fick även veta 

att de endast behövde ange det rätta svaret och att de inte behövde visa uträkningarna.  

 

När vi delade ut testen försökte vi ta hänsyn till att lika många flickor respektive pojkar befann 

sig inom de två testgrupperna. Inom Grupp A tänkte vi på att det skulle vara lika många elever 

med svenska som andraspråk, matematiksvårigheter och läs- och skrivsvårigheter, som i Grupp B 

för att dessa två grupper ska se så identiska ut som möjligt. Efter utdelningen av testen befann vi 

oss bland eleverna och hjälpte dem med läsningen. Eleverna blev klara i olika takt och fick ta upp 

en bok och läsa tyst när de var klara med testen för att inte störa de andra. På 60 minuter hade vi 

fått in alla test och berömde då eleverna för deras prestation och tackade dem för att de hade 

ställt upp i studien. De test som inte fick vara med i studien togs bort och sedan rättades de 

övriga testen. I en av de klasser som vi undersökte så räckte inte tiden till då de endast hade en 

35-minuters lektion. Detta resulterade i att fyra elever hade tidsbrist och inte hann svara på alla 

frågor och att det då blev ej ifyllda svar. Dessa ej ifyllda svar räknades inte som ett felaktigt svar 

och de svaren räknades inte in i undersökningen. De andra klasserna i undersökningen hade 60 

minuter på sig och vi har under den tiden fått in alla svaren utan att utsätta eleverna för stress. 

När undersökningarna var klara på respektive skola samlades testuppgifterna in för att 

sammanställas. Efter detta fördes resultaten på enkäterna in i en datamatris, som skapades i 

Excel, för att lättare se möjliga samband mellan elevernas svar. Under detta moment finns en risk 

att slarvfel förekommer vid inskrivandet av resultaten eftersom det görs för hand, något som kan 

påverka reliabiliteten (Esaiasson m.fl., 2010, s. 70). För att undvika detta kontrolleras alltid 

resultaten genom att jämföra elevens test med resultatet i datamatrisen. Vid sammanställningen 

av elevernas tester kommer begreppet lösningsfrekvens att användas för att visa hur ofta rätt svar 

förekommer (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2010, s. 284). Lösningsfrekvens 

innebär hur många rätta svar som eleverna har angett, där en andel anger hur stor del av 

textuppgifterna, som är lösta på ett korrekt sätt (Löwing, 2008, s. 245). Resultaten kommer sedan 

visas med hjälp av statistik, där statistiska analysmetoder hjälper till att producera 

sammanfattande redogörelser av en större mängd insamlade data (Esaiasson m.fl., 2010, s. 393).  

Forskningsetiska överväganden  

I vår undersökning där studiens elever medverkar är det viktigt att de är anonyma. Forskaren 

måste bete sig på ett korrekt sätt i verksamheten, där den använder en god kvalitet 

(Vetenskapsrådet, 2011, s. 12). Forskaren ska respektera undersökningsobjekten samt se till att 

alla medverkande förblir anonyma, för att det inte ska gå att koppla ihop ett visst svar inom testet 

med en viss individ (Vetenskapsrådet, 2011, s. 68). För att detta ska bli möjligt har 

undersökningsobjekten tilldelats en specifik kod, som gör dem anonyma, men samtidigt ger 
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möjlighet till att identifiera elevens kön och eventuella svårigheter. De elever som är med i 

studien får inte på något sätt kränkas eller utsättas för förnedring (Vetenskapsrådet, 2011, s. 16).  

För att ha god forskningsetik och hålla individskyddskravet i denna undersökning har 

utgångspunkten varit Vetenskapsrådets fyra huvudkrav angående god forskning; 

informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet 

(Vetenskapsrådet, 1990, s. 6).  

Studiens tillvägagångssätt vid undersökningen var att informera de medverkande och deras 

målsman om undersökningens syfte och metod för att uppfylla informationskravet 

(Vetenskapsrådet, 1990, s. 7). Detta gjordes genom att ett brev skickades hem till målsman, där de 

fick information om vilka som utför undersökningen, dess syfte, hur undersökningen genomförs 

och att eleverna inte blir observerade eller videoinspelade. I brevet gavs även information om att 

skolan och eleverna alltid är anonyma i undersökningen för att motsvara kravet på 

konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 1990, s. 12) och på så sätt inte kunna identifiera vem eleven är. 

Dessutom får de information om att denna undersökning inte kommer att användas till något 

annat syfte eller i någon annan undersökning, vilket representerar nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 1990, s. 14). Målsman kan genom brevet godkänna eller neka till elevens 

medverkan i undersökningen och de kan även avbryta sin medverkan i undersökningen när helst 

de vill för att uppfylla samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 1990, s. 9).  
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Forskningsläge 

Vad det gäller forskning om textuppgifters utformning är rapporten av Roe och Taube (2006) 

relevant då den beskriver att läsförståelsen påverkar arbetet med matematik (s. 147). De menar att 

läsförmågan är en viktig del inom läsförståelsen och behövs för att kunna tolka matematiska 

textuppgifter (Roe & Taube, 2006, s. 155). Roe och Taubes rapport baseras på resultaten från 

PISA 2003, en undersökning bland de nordiska länderna i läsförståelse, matematik och 

naturkunskap. Den studien undersöker elever vid femton års ålder och lämnar de yngre eleverna. 

Även Österholm (2006) har fokuserat på äldre elever i sin avhandling och på grund av detta har 

vi valt att i vår studie undersöka yngre elever. Språkets betydelse inom matematiken är ett 

svårtillgängligt forskningsområde, där det inte har gjorts någon forskning på de yngre eleverna i 

Sverige. Vi tycker att det är mer intressant att kunna se från ett tidigt stadie var problemen ligger i 

textuppgifterna.  

Ett annat problem med Österholms (2006) studie är att den har en liten mängd 

undersökningsobjekt, där endast 101 personer deltar i undersökningen, vilket skulle kunna sänka 

studiens validitet. På grund av detta problem har vi tagit hänsyn till att det behövs fler 

undersökningsobjekt för att kunna få en säkrare studie med en god validitet och därför har vi 

närmare 200 elever i vår undersökning.  

Österholm (2006) har i sin avhandling bland annat studerat äldre studenters läsning av 

matematiska texter och texter med annat ämnesinnehåll för att se hur deras läsförmåga används 

(s. 4). Österholm kommer där fram till att studenterna använder sig av en speciell typ av läsning 

när de läser matematiska texter, som går ut på att fokusera på och plocka ut de matematiska 

symbolerna i texten (Österholm, 2006, s. 143). Detta visar på att ett vanligt sätt att läsa 

matematiska texter är att titta på symbolerna i texten och utgå från dem i sina uträkningar. Detta 

bekräftas av Löthman (1992), som menar att eleverna koncentrerar sig på talen i uppgifterna och 

låter det avgöra vilken räkneoperation som ska användas, istället för att läsa uppgiften noggrant 

och lägga märke till vad som efterfrågas (s. 44). Om elever har problem med sin läsförståelse i 

matematik kan ett sätt vara att lära dem att se till de enskilda orden och symbolerna, som befinner 

sin i textuppgifterna, för att kunna lista ut vilken räknemetod som ska användas. Detta är inte en 

bra metod att lära ut till eleverna då den gör att elevernas fokus hamnar på själva texten och inte 

på textens betydelse, som beskrivs i en situation (Österholm, 2009, s. 158). Det är viktigt att 

eleverna fokuserar på textens betydelse för att få ut informationen ur texten och veta hur 

lösningen ska gå till.  

 

Cummins (2001) har utformat en modell över hur man som lärare bör tänka vid 

konstruktionen av texter med hänseende till kontext och kognition (s. 67). Enligt Cummins 

(2001) är det viktigt att följa en viss ordning när texterna ska få en ökad svårighetsgrad samt att 
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stanna upp vid varje område och se till att eleverna hämtar de kunskaper som behövs för att ta sig 

vidare (s. 71). Cummins menar att det krävs att de textuppgifter, som eleverna möter är kognitivt 

krävande, där de ibland är inbäddade i kontext och ibland har en reducerad kontext. Enligt 

Cummins modell bör uppgifter inte vara kognitivt ej krävande samtidigt som de har en reducerad 

kontext, vilket vi har tänkt på vid utformandet av textuppgifter (Cummins, 2001, s. 67-68). I 

stödmaterialet Mer än matematik (Myndigheten för skolutveckling, 2008) tas denna modell upp, 

men där saknas konkreta exempel på vad kontext och kognition är för något samt hur man bör 

gå tillväga vid utformningen av texter (s. 12-13). Stödmaterialet använder sig av Cummins modell, 

men utför inte några egna empiriska studier. De har endast en hypotes kring modellen. 

Stödmaterialet utger sig för att utgå från matematiska textuppgifter, men detta ser vi kritiskt till, 

då de inte på ett konkret sätt beskriver hur textuppgifterna ska utformas och användas. De har 

ingen allmän princip på hur man bör gå tillväga, dock finns en ambition om att anpassa Cummins 

modell till att gälla matematiska texter.  

Cummins beskriver inte utförligt hur man ska gå tillväga för att utforma de texter, som 

befinner sig inom modellens olika områden samt vad kontext och kognition innebär. Detta är 

problematiskt då det inte är självklart över vilka typer av texter, som ska befinna sig inom varje 

område och det blir då svårt att utgå från denna modell. I vår studie försöker vi utgå från 

Cummins modell (2001, s. 67) när vi utformar matematiska textuppgifter, trots att Cummins 

endast behandlar språk i allmänhet. Detta har medfört att vi på egen hand har försökt ta till oss 

modellen och förstå modellens olika delar för att kunna utforma lämpliga matematikuppgifter 

utifrån den. På grund av bristerna i Cummins resonemang vill vi undersöka vad en kontext är och 

vilket stöd den kan ge eleverna samt hur den påverkar dem vid mötet med textuppgifter.  

I vår studie undersöker vi både elever med svenska som andraspråk och elever med läs- och 

skrivsvårigheter och ser om det finns några skillnader i hur de får stöd i en kontext. Detta är 

något som inte har synliggjorts hos andra forskare, vilket gör att vår studie fyller en funktion i 

forskningen.  

Forskning om elever med språkliga svårigheter 

Svensson (2002) har undersökt vilket samband det finns mellan kunskaper i svenska och 

matematik hos elever i gymnasiet genom att låta dem genomföra ett antal test. Testen i matematik 

består av flera uppgifter med olika svårighetersgrad, där det både finns enkla uppgifter och 

uppgifter som måste lösas i flera steg. Testen i svenska består av test i stavning, läsförståelse och 

ordförståelse.  

Syftet med Svenssons (2002) studie är att tidigt kunna se vilka elever som behöver stöd (s. 14). 

Undersökningen kommer fram till att det finns ett nära samband mellan elevernas kunskaper i 

svenska och matematik, där de ofta hade svårigheter i de båda ämnena och där undantagen var få. 

Svensson har, liksom vi, valt att fokusera på elever med språkliga svårigheter i sin undersökning. 

Dock har Svensson (2002) valt att titta på elever med dyslexi och elever med svenska som 
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andraspråk, där vi valt bort elever med dyslexi mot elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Anledningen till att vi valde att undersöka elever med läs- och skrivsvårigheter istället för de med 

dyslexi, var för att vi inte ville begränsa oss till elever med en konstaterad diagnos, utan istället 

utgå från elever med mer allmänna läs- och skrivsvårigheter. Svensson (2002) kommer fram till 

att elever med svenska som andraspråk har lägre kunskaper i matematik än både övriga elever och 

elever med dyslexi (s. 15).  

Undersökningen är genomförd bland cirka 850 elever, vilket är ett stort antal och detta stärker 

validiteten. Däremot undersöker Svensson (2002) endast elever i gymnasiet, vilket gör att dessa 

elever skiljer sig åldersmässigt från eleverna i vår studie, som befinner sig inom årskurs 3 och 4.  

 

Enligt Sterner och Lundberg (2002) finns det ett nära samband mellan läs- och 

skrivsvårigheter och svårigheter i matematik (s. 163). De visar på tänkbara orsaker till att det finns 

ett samband, exempelvis att det ställs krav på elevens läsning vid arbete med matematiska 

textuppgifter (Sterner & Lundberg, 2002, s. 9). Utifrån forskning visas det att elever med 

lässvårigheter inte alltid upplever svårigheter i matematik. Läsförmågan betraktas ofta synonymt 

med begåvning, där man antar att elever med läs- och skrivsvårigheter inte kan prestera bra inom 

matematik (Steeves, 1983, i Sterner & Lundberg, 2002, s. 88). Ofta förekommer både 

matematiksvårigheter och läs- och skrivsvårigheter hos elever samtidigt, men de kan också vara 

helt oberoende av varandra (Sterner & Lundberg, 2002, s. 8).  

En anledning till att elever med läs- och skrivsvårigheter även har matematiksvårigheter anser 

Sterner och Lundberg (2002) är att de aritmetiska fakta som finns i långtidsminnet stöds av 

samma fonologiska minnessystem, som är anslutet till läsförståelse och ordavkodning. Med detta 

kan det störda fonologiska processer, som bidrar till lässvårigheter vara grunden för svårigheter 

att hämta uppgiftens fakta ur långtidsminnet (Sterner & Lundberg, 2002, s. 84). Något som också 

påverkar är att det bristfälliga fonologiska arbetsminnet, som kännetecknar elever med 

lässvårigheter, gör det komplicerat för deras kapacitet att lära in nya ord (Sterner & Lundberg, 

2002, s. 88). Elevers läsförståelse och förmåga att skapa inre bilder av en texts innehåll är 

betydelsefulla kompetenser, som de behöver utveckla för att de ska förstå matematiska 

textuppgifter i läroböcker (Sterner & Lundberg, 2002, s. 146). Det som påverkar elevers lösningar 

på textuppgifter är deras läsförståelse och kunskap om hur man räknar (Brock, Cooney & 

Swanson, 1993, i Sterner & Lundberg, 2002, s. 92).  

Sterner och Lundberg har bidragit med en stor mängd kunskaper inom området matematik 

och läs- och skrivsvårigheter genom sin kunskapsöversikt. Dock ligger deras fokus på yngre 

elever, där de behandlar mycket om förskolan och de tidiga skolåren. Detta anses som 

problematiskt, då vår studie undersöker elever som är i slutet av de yngre åren och de som 

befinner sig i början på årskursen av de äldre eleverna inom grundskolan, alltså årskurs 3 och 4. 
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Resultatredovisning och analys 

Under denna rubrik redogör vi för studiens resultat genom stapeldiagram och en förklarande text. 

Här kommer även resultatet av uppgifterna att analyseras två och två, där uppgifter som 

behandlar samma område analyseras tillsammans. Dessa områden är matematiska symboler – icke 

matematiska symboler, hög kontext – låg kontext, elevnära ord – icke elevnära ord, samma relationsord – olika 

relationsord och bild – ingen bild.  

 

Här nedan följer två diagram över fördelningen av de 194 elever som har medverkat i 

undersökningen. Diagrammen visar att det är en ytterst liten skillnad mellan Grupp A och Grupp 

B vad det gäller fördelningen av eleverna, vilket stärker studiens validitet.  

 

 
 

Här nedan visas tre diagram. Två av diagrammen förklarar antalet elever i årskurserna 3 och 4 

samt antalet flickor och pojkar inom de två grupperna. Anledningen till att vi valt att redovisa 

fördelningen av pojkar och flickor i Grupp A och Grupp B var att visa vår ambition att göra 
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grupperna så identiska som möjligt. Det finns även ett diagram som visar hur många antal rätt 

eleverna har i genomsnitt.  

 

 

 

 
  

Här nedan följer resultaten från de två delstudierna. En jämförelse kommer att göras mellan 

uppgifterna i test A som utfördes av elever inom Grupp A och test B som utfördes av elever 

inom Grupp B. Uppgifterna i test A kommer benämnas som 1a, 2a, 3a och så vidare och det 

samma gäller inom test B. Den första delstudien visar resultaten av eleverna med svenska som 

andraspråk, som jämförs med den totala elevgruppens resultat. Den andra delstudien redovisar 

resultaten av eleverna med läs- och skrivsvårigheter, som jämförs med den totala elevgruppens 

resultat. Fyra elever fick tidsbrist och kunde inte slutföra alla uppgifterna i testet. Detta medför 

att några uppgifter har ett lägre antal svar, då eleverna lämnade ett ej ifyllt svar på dessa. Vid dessa 

uppgifter anges detta och även antal elever som svarat på uppgiften. Om inget anges så har 96 

elever besvarat test A och 98 elever besvarat test B. Resultaten anges i antal rätt i procent, där 

andelen i procent har avrundats till närmaste tiondelsdecimal.  

Resultat och analys av elever med svenska som andraspråk (Ansvarig: Frida Eriksson) 

Det är 16 elever i Grupp A som har svenska som andraspråk, där 4 stycken av dessa har svenska 

som andraspråk och matematiksvårigheter. Det är 16 elever i Grupp B som har svenska som 

andraspråk, där 2 stycken av dessa har svenska som andraspråk och matematiksvårigheter. 
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Matematiska symboler – icke matematiska symboler 

1a) På eftermiddagen visar termometern att det är 10 ̊ C ute. Under natten sjunker temperaturen med 8 ̊ C. 

Nästa dag har temperaturen stigit med 12 ̊ C. Hur varmt är det nu?  

1b) På eftermiddagen visar termometern att det är tio grader ute. Under natten sjunker temperaturen med åtta 

grader. Nästa dag har temperaturen stigit med tolv grader. Hur varmt är det nu?   

 

 
 

62,5 procent av eleverna med svenska som andraspråk angav rätt svar på uppgift 1a medan 75 

procent angav rätt svar på uppgift 1b. Detta kan ses i relation till den totala elevgruppen där 56,3 

procent inom Grupp A svarade rätt och 74,5 procent svarade rätt inom Grupp B.  

 

6a) Pontus tänker på ett tal. Talet har sju hundratal och tre färre tiotal. Entalen är två fler än hundratalen. 

Vilket är talet som Pontus tänker på? 

6b) Pontus tänker på ett tal. Talet har 7 hundratal och 3 färre tiotal. Entalen är 2 fler än hundratalen. Vilket 

är talet som Pontus tänker på? 

 

 
 

På uppgift 6a svarade elever med svenska som andraspråk 43,8 procent rätt, medan dessa 

elever svarade 50 procent rätt på uppgift 6b. På uppgift 6a inom den totala elevgruppen svarade 
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eleverna 63,5 procent rätt. På uppgift 6b hade två elever inom den totala elevgruppen ej ifyllda 

svar, som gjorde att resterande 96 eleverna hade 67,7 procent rätt.  

Analys av området matematiska symboler – icke matematiska symboler 

Inom området matematiska symboler – icke matematiska symboler vid uppgift 1, innehåller 1a den 

matematiska symbolen för grader Celsius och siffror, medan 1b inte har några matematiska 

symboler utan är endast skriven med bokstäver. Resultatet visar att både elever i allmänhet och 

elever med svenska som andraspråk har svårt för de matematiska symbolerna i uppgift 1a i vår 

studie. Dock klarar elever med svenska som andraspråk av uppgift 1a på ett bättre sätt än elever i 

allmänhet.  

Samtidigt visar resultatet från uppgift 6, där uppgift 6a endast består av bokstäver och 6b 

innehåller matematiska symboler i form av siffror, att de symbolerna inte är lika svåra för elever i 

allmänhet. Både elever i allmänhet och elever med svenska som andraspråk har svårare för 

uppgift 6a än 6b, där elever med svenska som andraspråk har svårare än elever i allmänhet att 

lösa dessa uppgifter. Elever med svenska som andraspråk har i vår studie svårare för uppgift 6a 

och 6b än de har för uppgift 1a och 1b, vilket skulle kunna bero på att uppgift 6 behandlar ett 

större talområde än uppgift 1.  

Hög kontext – låg kontext 

2a) Tal A är lika med 10. Tal B är ett mindre. Tal C är störst. Tal C är lika med 14. Hur mycket större är 

tal C än tal B? 

2b) Barnen jämför sina pennor. Ludvigs penna är 10 cm. Lukas penna är 1 cm kortare. Liams penna är längst. 

Den är 14 cm. Hur mycket längre är Liams penna än Lukas penna?  

 

 
 

Elever med svenska som andraspråk hade en lösningsfrekvens på 56,3 procent på både 

uppgift 2a och 2b. Den totala elevgruppen hade fler rätta svar på uppgift 2a med en procent på 

68,8 medan uppgift 2b hade en procent på 60,2.  
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7a) Elin är 10 år gammal. Hon har tre systrar. Hennes äldsta syster heter Vera och är 14 år äldre än Elin. 

Lisa som är yngsta systern är 16 år yngre än Vera. Jenny är 12 år äldre än Lisa. Hur gamla är Elins systrar? 

7b) Det finns fyra tal A, B, C och D. Tal A är lika med 10. Talet B är störst och är 14 mer än tal A. Tal C 

är minst och är 16 mindre än tal B. Tal D är 12 mer än tal C. Vilka tal är B, C och D? 

 

 
 

68,8 procent av eleverna med svenska som andraspråk angav rätt svar på uppgift 7a. 56,3 

procent av dessa elever angav rätt svar på uppgift 7b. 95 elever ur den totala elevgruppen svarade 

på uppgift 7a och av dessa svarade 61 procent rätt. 96 elever ur den totala elevgruppen svarade på 

uppgift 7b, varav 63,5 procent angav rätt svar.  

Analys av området hög kontext – låg kontext 

Nästa område är hög kontext – låg kontext där studien undersökt vilken betydelse det får om det 

endast är själva kontexten som förändras i uppgifterna och detta undersöks i uppgift 2 och 7. 

Uppgift 2a har låg kontext och uppgift 2b har hög kontext i form av en situation som eleverna 

kan känna igen sig i. Resultatet på uppgift 2 visar att elever med svenska som andraspråk varken 

får stöd eller känner sig hindrade av en kontext, vilket visar sig i att exakt lika stor procentandel 

svarat rätt på uppgift 2a och 2b. Uppgift 2 kräver två uträkningarna för att komma fram till ett 

svar till skillnad mot uppgift 7, som kräver tre uträkningar. Uppgift 7 är alltså mer kognitivt 

krävande och kräver en högre mängd tänkande från eleverna. En kontextinbäddad text skulle då 

kunna vara viktigare vid denna uppgift än vid uppgift 2. Detta märks i vårt resultat bland elever 

med svenska som andraspråk, då högre andel av dessa elever svarat rätt på uppgift 7a som har en 

hög kontext, än på uppgift 7b som har en låg kontext. Eleverna med svenska som andraspråk i 

vår studie har mer stöd i en kontext när de möter en uppgift, som är mer kognitivt krävande och 

består av fler uträkningar, exempelvis uppgift 7 i jämförelse med uppgift 2, som ej är lika 

kognitivt krävande.  
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Elevnära ord – icke elevnära ord 

3a) En saigaantilop väger 41 kg och en fossa väger 29 kg mindre. Matamata väger 3 kg mer än fossan. Hur 

mycket väger de tillsammans? 

3b) En kalv väger 41 kg och en hund väger 29 kg mindre. Apan väger 3 kg mer än hunden. Hur mycket väger 

de tillsammans? 

 

 
 

På uppgift 3a svarade 31,3 procent av elever med svenska som andraspråk rätt. Dessa elever 

hade på uppgift 3b 25 procent rätt. Inom den totala elevgruppen resulterade Grupp A:s svar i 

11,5 procent rätt och Grupp B med 22,4 procent.  

 

8a) Mormor har 7 st femkronor. Hon har 2 st färre tiokronor. Enkronorna är 6 st fler än femkronor. Hur 

mycket pengar har hon? 

8b) Malin har 7 trossar som varje väger 5 kg. Hon har 2 st färre kättingar som varje väger 10 kg. Fendrarna 

som väger 1 kg är 6 fler än kättingarna. Hur mycket väger sakerna?  

 

 
 

Inom gruppen av elever med svenska som andraspråk svarade 15 elever på uppgift 8a, där de 

hade 13,3 procent rätt. Inom gruppen av elever med svenska som andraspråk svarade 16 elever 
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på uppgift 8b, där de hade 43,8 procent rätt. I den totala elevgruppen svarade 94 elever på 

uppgift 8a, som resulterade i 28,7 procent rätt. I den totala elevgruppen svarade 96 elever på 

uppgift 8b, som resulterade i 35,4 procent rätt. 

Analys av området elevnära ord – icke elevnära ord 

Med uppgift 3 och 8 undersöks området elevnära ord – icke elevnära ord och dess påverkan på 

elevernas lösningar. Resultatet på uppgift 3 visar att elever i allmänhet har lättare för att lösa 

uppgift 3b, som består av elevnära ord, men samtidigt har de även lättare att lösa uppgift 8b som 

består av icke elevnära ord. Elever med svenska som andraspråk visar däremot att de har lättare 

för att lösa uppgifter med icke elevnära ord både i uppgift 3 och 8.  

Uppgift 3 handlar om att räkna ut vikten av tre olika djur, där djuren i 3a har ovanliga 

artnamn, som elever troligtvis inte är vana att möta och djuren i 3b har vanliga artnamn, som 

elever troligen känner till från vanliga texter. Elever i allmänhet har lättare att lösa uppgift 3b med 

de vanliga artnamnen än de har att lösa uppgift 3a. Elever med svenska som andraspråk har 

däremot lättare att lösa uppgift 3a med de ovanliga artnamnen än de har att lösa uppgift 3b. 

Elever med svenska som andraspråk visar dock i vår studie att de har ett högre resultat både på 

uppgift 3a och 3b än vad den totala elevgruppen har. Det visar att icke elevnära ord inte påverkar 

elever med svenska som andraspråks lösningsförmåga i samma grad som de påverkar elever i 

allmänhet, utan att elever med svenska som andraspråk blir positivt påverkade av icke elevnära 

ord. Detta visar sig genom att de har en högre lösningsfrekvens på uppgiften med icke elevnära 

ord. En anledning till detta resultat skulle kunna vara att elever med svenska som andraspråk har 

kommit i kontakt med dessa icke elevnära ord i högre grad, än elever i allmänhet. Detta är dock 

något som vi valt att inte undersöka.  

Elever med svenska som andraspråk har en högre lösningsfrekvens på uppgift 8b än elever i 

allmänhet har på uppgift 8b. Däremot har elever i den totala elevgruppen högre lösningsfrekvens 

på uppgift 8a än elever med svenska som andraspråk har på uppgift 8a.  

Samma relationsord – olika relationsord 

4a) När Emil var 7 år var han 124 cm lång. Det är 23 cm kortare än vid 11 års ålder. Idag är han 15 år och 

är 32 cm längre än när han var 11 år. Hur lång är Emil idag? 

4b) När Emil var 7 år var han 124 cm lång. Vid 11 års ålder var han 23 cm längre. Idag är han 15 år och 32 

cm längre än när han var 11 år. Hur lång är Emil idag? 
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12,5 procent av eleverna med svenska som andraspråk angav rätt svar på uppgift 4a. 56,3 

procent av eleverna med svenska som andraspråk angav rätt svar på uppgift 4b. 37,5 procent 

angav rätt svar i den totala elevgruppen på uppgift 4a. 60,2 procent av eleverna i den totala 

elevgruppen angav rätt svar på uppgift 4b.  

 

9a) Familjen Nordlund har en tom släpkärra som de ska lasta med möbler. Den väger 230 kg. De lastar på en 

säng så släpkärran blir 46 kg tyngre. Efter sängen lastar de på en bokhylla och då blir släpkärran 17 kg tyngre. 

Hur mycket väger släpkärran nu? 

9b) Familjen Nordlund har en tom släpkärra som de ska lasta med möbler. Den väger 230 kg. De lastar på en 

säng så släpkärran blir 46 kg tyngre. Efter sängen lastar de på en bokhylla som väger 29 kg mindre än sängen. 

Hur mycket väger släpkärran nu?  

 

 
 

Vid uppgift 9a inom gruppen elever med svenska som andraspråk svarade 15 elever som hade 

66,7 procent rätt. Uppgift 9b besvarades av 16 elever med svenska som andraspråk som 

resulterade i 25 procent rätt. Inom den totala elevgruppen svarade 63,2 procent rätt på uppgift 9a 

där det var 95 elever. Inom den totala elevgruppen svarade endast 96 elever på uppgift 9b som 

resulterade i 25 procent rätt.     
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Analys av området samma relationsord – olika relationsord 

Inom området samma relationsord – olika relationsord undersöks med hjälp av uppgift 4 och 9 hur 

stort stöd valet av relationsord är i en text. Resultatet på uppgift 4a visar att den totala 

elevgruppen svarat rätt på 37,5 procent, medan elever med svenska som andraspråk endast svarat 

rätt på 12,5 procent. Det är alltså en skillnad på 25 procentenheter, vilket visar att elever med 

svenska som andraspråk i vår studie, i lägre grad klarar av att lösa uppgifter med olika 

relationsord än elever i allmänhet. Om man ser till uppgift 9 har både elever i allmänhet och 

elever med svenska som andraspråk enklare för att lösa uppgiften med samma relationsord, alltså 

uppgift 9a, än de har att lösa uppgiften med olika relationsord, alltså uppgift 9b. Eleverna med 

svenska som andraspråk har i vår studie en högre lösningsfrekvens på uppgift 9a än vad eleverna i 

allmänhet har på uppgift 9a.  

Skillnaden mellan uppgift 4 och 9 är att uppgift 4 endast kräver addition på både 4a och 4b, 

medan uppgift 9 kräver subtraktion på 9b, men endast addition på 9a. Sett bara till de två 

uppgifterna med olika relationsord, 4a och 9b, så klarade eleverna med svenska som andraspråk i 

högre grad av att lösa uppgift 9b som består av både subtraktion och addition, än uppgift 4a där 

eleverna endast behöver använda addition, men där det krävs en mer noggrann läsning. Eleverna 

med svenska som andraspråks resultat i vår studie skulle kunna bero på att dessa elever har lättare 

för att förstå och räkna subtraktion i uppgift 9b än de har att noggrant läsa uppgift 4a. Uppgift 4a 

kan förvilla eleverna då ordet kortare kan göra att eleverna tänker subtraktion och inte addition, 

vilket är vad som krävs för att räkna ut uppgiften och därför måste eleverna använda en mer 

noggrann läsning.  

Bild – ingen bild 

5a) David har fyra stolpar. Stolpe A är 16 meter hög. Stolpe B är hälften så hög som stolpe A. Stolpe C är 4 

meter högre än stolpe B. Stolpe C är dubbelt så hög som stolpe D. Hur hög är stolpe D?   

 

 

 

 

        A       B        C        D 

5b) David har fyra stolpar. Stolpe A är 16 meter hög. Stolpe B är hälften så hög som stolpe A. Stolpe C är 4 

meter högre än stolpe B. Stolpe C är dubbelt så hög som stolpe D. Hur hög är stolpe D? (se bild ovan) 
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Elever med svenska som andraspråk hade 12,5 procent rätt på uppgift 5a och 62,5 procent rätt 

på uppgift 5b. Eleverna inom den totala elevgruppen svarade rätt med 35,8 procent på uppgift 5a, 

som besvarades av 95 elever. 98 av eleverna i den totala elevgruppen hade 64,3 procent rätt på 

uppgift 5b. Uppgift 5a och 5b är identiska förutom att 5b har en bild.  

                                         
10a) Det finns en giraff, en zebra, en elefant och en noshörning. Giraffen är 5 meter hög. Zebran är 2,5 meter 

lägre än giraffen. Elefanten är 1,5 meter högre än zebran. Noshörningen är 2 meter lägre än elefanten. Hur hög 

är noshörningen? 

10b) Det finns en giraff, en zebra, en elefant och en noshörning. Giraffen är 5 meter hög. Zebran är 2,5 meter 

lägre än giraffen. Elefanten är 1,5 meter högre än zebran. Noshörningen är 2 meter lägre än elefanten. Hur hög 

är noshörningen? 

 

 
 

15 elever med svenska som andraspråk besvarade uppgift 10a, av dem svarade 33,3 procent 

rätt. Inom uppgift 10b var det 16 elever som svarade och dessa hade 18,8 procent rätt. 94 elever 
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inom den totala elevgruppen hade 29,8 procent rätt på uppgift 10a. 96 elever inom den totala 

elevgruppen svarade på uppgift 10b varav 25 procent hade rätt. Uppgift 10a och 10b är identiska 

förutom att 10a har en bild.  

Analys av området bild – ingen bild 

Det sista området är bild – ingen bild som i uppgift 5 och 10 undersöker i hur stor utsträckning en 

bild kan fungera som ett stöd till eleverna i uppgifterna. Resultatet i vår studie visar att bilder är 

ett stöd i kontexten för elever med svenska som andraspråk i högre utsträckning än vad det är för 

elever i allmänhet. Bland eleverna med svenska som andraspråk i vår studie, syns detta speciellt i 

uppgift 5, där det skiljer 50 procentenheter mellan de som svarat rätt på 5a jämfört med 5b, där 

5b har en bild och en högre andel rätta svar. Bland elever i allmänhet i vår studie är denna 

skillnad inte lika stor då det bland dem skiljer 29 procentenheter mellan uppgift 5a och 5b. För 

elever med svenska som andraspråk är bilder ett större stöd i kontexten på denna uppgift än det 

är för elever i allmänhet.  

Om vi ser till uppgift 10 är det däremot bara 14,5 procentenheter som skiljer mellan uppgift 

10a och 10b bland elever med svenska som andraspråk. Det är större andel elever med svenska 

som andraspråk som har angivit ett korrekt svar på uppgift 10a, än andelen elever i allmänhet, 

som angett ett korrekt svar på uppgift 10a. För dessa elever utgör bilden ett kontextuellt stöd i 

uppgift 5b men inte i lika hög grad i uppgift 10a. Anledningen till detta skulle kunna vara att 

bilden i uppgift 5b är mer tydlig än bilden i 10a, där djuren står längre ifrån varandra än stolpana 

gör, vilket gör att det skulle kunna vara lättare att se tydliga skillnader på bilden till uppgift 5b. 

Uppgift 10 har en kontextinbäddad text medan uppgift 5 har en mer kontextreducerad text. Detta 

skulle kunna göra att behovet av en bild som kontextuellt stöd är större i uppgift 5 än i uppgift 

10, vilket skulle kunna vara orsaken till att 5b har en högre lösningsfrekvens än uppgift 10a bland 

elever med svenska som andraspråk.  

Sammanfattande analys 

Elever med svenska som andraspråk klarar av matematiska symboler i högre grad än elever i 

allmänhet när uppgiften behandlar ett lägre talområde. Däremot när talområdet ökar så har elever 

med svenska som andraspråk större svårigheter med matematiska symboler än elever i allmänhet. 

För elever med svenska som andraspråk är, enligt vår forskning, en kontextinbäddad text ett 

stöd i kontexten. Det gör att de befinner sig inom område B i Cummins modell, där de 

fortfarande behöver stöd (Cummins, 2001, s. 67).  

Enligt Möllehed (2001) kan elever missuppfatta texten om de inte förstår alla orden, vilket kan 

hända vid uppgifter med icke elevnära ord (s. 92). Däremot visar vår forskning att elever med 

svenska som andraspråk har lättare för uppgifter med icke elevnära ord. Det betyder alltså att de 

inte missuppfattar texten i uppgifterna.  
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Elever med svenska som andraspråk har ungefär lika resultat som elever i allmänhet när det 

gäller området samma relationsord – olika relationsord. Att använda sig av samma relationsord i 

textuppgifter fungerar alltså som ett bra stöd i kontexten för elever med svenska som andraspråk.  

Elever med svenska som andraspråk behöver i hög grad stöd av en bild i en textuppgift för att 

lättare kunna lösa den. En bild fungerar alltså som ett högt kontextuellt stöd för dessa elever.  

Resultat och analys av elever med läs- och skrivsvårigheter (Ansvarig: Linda Eriksson) 

Det finns 15 elever med läs- och skrivsvårigheter inom Grupp A och av dessa har 7 stycken läs- 

och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter. Det finns 17 elever med läs- och skrivsvårigheter 

inom Grupp B och av dessa har 7 stycken läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter.  

Matematiska symboler – icke matematiska symboler 

1a) På eftermiddagen visar termometern att det är 10 ̊ C ute. Under natten sjunker temperaturen med 8 ̊ C. 

Nästa dag har temperaturen stigit med 12 ̊ C. Hur varmt är det nu?  

1b) På eftermiddagen visar termometern att det är tio grader ute. Under natten sjunker temperaturen med åtta 

grader. Nästa dag har temperaturen stigit med tolv grader. Hur varmt är det nu?   

 

 
 

Inom gruppen med elever med läs- och skrivsvårigheter var det 20 procent som angav rätt 

svar på uppgift 1a. Vid uppgift 1b var det 52,9 procent rätt angivna svar från elever med läs- och 

skrivsvårigheter. I den totala elevgruppen var det 56,3 procent rätt angivna svar på uppgift 1a. 

Vid uppgift 1b hade den totala elevgruppen angivit 74,5 procent rätta svar.  

 

6a) Pontus tänker på ett tal. Talet har sju hundratal och tre färre tiotal. Entalen är två fler än hundratalen. 

Vilket är talet som Pontus tänker på? 

6b) Pontus tänker på ett tal. Talet har 7 hundratal och 3 färre tiotal. Entalen är 2 fler än hundratalen. Vilket 

är talet som Pontus tänker på? 
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Av eleverna med läs- och skrivsvårigheter var det 33,3 procent som angav ett rätt svar på 

uppgift 6a och 41,2 procent som angav ett rätt svar på uppgift 6b. På uppgift 6a hade den totala 

elevgruppen en lösningsfrekvens på 63,6 procent. På uppgift 6b, som besvarades av 96 elever i 

den totala elevgruppen, var det 67,7 procent som svarade rätt.  

Analys av området matematiska symboler – icke matematiska symboler 

Vid testen på uppgift 1 och 6 undersöks området matematiska symboler – icke matematiska symboler. 

Resultatet visade att elever med läs- och skrivsvårigheter och elever i den totala elevgruppen hade 

en del svårigheter med matematiska symboler i uppgift 1a, där siffror, grader och Celsius tecknet 

användes, än de hade i uppgift 1b. Vid uppgift 1b och 6a används inga matematiska symboler, 

utan där består uppgiften enbart av bokstäver. Elever med läs- och skrivsvårigheter som löste 

uppgift 1 hade stor marginal i procentandel, där det skiljde drygt 32 procentenheter, än mot den 

totala elevgruppen, som enbart hade drygt 18 procentenheter i skillnad. Endast 20 procent av 

eleverna med läs- och skrivsvårigheter hade rätt lösningsförmåga i uppgift 1a med matematiska 

symboler. Däremot har den totala elevgruppen haft en större lösningsförmåga i uppgift 1a, där 

det resulterade i dryga 56 procent rätt. Detta skulle kunna förklaras med att elever med läs- och 

skrivsvårigheter i vår studie har större svårigheter än elever i den totala elevgruppen, med att 

möta och förstå matematiska symboler, som inte så ofta förekommer i deras vardag, exempelvis 

symbolen för grader. Vid uppgift 6b så visar eleverna med både läs- och skrivsvårigheter och de 

elever i totala elevgruppen att de har lättare för sig med matematiska symboler, som då enbart 

består av siffror, än de har med uppgift 6a som enbart består av bokstäver. Både vid uppgift 1 

och 6 har elever i den totala elevgruppen i vår studie ett högre resultat, än vad elever med läs- och 

skrivsvårigheter har på dessa uppgifter.  

Eventuellt så kan eleverna uppleva att matematiska symboler utöver siffror, som exempelvis 

Celsiustecknet, är svårare och kan göra att ett större antal elever inte klarar av sådana uppgifter. 

Det skulle kunna bero på att eleverna måste ha en förståelse för relationerna mellan matematiska 

begrepp och symboler.  
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Hög kontext – låg kontext 

2a) Tal A är lika med 10. Tal B är ett mindre. Tal C är störst. Tal C är lika med 14. Hur mycket större är 

tal C än tal B? 

2b) Barnen jämför sina pennor. Ludvigs penna är 10 cm. Lukas penna är 1 cm kortare. Liams penna är längst. 

Den är 14 cm. Hur mycket längre är Liams penna än Lukas penna?  

 

 
 

40 procent av elever med läs- och skrivsvårigheter hade rätt svar på uppgift 2a och 23,5 

procent rätta svar på uppgift 2b. 68,8 procent av den totala elevgruppen angav rätt svar på 

uppgift 2a och 60,2 procent rätt svar på uppgift 2b.  

 

7a) Elin är 10 år gammal. Hon har tre systrar. Hennes äldsta syster heter Vera och är 14 år äldre än Elin. 

Lisa som är yngsta systern är 16 år yngre än Vera. Jenny är 12 år äldre än Lisa. Hur gamla är Elins systrar? 

7b) Det finns fyra tal A, B, C och D. Tal A är lika med 10. Talet B är störst och är 14 mer än tal A. Tal C 

är minst och är 16 mindre än tal B. Tal D är 12 mer än tal C. Vilka tal är B, C och D? 

 

 
 

Inom gruppen med elever med läs- och skrivsvårigheter var det 13,3 procent som resulterade i 

ett rätt angivet svar på uppgift 7a och på uppgift 7b var det 35,3 procent som resulterade i ett rätt 
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angivet svar. 95 elever i den totala elevgruppen besvarade uppgift 7a där det var 61,1 procent 

rätta svar. Vid uppgift 7b var det 96 elever i den totala elevgruppen som svarade med 63,5 

procent rätta svar.  

Analys av området hög kontext – låg kontext 

Vid uppgift 2 och 7 som innehåller hög kontext – låg kontext så visar det att elever med läs- och 

skrivsvårigheter inte i lika hög grad ser en kontextinbäddad text som ett stöd i kontexten, utan de 

klarar av fler uppgifter, som består av låg kontext. Dessa elever har enklare för sig att lösa uppgift 

2a än 2b, där det skiljer dryga 16 procentenheter mellan dem. Vid uppgift 7 visar det att elever 

med läs- och skrivsvårigheter har det enklare att lösa en uppgift med en låg kontext, där det 

skiljer 22 procentenheter mellan 7a och 7b. Det är inte någon större markant skillnad hos elever 

med läs- och skrivsvårigheter i vår studie vid uppgift 2a och 7b. Det skiljer endast 5 

procentenheter, där de har lite lättare för uppgift 2a som är kognitivt ej krävande. Det skulle 

kunna bero på att de tar till sig uppgifter som är kognitivt ej krävande lättare än uppgifter, som är 

kognitivt krävande. På uppgift 2b och 7a, vilka båda har en kontextinbäddad text, visar det i vår 

studie att elever med läs- och skrivsvårigheter har ett bättre resultat på uppgift 2b än 7a. Det 

skiljer dryga 10 procentenheter mellan de uppgifterna. Även här har dessa elever ett bättre 

resultat på den uppgiften som är kognitivt ej krävande, alltså uppgift 2b, än på uppgift 7a, som är 

kognitivt krävande.  

Eleverna i den totala elevgruppen visar inte lika markanta skillnader på uppgift 2 och uppgift 

7. Dessa elever visar också att de har enklare att lösa uppgifter som består av låg kontext, men 

inte i lika hög grad som elever med läs- och skrivsvårigheter. Vid uppgift 2 så skiljer det dryga 8 

procentenheter mellan 2a och 2b, medan i uppgift 7 så skiljer det dryga 2 procentenheter mellan 

7a och 7b, för eleverna i den totala elevgruppen i vår studie. Även eleverna i den totala 

elevgruppen har lättare för uppgifter som är kognitivt ej krävande jämfört med uppgifter som är 

kognitivt krävande.  

Elevnära ord – icke elevnära ord 

3a) En saigaantilop väger 41 kg och en fossa väger 29 kg mindre. Matamata väger 3 kg mer än fossan. Hur 

mycket väger de tillsammans? 

3b) En kalv väger 41 kg och en hund väger 29 kg mindre. Apan väger 3 kg mer än hunden. Hur mycket väger 

de tillsammans? 
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På uppgift 3a var det totalt 0 procent av eleverna med läs- och skrivsvårigheter som svarade 

rätt. Vid uppgift 3b var det 11,8 procent av eleverna med läs- och skrivsvårigheter som svarade 

rätt. I den totala elevgruppen var det 11,5 procent som svarade rätt på uppgift 3a och 22,4 

procent som svarade rätt på uppgift 3b.  

 

8a) Mormor har 7 st femkronor. Hon har 2 st färre tiokronor. Enkronorna är 6 st fler än femkronor. Hur 

mycket pengar har hon? 

8b) Malin har 7 trossar som varje väger 5 kg. Hon har 2 st färre kättingar som varje väger 10 kg. Fendrarna 

som väger 1 kg är 6 fler än kättingarna. Hur mycket väger sakerna?  

 

 
 

6,7 procent av elever med läs- och skrivsvårigheter besvarade uppgift 8a med rätt svar och 

17,6 procent besvarade uppgift 8b med rätt svar. 28,7 procent av de 94 eleverna i den totala 

elevgruppen angav rätt svar på uppgift 8a. 35,4 procent av de 96 eleverna i den totala elevgruppen 

svarade rätt på uppgift 8b.  

Analys av området elevnära ord – icke elevnära ord 

Nästa område i undersökningen behandlar elevnära ord – icke elevnära ord inom uppgifterna 3 och 8. 

Eleverna som har läs- och skrivsvårigheter i vår studie klarade inte av uppgift 3a, som består av 
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icke elevnära ord, där det var 0 procent som hade rätt svar. Eleverna med läs- och 

skrivsvårigheter i vår studie, får alltså svårigheter när de möter svåra ord i uppgift 3a, som de inte 

känner igen, vilket skulle kunna förorsaka att de inte förstår sammanhanget i uppgiften och 

därför inte kan komma fram till en lösning. Till skillnad mot uppgift 8b så klarar då dessa elever 

av att möta icke elevnära ord än mot uppgift 3a. Orsaken till detta skulle kunna vara att elever vid 

uppgift 3a måste räkna subtraktion, som kan ställa till det för eleven än mot uppgift 8b, där 

eleverna endast behöver addera, för att komma fram till en lösning.  

Eleverna i den totala elevgruppen visar att de har lättare för sig att klara av icke elevnära ord 

inom uppgift 8b, där de endast behöver addera för att komma fram till en lösning. Dessa elever 

har däremot lättare att räkna ut uppgift 3b, som består av elevnära ord, än uppgift 3a som består 

av icke elevnära ord. Eleverna är tvungen att använda sig av subtraktion vid både 3a och 3b och 

då upplever 3a, som en svårare uppgift. Väldigt få elever med läs- och skrivsvårigheter kunde på 

ett korrekt sätt lösa uppgift 8a, en uppgift som kan vara missledande för eleverna där de kan 

uppleva frågan som otydlig och detta kan vara orsaken till det låga resultatet. Även uppgift 8b har 

ett lägre resultat hos eleverna med läs- och skrivsvårigheter i vår studie. En orsak till att både 

uppgift 8a och 8b har låg lösningsfrekvens kan vara att uppgifterna kräver sex räkneoperationer, 

innan eleverna är framme vid det rätta svaret.  

Samma relationsord – olika relationsord 

4a) När Emil var 7 år var han 124 cm lång. Det är 23 cm kortare än vid 11 års ålder. Idag är han 15 år och 

är 32 cm längre än när han var 11 år. Hur lång är Emil idag? 

4b) När Emil var 7 år var han 124 cm lång. Vid 11 års ålder var han 23 cm längre. Idag är han 15 år och 32 

cm längre än när han var 11 år. Hur lång är Emil idag? 

 

 
 

Inom gruppen med läs- och skrivsvårigheter var det 13,3 procent av eleverna som angav det 

rätta svaret på uppgift 4a. Det var 41,2 procent rätta svar på uppgift 4b bland dessa elever. I den 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

90
100

A
nt
al
 r
ät
t (
%
)

Uppgift 4 Elever med läs-
och skrivsvårigheter

Grupp A

Grupp B

0
10
20
30
40
50
60
70
80

90
100

A
nt
al
 r
ät
t (
%
)

Uppgift 4 Den totala 
elevgruppen

Grupp A

Grupp B



 
 

45 
 

totala elevgruppen angav 37,5 procent av eleverna det rätta svaret på uppgift 4a och 60,2 procent 

på uppgift 4b.  

 

9a) Familjen Nordlund har en tom släpkärra som de ska lasta med möbler. Den väger 230 kg. De lastar på en 

säng så släpkärran blir 46 kg tyngre. Efter sängen lastar de på en bokhylla och då blir släpkärran 17 kg tyngre. 

Hur mycket väger släpkärran nu? 

9b) Familjen Nordlund har en tom släpkärra som de ska lasta med möbler. Den väger 230 kg. De lastar på en 

säng så släpkärran blir 46 kg tyngre. Efter sängen lastar de på en bokhylla som väger 29 kg mindre än sängen. 

Hur mycket väger släpkärran nu?  

 

 
 

Av de elever som befinner sig inom läs- och skrivsvårighetsgruppen var det 53,3 procent som 

resulterade i rätt angivet svar på uppgift 9a. På uppgift 9b var det 5,9 procent av dessa elever som 

svarade rätt. Uppgift 9a besvarades av 95 elever i den totala elevgruppen och av dessa svarade 

63,2 procent med rätt angivet svar. Uppgift 9b besvarades av 96 elever i den totala elevgruppen 

varav 25 procent svarade med rätt svar.  

Analys av området samma relationsord – olika relationsord 

På uppgift 4 och 9 undersöks samma relationsord – olika relationsord, där uppgift 4 enbart kräver att 

eleverna använder sig av addition för att komma fram till en lösning. På uppgift 9b behöver 

eleverna däremot använda sig av räknemetoden subtraktion för att komma fram till rätt svar. 

Detta resulterade i att elever med läs- och skrivsvårigheter och elever i den totala elevgruppen har 

lättare för sig att göra uträkningar, där det är samma relationsord i uppgifterna. Inom uppgift 4 

skiljer det nästan 28 procentenheter mellan uppgift 4a och 4b, där eleverna med läs- och 

skrivsvårigheter hade lättare att räkna ut uppgift 4b, som består av samma relationsord. Vid 

uppgift 9 är det dryga 47 procentenheter som skiljer mellan 9a och 9b, där 9a består av samma 

relationsord och som har en högre lösningsfrekvens för dessa elever. Eleverna inom den totala 

elevgruppen hade drygt 22 procentenheter bättre på uppgift 4b än 4a och på uppgift 9a hade 

eleverna drygt 38 procentenheter mer rätt än på uppgift 9b. De elever som är inom den totala 
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elevgruppen hade lättare att lösa uppgifter med olika relationsord än vad elever med läs- och 

skrivsvårigheter hade. Detta kan ses som att elever med läs- och skrivsvårigheter i vår studie, ser 

uppgifter med samma relationsord, som ett större stöd i kontexten än vad den totala elevgruppen 

gör.  

Bild – ingen bild 

5a) David har fyra stolpar. Stolpe A är 16 meter hög. Stolpe B är hälften så hög som stolpe A. Stolpe C är 4 

meter högre än stolpe B. Stolpe C är dubbelt så hög som stolpe D. Hur hög är stolpe D?   

 

 

 

 

        A       B        C        D 

5b) David har fyra stolpar. Stolpe A är 16 meter hög. Stolpe B är hälften så hög som stolpe A. Stolpe C är 4 

meter högre än stolpe B. Stolpe C är dubbelt så hög som stolpe D. Hur hög är stolpe D? (se bild ovan) 

 

 
 

20 procent av eleverna med läs- och skrivsvårigheter besvarade uppgift 5a med rätt svar 

samtidigt som 35,3 procent av dessa elever besvarade uppgift 5b med rätt svar. Inom Grupp A i 

den totala elevgruppen var det 95 elever som angav ett svar på uppgift 5a varav 35,8 procent av 

dessa var rätt. I Grupp B var det 98 elever som besvarade uppgift 5b varav 64,3 procent hade 

rätt. Uppgift 5a och 5b är identiska förutom att 5b har en bild.  
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10a) Det finns en giraff, en zebra, en elefant och en noshörning. Giraffen är 5 meter hög. Zebran är 2,5 meter 

lägre än giraffen. Elefanten är 1,5 meter högre än zebran. Noshörningen är 2 meter lägre än elefanten. Hur hög 

är noshörningen? 

10b) Det finns en giraff, en zebra, en elefant och en noshörning. Giraffen är 5 meter hög. Zebran är 2,5 meter 

lägre än giraffen. Elefanten är 1,5 meter högre än zebran. Noshörningen är 2 meter lägre än elefanten. Hur hög 

är noshörningen? 

 

 
 

Lösningsfrekvensen bland elever med läs- och skrivsvårigheter var på uppgift 10a 13,3 procent 

och på 10b 17,6 procent. I den totala elevgruppen var det 94 elever som svarade på uppgift 10a 

varav 29,8 procent angav ett rätt svar. 96 elever i den totala elevgruppen svarade på uppgift 10b 

varav 25 procent angav rätt svar. Uppgift 10a och 10b är identiska förutom att 10a har en bild.  

Analys av området bild – ingen bild 

Sista området som behandlas är bild – ingen bild, detta finns inom uppgift 5 och 10. Vid uppgift 5 

så visar både elever i den totala elevgruppen och elever med läs- och skrivsvårigheter i vår studie 

att bilden i uppgift 5b ger ett stöd. Bland elever med läs- och skrivsvårigheter så är det dryga 15 

procentenheter, som skiljer 5b från 5a. Hos den totala elevgruppen är det drygt 28 

procentenheter, som skiljer mellan elevers lösningsfrekvens på uppgift 5b från 5a. En anledning 

till att eleverna hade lättare för uppgift 5b skulle kunna vara att det finns en tydlig bild, som de 

kan ta stöd av, än uppgift 5a, som inte har någon bild som stöd. Nästa uppgift som är uppgift 10 

visar att elever med läs- och skrivsvårigheter inte behöver något stöd av en bild, då de visade att 

de hade lättare för uppgift 10b utan bild, än uppgift 10a, som har stöd av en bild. Dessa elever 

hade dryga 13 procent rätt på uppgift 10a och dryga 17 procent rätt på uppgift 10b. Däremot 

visade den totala elevgruppen att en bild fungerar som stöd i kontexten, då 29,8 procent av 

eleverna klarade uppgift 10a. På uppgift 10b hade eleverna i den totala elevgruppen 25 procent 

rätt, där de inte hade något stöd av någon bild. En trolig anledning till att elever med läs- och 

skrivsvårigheter inte upplever uppgift 10a, som ett stöd skulle kunna vara att de inte tar hjälp av 

bilden till texten. De skulle kunna uppleva att bilden i uppgift 10a är otydlig, där de eventuellt inte 
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kan se sambanden mellan djurens höjder. I och med detta kan elever med läs- och 

skrivsvårigheter eventuellt bara koncentrera sig på texten, som är kontextinbäddad, då de kan 

uppleva att bilden inte ger stöd.  

Sammanfattande analys 

Symboler, som elever inte kommer i kontakt med i någon högre grad, väcker svårigheter hos 

elever med läs- och skrivsvårigheter, eftersom de kan ha svårigheter med symbolhanteringen. 

Detta är något som både visas i vår forskning och i Sterner och Lundbergs forskning (2002, s. 

164). Siffror väcker inte några svårigheter hos eleverna med läs- och skrivsvårigheter, vilket skulle 

kunna bero på att siffror är något, som eleverna möter i många matematiska sammanhang.  

För elever med läs- och skrivsvårigheter är inte en kontextinbäddad text ett stöd i kontexten, 

utan de klarar sig bättre med en kontextreducerad text. Detta skulle kunna bero på att elever med 

läs- och skrivsvårigheter har kommit till område D enligt Cummins modell (2001, s. 67) och 

därför inte behöver stöd i kontexten utan de klarar av att möta en låg kontext.  

Elever med läs- och skrivsvårigheter har svårare för uppgifter med icke elevnära ord. Sterner 

och Lundberg (2002) menar att elever ofta förlorar förståelsen av texten som helhet när de inte 

förstår alla ord i texten, vilket då gör att de missuppfattar uppgiften (s. 94). Däremot visar vår 

forskning att icke elevnära ord inte behöver ställa till med några problem för eleverna.  

Elever med läs- och skrivsvårigheter har stora problem med olika relationsord. Detta stämmer 

överens med Sterner och Lundbergs (2002) forskning, som visar att eleverna inte förstår 

relationsorden och då blir förvillade till att använda ett annat räknesätt (s. 93). Däremot klarar 

dessa elever av uppgifter med samma relationsord på ett positivt sätt.  

Analysen visar att elever i den totala elevgruppen får stöd av en bild när de löser en 

textuppgift. För elever med läs- och skrivsvårigheter är inte bilden alltid ett stöd i kontexten och 

de skulle istället kunna klara sig lika bra utan en bild. 
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Avslutande diskussioner 

Diskussion kring elever med svenska som andraspråk (Ansvarig: Frida Eriksson) 

Efter att studien och analysen är genomförd går det att försöka besvara studiens frågeställningar i 

relation till elever med svenska som andraspråk. För elever med svenska som andraspråk är stöd i 

kontexten uppgifter som har en text som är inbäddad i kontext, med icke elevnära ord, samma 

relationsord och med proportionella bilder. De meningskonstruktioner som påverkar dessa elever 

på ett positivt sätt med en högre andel rätta svar är icke elevnära ord och samma relationsord. 

Något som däremot inte alltid fungerar som ett stöd i kontexten för elever med svenska som 

andraspråk är matematiska symboler. Eleverna med svenska som andraspråk får ett stort 

kontextuellt stöd av tydliga proportionella bilder, medan bilder som är otydliga inte ger dessa 

elever samma stöd. För elever med svenska som andraspråk fungerar kontexten i textuppgifterna 

som ett stöd vid deras lösningar. De får alltså hjälp av en kontextinbäddad text.  

 

Denna studie har kommit fram till att elever med svenska som andraspråk inte skiljer sig i 

någon hög grad från elever i den totala elevgruppen, vad det gäller antal rätt i genomsnitt på 

matematikuppgifterna. Det kan man se genom att elever med svenska som andraspråk hade i 

snitt 3,9 rätt i test A och 4,7 rätt i test B, jämfört med den totala elevgruppen som hade i snitt 4,5 

rätt i test A och 4,9 rätt i test B. Det är alltså en marginell skillnad mellan elever med svenska som 

andraspråk och den totala elevgruppen. Detta resultat stämmer således inte överens med 

Svenssons (2002) studie som visar att elever med svenska som andraspråk ligger långt efter elever 

i allmänhet inom matematik. En anledning till att vår forskning skiljer sig markant från Svenssons 

(2002) forskning kan vara att Svensson genomfört sin studie bland elever i gymnasiet och vi 

genomfört vår i årskurs 3 och 4.  

Diskussion kring elever med läs- och skrivsvårigheter (Ansvarig: Linda Eriksson) 

Efter att studien och analysen är genomförd försöker jag här att besvara studiens frågeställningar 

i relation till elever med läs- och skrivsvårigheter. För elever med läs- och skrivsvårigheter är stöd 

i kontexten, textuppgifter som är uppbyggda med de matematiska symbolerna, som består av 

siffror, samma relationsord och elevnära ord. Det är alltså siffror, samma relationsord och 

elevnära ord som påverkar elevernas lösningsförmåga på ett positivt sätt inom 

meningskonstruktioner, som gör att dessa elever har en möjlighet att klara av dessa typer av 

uppgifter på ett korrekt sätt. Elever med läs- och skrivsvårigheter får ett kontextuellt stöd av 

proportionella bilder när bilderna är tydliga och lätta att förstå sig på. Dessa elever har även en 

stor förmåga att klara sig utan en bild när bilden inte tillför lika mycket till texten utan är mer 
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otydlig och därmed inte ger samma kontextuella stöd till dessa elever. Kontexten i 

textuppgifterna fungerar inte som något stöd för dessa elever i deras lösningsförmåga, utan de 

har en god förmåga att klara av textuppgifter, som har en reducerad kontext.  

 

Elever med läs- och skrivsvårigheter har lägst resultat i vår studie. Detta resulterade i att elever 

med läs- och skrivsvårigheter hade 2,1 rätt i snitt på test A och 2,8 rätt i snitt på test B. Dessa 

resultat stämmer överens med tidigare forskning, där även Sterner och Lundberg (2002) visar att 

det finns ett samband mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter hos dessa elever 

(s. 163). På grund av detta låga resultat kan man se att elever har svårt med läsning och förståelse 

enligt vår studie, vilket också stämmer överens med Sterner och Lundbergs (2002) forskning. Där 

kommer de fram till att dessa elever har svårigheter med att förstå och tolka textuppgifter, där de 

har brist i sitt fonologiska arbetsminne, vilket bidrar till att de får läs- och skrivsvårigheter och 

därför får svårt att lösa uppgifterna (Sterner & Lundberg, 2002, s. 84). 

Gemensam diskussion  

För att besvara undersökningens frågor undersöktes elevernas svar och de analyserades. Utifrån 

analysen anser vi att olika saker i textens utformning ger stöd och ibland inte stöd till eleverna. 

När eleverna får stöd i kontexten i uppgiften underlättas deras tankeverksamhet och förståelse 

och på så sätt kan de på ett enklare sätt nå en lösning (Myndigheten för skolutveckling, 2008, s. 

13). Meningskonstruktioner kan vara ett sätt att ge eleverna stöd, som vi behandlar genom 

symboler, elevnära ord och relationsord. Undersökningen visar att det är val av samma 

relationsord, som ger störst stöd till eleverna och att elevnära ord och symboler inte i lika hög 

grad ger ett stöd i kontexten. Utifrån undersökningen så har det visats att icke elevnära ord inte 

behöver försvåra det för eleverna och att elevnära ord inte ger ett fullt stöd i kontexten.  

Ett annat sätt att ge stöd i kontexten är genom att använda sig av proportionella bilder 

tillsammans med en text. Det har visat sig att bilder fungerar som ett stöd, speciellt sett till den 

totala elevgruppen. Undersökningen visar att det är viktigt att bilden som används har en 

funktion och på ett tydligt sätt visar den informationen som ges i texten.  

I en text med hög kontext kan elever med svenska som andraspråk få stöd när det samtidigt 

handlar om en uppgift med en hög kognitiv nivå. Undersökningen har förutom detta visat att för 

övriga elever så är en text med hög kontext mer av ett hinder.  

 

Både elever med svenska som andraspråk och elever med läs- och skrivsvårigheter får stöd i 

kontexten när texten är utformad med samma relationsord. Något som däremot skiljer dessa 

elever åt är förekomsten av elevnära ord i textuppgifternas utformning. För elever med svenska 

som andraspråk är textuppgifter som är utformade med icke elevnära ord ett stöd. Detta skiljer 

sig mot elever med läs- och skrivsvårigheter, då textuppgifter som är utformade med elevnära ord 

är stöd i kontexten. En annan skillnad mellan dessa elever är att elever med svenska som 
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andraspråk har stöd i kontexten av en kontextinbäddad text medan elever med läs- och 

skrivsvårigheter har stöd i kontexten av en text som är kontextreducerad.  

Textuppgifter som är utformade med en bild, är något som är stöd i kontexten för elever med 

svenska som andraspråk. Däremot är dessa textuppgifter enbart ett stöd för elever med läs- och 

skrivsvårigheter när bilderna är tydliga. Textuppgifter som är utformade med siffror, som är en 

typ av matematiska symboler, är ett stöd för elever med språkliga svårigheter.  

Vår slutsats i undersökningen är att elever med språkliga svårigheter behöver olika typer av 

matematiska textuppgifter, då de upplever kontextens stöd på olika sätt. Därför är det viktigt att 

utgå från varje enskild individ i matematikundervisningen. Stödmaterialet Mer än matematik 

(Myndigheten för skolutveckling, 2008) är tänkt att fungera som ett stöd till läraren i 

matematikundervisningen och ger tips till vad läraren bör tänka på. Stödmaterialet menar att 

elever i allmänhet får stöd av en textuppgift som är utformad med en kontextinbäddad text och 

att det är särskilt viktigt för elever med svenska som andraspråk (Myndigheten för skolutveckling, 

2008, s. 13). Detta stämmer inte överens med vår studie då elever i allmänhet och elever med läs- 

och skrivsvårigheter inte får stöd av en kontextinbäddad text. Däremot stämmer det för eleverna 

med svenska som andraspråk i vår studie. Stödmaterialet menar att en kontextinbäddad text 

skulle underlätta för elever i allmänhet genom att ge dem en större förståelse och hjälpa dem i 

deras tankegångar (Myndigheten för skolutveckling, 2008, s. 13). En annan anledning till att vi ser 

kritiskt till stödmaterialet, är att de betonar vikten av att vara försiktig med ovanliga ord vid 

textuppgifters utformning (Myndigheten för skolutveckling, 2008, s. 43). Vår forskning visar att 

ovanliga ord kan vara stöd i kontexten i vissa fall för elever i allmänhet och att ovanliga ord är ett 

stöd för elever med svenska som andraspråk i vår studie. Stödmaterialets råd till lärare i 

matematik är alldeles för generella och kan därför bidra till att hindra elevers utveckling.  

 

Svensson (2002) menar i sin forskning att elever med svenska som andraspråk har ett sämre 

resultat i matematik än elever med dyslexi (s. 15). Detta resultat skiljer sig från vår studie, där 

elever med läs- och skrivsvårigheter har ett väldigt lågt resultat i jämförelse med elever med 

svenska som andraspråk och den totala elevgruppen. Eleverna med läs- och skrivsvårigheter i vår 

studie har endast 2,1 rätt i snitt på test A och 2,8 rätt i snitt på test B. Detta kan ses i relation till 

elever med svenska som andraspråk som har 3,9 rätt i snitt på test A och 4,7 rätt i snitt på test B. 

Detta ser vi som en grav skillnad eftersom båda elevgrupperna har språkliga svårigheter och på 

grund av det kan anses ha liknande svårigheter. Detta stämmer inte då elevgrupperna både har 

väldigt olika snittresultat och upplever kontextens stöd på olika sätt.  

Metoddiskussion 

Vår studie visar att det är en marginell skillnad mellan resultaten på test A och test B. Eleverna 

fick 4,5 rätt i snitt på test A och 4,9 rätt i snitt på test B. På grund av dessa snittresultat så visas 

det att Grupp A och Grupp B var jämbördiga med varandra, vilket leder till att det går att 
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jämföra deras två test och genomföra en analys av dem. En annan anledning till att grupperna är 

jämbördiga är att de är sammansatta på liknande sätt, utifrån egenskaper hos eleverna, som är 

ålder, kön, språkliga svårigheter och matematiska svårigheter. Om det ena testet endast hade 

innehållit mer svåra uppgifter, som är krävande för eleverna hade det gjort en analys 

ogenomförbar, eftersom sambanden mellan uppgifterna då hade blivit svårtillgängliga och svåra 

att upptäcka. Analysen gör därför det möjligt att besvara studiens frågeställningar, vilket stärker 

validiteten, då vi har undersökt det som tänktes undersökas (Esaiasson m.fl., 2010, s. 63). En 

annan orsak till att studiens validitet har stärkts är att inte alla svaga elever placerades i samma 

grupp, utan de blev jämnfördelade över de två grupperna.  

 

Efter att studien och analysen är genomförd går det att urskilja att vissa av testens uppgifter 

kan ha medfört oväntade problem för eleverna, något vi inte var medvetna om vid skapandet av 

uppgifterna. En uppgift som har medfört problem för eleverna är uppgift 8a, där uppgiftens fråga 

kan anses som otydligt formulerad och vilseledande. Om frågan däremot hade varit tydligare 

formulerad skulle det kunna ökat lösningsfrekvensen. En uppgift som väckt problem hos elever 

med svenska som andraspråk och elever med läs- och skrivsvårigheter, är uppgift 6a och 6b, där 

eleverna kan ha haft svårigheter för orden färre och fler än. Den låga lösningsfrekvensen på dessa 

uppgifter bland dessa elever kan ha att göra med att eleverna misstolkat de orden, vilket har 

resulterat i att de har haft svårigheter att lösa uppgifterna.  

Uppgift 10a har en bild med djur till stöd för att lättare kunna räkna ut djurens höjd. Denna 

bild kan göra att eleverna inte får tillräckligt med stöd då det kan vara svårt att se skillnader 

mellan djurens höjder, då djuren står långt ifrån varandra. Därmed kan denna bild göra att 

eleverna inte får något stöd i kontexten med hjälp av bilden. Däremot har uppgift 5b en bild som 

kan anses som mer tydlig, då stolparna i bilden står tätare intill varandra och där tydliga gränser 

visar hur långa stolparna är, för att eleverna lättare ska kunna jämföra stolparna med varandra. På 

grund av detta kan denna bild ge eleverna högre stöd i kontexten. Detta kan vara orsaken till att 

eleverna i studien visar ett lägre resultat på uppgift 10a jämfört med uppgift 5b.  

Uppgift 3a och 3b har vållat större problem för eleverna i jämförelse med uppgift 8a och 8b 

inom samma område, som behandlar elevnära ord – icke elevnära ord. Detta trots att uppgift 8a och 

8b innehåller fler räkneoperationer och alltså befinner sig på en högre kognitiv nivå än uppgift 3a 

och 3b. Det skulle kunna bero på att uppgift 3a och 3b kräver subtraktion inom ett högre 

talområde än på uppgift 8a och 8b och det skulle då kunna vålla större problem för eleverna.  

 

Vår studie har använt sig av metoden test i enkätform genom att låta elever lösa textuppgifter, 

som testar vad som kan utgöra ett stöd i en kontext. Metoden har gjort det möjligt att undersöka 

en stor mängd elever, 194 stycken, som gör att det går att se möjliga samband mellan elevernas 

svar och på så sätt få en giltig undersökning, som ger en hög validitet. En hög validitet gör det 
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möjlig att mena att vi mäter det vi påstår att vi mäter i undersökningen (Esaiasson m.fl., 2010, s. 

63).  

Förslag till vidare forskning 

Ett område som det skulle kunna forskas mer på är vilka typer av svar som elever ger på den typ 

av uppgifter som förekommer i den här undersökningen. Möllehed (2001) tittar på detta, men 

inte med hänsyn till elever med svenska som andraspråk och läs- och skrivsvårigheter, som vi har 

undersökt och det är något man skulle kunna fördjupa sig inom ännu mera.  

Undersökningen begränsades till tio textuppgifter och i efterhand när undersökningen är 

färdig ser vi att man skulle kunna undersöka ytterligare uppgifter, som är uppbyggda av andra 

karaktärer än till exempel matematiska symboler. Man skulle även kunna forska vidare om vad 

eleverna förstår vid läsningen av textuppgifterna och på vilket sätt de tänker vid lösningarna.  

Skillnaden mellan pojkar och flickors svar har inte legat i fokus i vår undersökning, men det är 

något som man skulle kunna undersöka vid fortsatt forskning. Något som också skulle kunna 

undersökas är i vilken hög grad eleverna blir påverkade av att det är utomstående personer som 

genomför testen i klassrummen. Det skulle kunna genomföras genom att låta endast läraren och 

eleverna vara på plats när testen genomförs och instruera läraren om att endast hjälpa till med 

läsningen.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Test A 

 
1a) På eftermiddagen visar termometern att det är 10 ̊ C ute. Under natten sjunker 
temperaturen med 8 ̊ C. Nästa dag har temperaturen stigit med 12 ̊ C. Hur varmt är 
det nu?  

 
Svar:__________________________________________________ 

 
 
2a) Tal A är lika med 10. Tal B är ett mindre. Tal C är störst. Tal C är lika med 14. 
Hur mycket större är tal C än tal B? 

 
Svar:__________________________________________________ 

 
 
3a) En saigaantilop väger 41 kg och en fossa väger 29 kg mindre. Matamata väger 3 
kg mer än fossan. Hur mycket väger de tillsammans? 

 
Svar:__________________________________________________ 

 
4a) När Emil var 7 år var han 124 cm lång. Det är 23 cm kortare än vid 11 års ålder. 
Idag är han 15 år och är 32 cm längre än när han var 11 år. Hur lång är Emil idag? 

 
Svar:__________________________________________________ 

 
 
5a) David har fyra stolpar. Stolpe A är 16 meter hög. Stolpe B är hälften så hög 
som stolpe A. Stolpe C är 4 meter högre än stolpe B. Stolpe C är dubbelt så hög 
som stolpe D. Hur hög är stolpe D?   

 
Svar:__________________________________________________ 
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6a) Pontus tänker på ett tal. Talet har sju hundratal och tre färre tiotal. Entalen är 
två fler än hundratalen. Vilket är talet som Pontus tänker på? 

 
Svar:__________________________________________________ 

 
7a) Elin är 10 år gammal. Hon har tre systrar. Hennes äldsta syster heter Vera och 
är 14 år äldre än Elin. Lisa som är yngsta systern är 16 år yngre än Vera. Jenny är 12 
år äldre än Lisa. Hur gamla är Elins systrar? 

 
Svar:______________________________________________________ 

 
8a) Mormor har 7 st femkronor. Hon har 2 st färre tiokronor. Enkronorna är 6 st 
fler än femkronor. Hur mycket pengar har hon? 

 
Svar:_____________________________________________________ 

 
 
9a) Familjen Nordlund har en tom släpkärra som de ska lasta med möbler. Den 
väger 230 kg. De lastar på en säng så släpkärran blir 46 kg tyngre. Efter sängen 
lastar de på en bokhylla och då blir släpkärran 17 kg tyngre. Hur mycket väger 
släpkärran nu? 

 
Svar:______________________________________________________ 

 
 

                                         
 
10a) Det finns en giraff, en zebra, en elefant och en noshörning. Giraffen är 5 
meter hög. Zebran är 2,5 meter lägre än giraffen. Elefanten är 1,5 meter högre än 
zebran. Noshörningen är 2 meter lägre än elefanten. Hur hög är noshörningen? 

 
 
Svar:_______________________________________________________ 
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Bilaga 2 

 
Test B 

 
1b) På eftermiddagen visar termometern att det är tio grader ute. Under natten 
sjunker temperaturen med åtta grader. Nästa dag har temperaturen stigit med tolv 
grader. Hur varmt är det nu?   

 
Svar:_______________________________________________ 
 

2b) Barnen jämför sina pennor. Ludvigs penna är 10 cm. Lukas penna är 1 cm 
kortare. Liams penna är längst. Den är 14 cm. Hur mycket längre är Liams penna 
än Lukas penna?  

 
Svar:________________________________________________ 
 

3b) En kalv väger 41 kg och en hund väger 29 kg mindre. Apan väger 3 kg mer än 
hunden. Hur mycket väger de tillsammans? 

 
Svar:________________________________________________ 
 

4b) När Emil var 7 år var han 124 cm lång. Vid 11 års ålder var han 23 cm längre. 
Idag är han 15 år och 32 cm längre än när han var 11 år. Hur lång är Emil idag? 

 
Svar:_________________________________________________ 
 
 
 
 
  
 
 A      B      C       D 

 
5b) David har fyra stolpar. Stolpe A är 16 meter hög. Stolpe B är hälften så hög 
som stolpe A. Stolpe C är 4 meter högre än stolpe B. Stolpe C är dubbelt så hög 
som stolpe D. Hur hög är stolpe D?   

 
Svar:___________________________________________________ 
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6b) Pontus tänker på ett tal. Talet har 7 hundratal och 3 färre tiotal. Entalen är 2 
fler än hundratalen. Vilket är talet som Pontus tänker på? 

 
Svar:___________________________________________________ 
 

 
7b) Det finns fyra tal A, B, C och D. Tal A är lika med 10. Talet B är störst och är 
14 mer än tal A. Tal C är minst och är 16 mindre än tal B. Tal D är 12 mer än tal C. 
Vilka tal är B, C och D? 

 
Svar:__________________________________________________ 
 

 
8b) Malin har 7 trossar som varje väger 5 kg. Hon har 2 st färre kättingar som varje 
väger 10 kg. Fendrarna som väger 1 kg är 6 fler än kättingarna. Hur mycket väger 
sakerna? 

 
Svar:__________________________________________________ 
 

 
9b) Familjen Nordlund har en tom släpkärra som de ska lasta med möbler. Den 
väger 230 kg. De lastar på en säng så släpkärran blir 46 kg tyngre. Efter sängen 
lastar de på en bokhylla som väger 29 kg mindre än sängen. Hur mycket väger 
släpkärran nu?  

 
Svar:___________________________________________________ 
 

 
10b) Det finns en giraff, en zebra, en elefant och en noshörning. Giraffen är 5 
meter hög. Zebran är 2,5 meter lägre än giraffen. Elefanten är 1,5 meter högre än 
zebran. Noshörningen är 2 meter lägre än elefanten. Hur hög är noshörningen?  

 
Svar:________________________________________________ 
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Bilaga 3 

Hej! 

Vi heter Frida Eriksson och Linda Eriksson och vi går sista terminen på lärarutbildningen 

på Uppsala universitet. Vi skriver ett examensarbete om hur matematikuppgifter är utformade 

och hur det påverkar elevers förmåga att lösa dem. Vi undrar om ni godkänner att ert barn 

deltar i studien. Anledningen till att vi forskar om detta område är för att utveckla 

matematikundervisningen då det är ett eftersatt forskningsområde. 

Eleverna kommer under ett lektionstillfälle få lösa olika slags matematikuppgifter. 

Undersökningen är helt anonym och varken elever eller skolan kommer kunna identifieras. Ni 

har när som helst rätt att avbryta Er medverkan i undersökningen. Det insamlade materialet 

kommer endast användas till detta examensarbete.  

Vi vore tacksamma om Ert barn får delta i studien. Hör gärna av Er om ni har några frågor.  

Tack på förhand. 

 

Med vänliga hälsningar  

Frida och Linda 

 

 

Frida Eriksson      frida.eriksson.1012@student.uu.se   tel: XXX XXXXXXX 

Linda Eriksson linda.eriksson.1412@student.uu.se         tel: XXX XXXXXXX                                                           

 

Handledare:   

Johan Prytz    johan.prytz@edu.uu.se 

 

Klipp av och lämna in nedanstående del till barnets lärare så snart som möjligt. 

 
………………………………………………………………………………… 
 

 

               Jag godkänner att mitt barn deltar i studien. 

            

 

               Jag godkänner inte att mitt barn deltar i studien.          

 

 

Barnets namn:__________________________________________ 

 

Målsmans underskrift:____________________________________                                                                    


