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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka vilka strategier de undersökta eleverna använder när de 
löser matematiska problem och om språkförmågan påverkar problemlösningsförmågan. För att 
genomföra undersökningen har vi använt oss av följande två frågeställningar: 

- Vilka strategier använder de undersökta eleverna för att lösa matematiska problem?
- Finns det någon skillnad i strategianvändning mellan de undersökta eleverna med

svenska som förstaspråk och eleverna med svenska som andraspråk?

Utifrån tidigare forskning har vi skapat ett teoretiskt ramverk som beskriver strategianvändning 
hos elever i problemlösning. Vi intervjuade elever i mindre grupper från två olika skolor för 
att kunna svara på de båda frågeställningarna. Genom analys av resultatet från intervjuerna mot 
ramverket kunde strategier hos elevgrupperna synliggöras. Elevgrupperna placerades in i 
grupper utifrån vilka strategier de använde sig av under problemlösningen för att synliggöra ett 
samband i strategianvändning. Slutligen diskuterar vi vilken metod som har använts för att 
svara på syftet med undersökningen samt vilka för och nackdelar det kan ha inneburit för 
resultatet. 

För att uppnå vårt syfte, som är att undersöka vilka strategier elever använder när de löser 
matematiska problem och om språkförmågan påverkar problemlösningsförmågan, har vi 
använt oss av en kvalitativ metod. Genom att intervjua eleverna i mindre grupper om två till 
tre elever i varje grupp fick vi möjlighet att lyssna på hur de diskuterade sig fram till en lösning 
på problemen som presenterades. Analysen genomfördes utifrån det teoretiska ramverket. 
Genom att jämföra resultatet av intervjuerna med det teoretiska ramverket kunde 
elevgrupperna placeras i kategorier utifrån vilka strategier de använt under problemlösning. 

Resultatet av studien visar att elever använder sig av olika strategier när de löser matematiska 
problem. Varför de använder sig av olika strategier är svårt att säga men vår tolkning visar på 
att språkförmågan är en betydelsefull faktor på huruvida de undersökta eleverna klarade av att 
lösa matematiska problem. 
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1 INLEDNING 
Under lärarutbildningen på Högskolan i Borås har vi fått möjligheten att vara ute på VFU 
(verksamhetsförlagd utbildning) vid flera tillfällen på olika skolor. Vi har varit med i 
klassrummen när VFU-handledarna genomfört olika matematiklektioner, och även planerat 
och utfört egna matematiklektioner. Under vår tid på utbildningen har vi bildat oss en 
gemensam uppfattning om elevers problemlösningsförmåga. Vår uppfattning är att eleverna i 
första hand inte har svårt med den matematiska operationen. Den gemensamma upplevelsen är 
att elever i första hand har svårare att förstå en textbaserad uppgift, vilket även har visat sig i 
den tidigare forskningen (Özsoy, Kuruyer och Cakiroglu, 2015). Läroplanen för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) (2018, ss.248-250) redogör för att elever ska 
kunna tolka och förstå olika texter genom att utveckla olika lässtrategier. En fråga som vi 
ställde oss var vilka strategier elever använder för att lösa matematiska problem, samt om det 
krävs någon speciell strategi för att tolka matematiska texter. 

 
Enligt Lgr 11 är strategianvändning är en viktig del av matematik, där eleverna ska kunna 
applicera strategier för att lösa ett matematiskt problem (2018, ss. 55-56). Elever har även nytta 
av att kunna använda sig av olika strategier när de ska lösa vardagliga problem. För att få 
möjlighet att utveckla denna förmåga ska eleverna föra matematiska resonemang, där de 
diskuterar och motiverar valda strategier som kan lösa matematiska problem. 

 
Det finns många aspekter att ta hänsyn till för att lösa ett matematiskt problem. En aspekt är 
att det krävs läsförståelse för att förstå texten och inse vad som behöver göras. En annan aspekt 
är förståelse för resonemang för att eleverna ska kunna välja en strategi för att lösa uppgiften. 
Utifrån detta har vi valt att analysera vilka strategier de undersökta eleverna använder när de 
löser matematiska problem, och att jämföra dessa strategier med varandra. Vi undersöker även 
om det går det att finna en röd tråd kring vilka strategier som används bland de undersökta 
eleverna, och om vissa strategier är mer framgångsrika än andra. 

 
Vi kommer att undersöka vilka strategier som elever använder sig av när de ska genomföra 
matematiska problem. I tidigare forskning har det även framkommit att elever som är 
andraspråkstalande har svårare att lösa matematiska problem i jämförelse med 
förstaspråkstalande elever. Språkbakgrunden kan vara en faktor som påverkar 
problemlösningsförmågan (Abedi & Lord 2001 ss.222-223). Därför har vi även valt att 
undersöka om det finns någon skillnad i strategianvändning mellan elever som har svenska 
som förstaspråk och elever som har svenska som andraspråk. 
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med studien är att undersöka vilka strategier en grupp elever i årskurs sex använder när 
de löser matematiska problem och om språkförmågan påverkar problemlösningsförmågan. För 
att genomföra undersökningen har vi använt oss av följande två frågeställningar: 

 
- Vilka strategier använder de undersökta eleverna för att lösa matematiska problem? 
- Finns det någon skillnad i strategianvändning mellan de undersökta eleverna med 

svenska som förstaspråk och eleverna med svenska som andraspråk? 
 

Vi kommer att intervjua och observera elever i grupper om två till tre deltagare. Detta för att 
kunna se vilka strategier som eleverna använder sig av när de löser matematiska problem. Vi 
kommer att synliggöra de strategier och perspektiv som påverkar problemlösningsförmågan i 
matematik. 



3 
 

3 TIDIGARE FORSKNING OCH TEORETISK 
UTGÅNGSPUNKT 
I denna inledande del tar vi upp vad tidigare forskning visar om elevers 
problemlösningsförmåga samt huruvida modersmålet påverkar den förmågan. Artiklarna vi 
hänvisar till tar upp olika strategier som vi har valt att dela in i tre kategorier som är 
frågeställning, resonemang och mental bild. Vi kommer att använda oss av dessa strategier 
som teoretiska begrepp i genomförandet av studien. De tre kategorierna ligger som grund i 
undersökningen och är en utgångspunkt till analysen som kommer att genomföras. Materialet 
från intervjuerna kommer att analyseras mot de strategier som finns med i artiklarna. För att 
kunna svara på den andra frågeställningen har vi även valt att ta med språkpåverkan som en 
fristående kategori. 

 
Halladay och Neumann (2012) visar på att läsförståelsestrategier går att applicera i 
matematikundervisningen. I artikeln ges exempel på strategier samt hur de strategierna kan 
bearbetas i matematiska texter. Halladay och Neumann har gjort en litteraturundersökning som 
diskuterar sambanden mellan läsförståelse och problemlösningsförmåga samt hur 
strategianvändning går att applicera i matematikundervisningen. 

 
3.1 Frågeställningar 
Kategorin Frågeställningar utgår från att elever inte bemästrar strategianvändning till att lösa 
ett matematiskt problem på egen hand. Det innebär att eleverna behöver hjälp med att antingen 
reda ut texten eller att välja strategi för att lösa problemet. Pedagogen behöver då gå in och 
hjälpa eleverna att strukturera upp texten med hjälp av frågeställningar. Detta leder till att 
eleverna i framtiden kan lösa liknande problem på egen hand. 

 
Weinberg, Wiesner och Barr (2016) visar på att bristande förförståelse kan överbryggas genom 
att hjälpa eleverna till en strukturerad läsning. Med det menas att ställa frågor till eleverna om 
den lästa texten för att de ska fokusera på rätt information för att kunna lösa uppgiften. Eleverna 
som deltog i undersökningen läste en matematisk text. Stötte eleverna på ord eller begrepp i 
texten som de inte förstod innebörden av, tog de hjälp av pedagogen. Pedagogen hjälpte då 
eleverna att strukturera upp läsningen med hjälp av frågor som riktar elevernas uppmärksamhet 
på den viktiga informationen. 

 
Deltagarna i Weinberg, Wiesner och Barrs (2016) undersökning var 22 universitetsstudenter 
och sex professorer. Forskarna har använt sig av intervjuer, där varje deltagare deltagit i två 
intervjuer var. Deltagarna fick läsa en utvald matematisk text i första intervjun där de filmades 
för att undersöka kroppsspråket under läsningen. I den andra intervjun fick deltagarna 
återberätta texten och berätta hur de hade tolkat vad som fanns med i texten. På detta sätt 
synliggjordes om deltagarna var medvetna när de inte förstod innebörden av texten (Weinberg, 
Wiesner & Barr, 2016). 

 
Fuentes (1998) kommer fram till att eleverna behöver hjälp med att ta fram den viktiga 
informationen från uppgiften. Det finns en skillnad mellan att läsa skönlitterära texter och att 
läsa matematiska texter eftersom de matematiska texterna är mer informationstäta. Det innebär 
att eleverna bör få undervisning i hur informationstäta texter bearbetas. Fuentes fokuserar på 
att dela ut en mall på tillvägagångssätt för att eleverna enklare ska klara av att strukturera upp 
den lästa texten. Anledningen till att Fuentes arbetar med färdiga frågeställningar är att eleverna 
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ska ta emot korrekta korrigeringar direkt i sin tänkande process. Med det menas att eleverna 
får strukturerade steg för i vilken ordning problem bearbetas. De steg som eleverna utgår från 
är 16 stycken. 

 
Eleverna som deltog i Fuentes (1998) undersökning befann sig på mellanstadiet, vilket 
motsvarar åldrarna 10-13 år. Eleverna fick olika varianter av instruktioner på tillvägagångssätt 
för att lösa matematiska problem. Frågeställningarna skulle hjälpa eleverna att reda ut texter i 
olika problemlösningsuppgifter. 

 
En strategi som Österholm (2008) tar upp är att den realistiska förståelsen förbises vid läsning 
specifikt för matematiska texter. Det innebär att eleverna ignorerar sina förkunskaper inom 
området och inte reflekterar om svaret verkar rimligt i förhållande till uppgiften. En annan 
strategi är att eleverna fokuserar på nyckelord och siffror i texten. Det menas att eleverna 
fokuserar på vissa delar av texten mer än de andra som de tror är mer relevanta utan att skaffa 
sig en helhetsbild av texten. Resultaten av undersökningen visar att eleverna gav mer realistiska 
svar i relation till icke-matematiska texter. Elevernas lässtrategier påverkas därmed av vilken 
sorts text de läser. Då eleverna läste matematiska texter fokuserade de mer på kvantitativa 
aspekter av texten än på helheten. När eleverna istället läste en historisk text låg större fokus 
på helhetsbilden än kvantitativa detaljer. Det innebär att eleverna kan tappa viktig information 
som i sin tur kan leda till eleverna kommer fram till felaktiga svar. 

 
Österholm (2008) har gjort en kombinerad kvantitativ och kvalitativ undersökning där tre olika 
delstudier finns med. I den första undersökningen jämförs tre texter där 95 gymnasie och 
universitetsstudenter deltog. Två av texterna är matematiska och den tredje texten är i ämnet 
historia. Syftet var att ta reda på om det är symbolerna eller språket i texten som påverkar om 
eleverna förstår innehållet. Den andra studien undersökte två matematiska texter där den ena 
inriktade sig på processkunskap och den andra på begreppsmässig kunskap. I den 
undersökningen deltog 91 gymnasieelever. I den tredje studien var det nio universitetsstudenter 
som deltog. Studien inriktade sig på att deltagarna muntligt skulle förklara i vilken utsträckning 
de förstått en matematisk text. 

 
3.2 Resonemang 

Kategorin Resonemang innebär att eleverna ska kunna resonera sig fram till vilken strategi som 
de ska använda sig av för att lösa ett matematiskt problem. Det innebär att eleverna behöver en 
mängd olika strategier att välja mellan och att de även kan resonera kring huruvida svaret 
verkar vara rimligt i förhållande till uppgiften. 

 
Halladay och Neuman (2012) presenterar en strategi som handlar om att elever ska förutsäga 
vad de tror att svaret kan bli i en problemlösningsuppgift. Eleverna gör det genom att använda 
sig av bakgrundskunskaper som de har med sig från tidigare erfarenheter. De ska även kunna 
motivera sina matematiska förutsägelser på samma sätt som de gör i läsförståelse i ämnet 
svenska. Med det menas att eleverna ska använda sin tidigare kunskap för att motivera och visa 
vilket tillvägagångssätt de använder för att komma fram till en lösning. 

 
Lärare kan vägleda elever genom att identifiera källan till problemen i texten, såsom 
ordigenkänningsfel, brister i bakgrundskunskap eller brister med figurativt språk. Eleverna ska 
förstå strategin för att lösa problemen korrekt. En fråga som eleverna alltid ska ställa sig enligt 
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denna strategi är om svaret på uppgiften är rimlig. I många fall slutar det med att eleverna har 
ett felaktigt svar för att deras övervakningsförmåga inte kan avgöra om svaret är rimligt till 
uppgiften. Övervakningsstrategier hjälper eleverna att skapa mening med den lästa texten och 
reflektera över förståelse efter att de har läst. Elever som övervakar sin förståelse kan identifiera 
och reparera deras bristande förståelse av texten (Halladay & Neuman, 2012). 

 
Björn, Aunola och Nurmi (2014) bygger vidare på Vilenius‐Tuohimaa, Aunola och Nurmi 
(2008) för att undersöka om det finns samband i progressionen från mellanstadiet till högstadiet 
i elevers problemlösningsförmåga. De menar att de färdigheter som krävs för att kunna hantera 
skriftlig information är en kombination av avkodningsförmåga och läsförståelse. Läsning som 
syftar till förståelse (läsförståelse) har visat sig fungera på två nivåer. I den första nivån utgår 
läsaren från syftet med meningen. I den andra nivån tillämpar läsaren tidigare generell och 
specifik kunskap om ämnet samt relaterar till det som framkommer i texten. 

 
Björn, Aunola och Nurmi (2014) har även delat in problem i fyra olika kategorier som kräver 
olika problemlösningsstrategier. Dessa kategorier är att jämföra, ändra, kombinera och 
utjämna. Detta innebär att det krävs en god resonemangsstrategi för att kunna välja vilken 
strategi som passar bäst för att lösa problemet. Det vill säga att det krävs att eleverna har olika 
strategier att välja mellan för att kunna välja vilken som passar. 

 
De två ovan nämnda artiklarna är sammanhängande och testar samma elevgrupp vid tre olika 
tillfällen. Det var totalt 225 elever som deltog i undersökningen och eleverna testades i årskurs 
4, 7 och 9. I årskurs 4 fick eleverna utföra tre tester varav ett i matematik som handlade om 
problemlösning och två som testade elevernas läsförståelse. I årskurs 7 och 9 testades samma 
elever på hur deras problemlösningsförmåga hade utvecklats. 

 
Özsoy, Kuruyer och Cakiroglu (2015) menar att problemlösning är beroende av förståelse i 
olika områden. För det första krävs det att eleverna kan läsa en text. För det andra krävs det att 
eleverna besitter en läsförståelse så att de förstår vad texten förmedlar. För det tredje behöver 
eleverna en matematisk kunskap samt att de behöver kunna använda sig av strategier. Som den 
sista och fjärde komponenten behöver eleverna även kunna göra matematiska beräkningar. 
Dessa fyra delar bildar tillsammans en förmåga att kunna lösa problem. Resultaten från 
undersökningen visar att elever med en god läsförståelse har en bättre strategianvändning än 
elever med svagare läsförståelse. De läste texten och använde sig av olika strategier för att lösa 
problem och kontrollera sina svar. Detta var till skillnad från elever med svag läsförståelse, 
som helt avsaknade strategier till att lösa problem. 

 
Özsoy, Kuruyer och Cakiroglu (2015) benämner samspelet mellan den matematiska 
operationen och den lästa texten. Det innebär att det krävs mer än enbart en god läsförståelse 
för att bemästra problemlösning. Eleverna ska även kunna tillämpa rätt uträkning till den lästa 
texten för att nå fram till ett korrekt svar. 

 
Eleverna som deltog i Özsoy, Kuruyer och Cakiroglu (2015) undersökning gick i årskurs tre 
vilket motsvarar åldrarna 8-9 år. Det var sex elever som deltog och de fick göra två olika tester. 
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Det ena testet handlade om läsförståelse och hade för avsikt att visa vilken nivå eleverna befann 
sig på i läsförståelse. Det andra testet hade för avsikt att mäta elevernas 
problemlösningsförmåga. Resultatet av båda testerna ställdes mot varandra i analysarbetet där 
det gick att se likheter mellan elevernas läsförståelse och problemlösningsförmåga. 

 
3.3 Mental bild 
Kategorin Mental bild syftar till att eleverna ska måla upp en mental bild i huvudet när de läser 
en matematisk text. På det viset blir det lättare för eleverna att välja vilken strategi som de ska 
använda för att lösa ett matematiskt problem. 

 
Eboonen, De Koning, Jolles och van Der Schoot (2016) genomförde en studie i mellanstadiet 
med elever från årskurs sex, som motsvarar åldrarna 12-13 år. Det var 80 elever som deltog i 
undersökningen. Det som undersöktes var om det fanns samband mellan läsförståelse och 
problemlösningsförmåga i matematik. Det gjordes genom att låta eleverna utföra två tester, ett 
i matematik och ett i läsförståelse. Resultaten av de båda testerna analyserades sedan mot 
varandra. 

 
Eboonen et al (2016) menar att läsförståelsen har en stor roll för elevers förmåga att uppfatta 
orden korrekt. Huruvida eleverna uppfattar orden korrekt påverkar också om de förstår 
helhetsbilden av uppgifter i problemlösning. Det är viktigt att eleverna får en rik och 
sammanhängande mental bild av uppgiften. Det betyder att eleverna ska använda sig av en 
problemlösningsstrategi, där de översätter problemet till en mental bild av det som döljs i 
texten. Den mentala bilden av problemlösningsuppgiften gör det möjligt för eleverna att gå 
vidare till den matematiska operationen. Misstaget som de svaga eleverna gör, enligt Eboonen 
et al (2016), är att de använder sig av en impulsiv strategi, där de enbart fokuserar på att välja 
de presenterade siffrorna i uppgiften som ligger till grund för den matematiska beräkningen. 

 
En annan strategi för att förstå förklarande (informationstäta) texter är processen att bestämma 
vilka delar av texten som är viktigast. För att kunna bestämma betydelsen måste eleverna ha 
en god förståelse för genrespecifika textstrukturer. Pedagogen kan hjälpa sina elever att 
utveckla denna förståelse genom att förklara textens uppbyggnad. Ett exempel kan vara att 
pedagogen visar på vanliga organisationsmönster, nyckelord och fraser. Med hjälp av detta kan 
eleverna identifiera viktiga detaljer när de läser en text med den strukturen. Genom att 
bestämma vikten av informationen i en text fokuserar eleverna på detaljerna och kan bygga en 
mental struktur av texten (Halladay & Neuman, 2012). 

 
Den kanske starkaste likheten mellan läsning och matematiska strategier är att göra kopplingar. 
Genom att visa elever hur de kan relatera texter till andra texter, för sig själva eller till världen, 
så stödjer pedagogen elevernas förståelse. Matematiken blir mer konkret och verklig för 
eleverna och på det viset stärks förståelsen. Genom kopplingar mellan ny information och 
befintlig kunskap i matematik så har det visat sig att det blir enklare för elever att relatera och 
därmed ökar läsförståelsen (Halladay & Neuman, 2012). 

 
3.4 Språkpåverkan 
Om man rör sig med ett förstaspråk eller andraspråk påverkas problemlösningsförmågan. 
Bristande förförståelse, som kan gälla för elever som talar andraspråk, påverkas läsförståelsen 
negativt, även i problemlösningssituationer. I artikeln av Abedi & Lord (2001) tas det upp att 
eleverna tycker att de reviderade testet är enklare än det ordinarie testet, eftersom att i det 
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ordinarie testet finns det fler komplicerade ord som de inte förstår. De komplicerade orden gör 
så att eleverna inte förstår texten och därmed inte kan ta ut det väsentliga i texten för att lösa 
uppgiften. I grund och botten är det viktigt för eleverna att förstå orden i texten för att förstå 
helheten och kunna välja strategi för beräkning. 

 
Eleverna som deltog i Abedi och Lords (2001) studie befann sig i årskurs åtta vilket motsvarar 
åldrarna 14-15 år. Två fältstudier genomfördes där den ena var kvalitativ och inkluderade 
intervjuer med 36 elever om matematiska texter. Den andra studien var kvantitativ och 
innefattade ett test med två olika varianter av samma test. Testerna innehöll samma frågor men 
skiljde sig åt i hur frågorna var formulerade. I den kvantitativa studien var det 1 174 
åttondeklassare som deltog. Testerna byggde vidare på intervjun och resultatet från de olika 
studierna jämfördes med varandra. 

 
Österholm (2006) undersökte läsförståelse bland elever med tre olika texter. Två av texterna 
var inom ämnet matematik, den ena med enbart text och den andra med text och symboler. Den 
tredje var en text från ämnet historia. Resultaten visade att det krävdes en annan typ av 
läsförståelse för att bemästra den matematiska texten med symboler. Som Eboonen et al. (2016) 
beskriver faller de svaga eleverna för att fokusera på siffrorna utan att förstå innebörden av 
texten. Det är dock inget som Österholm själv beskrev att han fann i undersökningen, utan han 
kunde enbart konstatera en skillnad från den matematiska texten med symboler och de andra 
två texterna. Österholm kom fram till att det fanns olika strategier av läsning beroende på vad 
för typ av text som skulle läsas. 

 
Deltagarna i Österholms (2006) studie var 95 stycken gymnasie- och universitetsstudenter. De 
fick göra tre tester där eleverna läste olika texter som sedan jämfördes med varandra. Två av 
texterna var inom ämnet matematik där den ena innehöll text och symboler och den andra 
innehöll enbart text. Den tredje texten var inom ämnet historia. 
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4 METOD 
I denna del kommer en beskrivning kring hur vi gått tillväga för att genomföra undersökningen. 
Vi anger hur urvalet gjordes, varför intervjumetoden valdes och hur genomförandet gick till. 
Efter detta beskriver vi hur analysprocessen gick till utifrån det insamlade materialet och det 
etiska ansvaret som ligger hos forskaren. 

 
4.1 Urval 
Syftet med vår studie är att undersöka vilka strategier elever använder när de löser matematiska 
problem och om språkförmågan påverkar problemlösningsförmågan. För att svara på syftet 
valde vi att använda oss av två klasser i årskurs sex, som motsvarar åldrarna 12-13 år, från två 
separata skolor. Anledningen till att vi valde att genomföra undersökningen på två olika skolor 
var för att undersöka om problemlösningsförmågan påverkas av att eleverna har olika 
modersmål. Vi har kunnat se i elevernas betyg från deras klasslärare att det finns en skillnad i 
läsförståelse mellan klasserna. Överlag hade eleverna med svenska som förstaspråk högre 
betyg i läsförståelse än eleverna med svenska som andraspråk. 

 
På den ena skolan genomfördes intervjuerna i en klass med 23 elever. 21 av 23 elever deltog i 
undersökningen och samtliga har svenska som andraspråk. Denna skola kommer vi att 
benämna som skola A. Anledningen till att två elever inte deltog i intervjun var på grund av 
prestationsångest. Efter en överläggning med handledaren valde vi att inte inkludera dessa två 
elever i undersökningen. På den andra skolan genomfördes intervjuerna i en klass där det fanns 
15 elever. Här deltog 13 av 15 elever i undersökningen och samtliga har svenska som 
förstaspråk. Denna skola kommer vi att benämna som skola B. Anledningen till att de 
resterande två eleverna inte deltog i intervjun var sjukdom. Eleverna fanns inte på skolan den 
dagen då intervjuerna genomfördes. 

 
4.2 Val av metod 
För att uppfylla vårt syfte, som är att undersöka vilka strategier elever använder när de löser 
matematiska problem och om språkförmågan påverkar problemlösningsförmågan, så behövde 
vi välja en tillämpbar metod. Vi behövde höra eleverna resonera och diskutera för att kunna 
analysera vilka strategier de använder sig av när de löser matematiska problem. Den mest 
använda metoden för att samla in material till en kvalitativ undersökning är genom intervju. 
Det är en metod som får forskare att få en fyllig och detaljerad beskrivning av det som ska 
undersökas (Christoffersen & Johannessen 2015, s.83). Vi insåg att det fanns två olika varianter 
av intervjumetoder att välja mellan. 

 
En öppen intervju är informell och innebär att frågorna är öppna kring ett tema som är bestämt 
på förhand. Tillvägagångssättet är mer flexibelt i en öppen intervju där intervjuaren kan 
anpassa sina frågor till deltagaren under samtalet. Detta är viktigt eftersom att intervjuaren vill 
få deltagaren att relatera till sina tidigare erfarenheter i kvalitativa undersökningar. Den 
informella atmosfären som skapas i en öppen intervju gör det enklare för eleverna att prata och 
på det viset får intervjun mer karaktär av ett samtal mellan individer än vad en standardiserad 
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intervju får. Dock kan det bli svårt att systematisera svaren efteråt om det inte finns någon form 
av standardisering (Christoffersen & Johannessen 2015, ss.84-85). 

 
I en strukturerad intervju menar Christoffersen och Johannessen (2015, s.85) kan däremot vara 
fördelaktig då alla deltagare får samma frågor. De påstår även att analysarbetet blir enklare och 
mindre tidskrävande till skillnad från öppna intervjuer eftersom det går att analysera fråga för 
fråga och se vad deltagarna har svarat. Dock kan man tappa intressanta trådar under samtalet 
om det finns en mall att hålla sig till. 

 
Vi valde att använda oss av en öppen intervju för att få mer karaktär av ett samtal istället för 
en standardiserad intervju som innebär stängda frågor och svar. Med en öppen intervju kan vi 
som intervjuledare vara mer flexibla under intervjuernas gång och lyssna av eleverna under 
problemlösningen. Det är för att varje elev inte ser på problemen med samma ögon utan kan 
behöva olika frågor och vägledning under intervjun. Detta är något som påverkar resultatet 
vilket vi är medvetna om. En annan orsak var att vi inte ville styra eleverna till ett tänkande, då 
vi ville analysera hur de själva satte sig in i en uppgift för att lösa den, och på så sätt kunna se 
om eleverna har en strategianvändning. På det sättet kan vi analysera vad det är som gör att 
eleverna klarar av att lösa uppgifterna eller inte. 

 
Fördelen med gruppintervjuer är att eleverna inspirerar varandra till nytt tänkande och 
reflekterande. Eleverna kan på så sätt resonera sig fram till en lösning genom en strategi som 
de kanske inte hade klarat på egen hand. Självklart finns det också risker med att genomföra 
gruppintervjuer och forskaren måste vara medveten om att eleverna kan inta olika roller. Till 
exempel kan den pratglada eleven gärna ta för sig genom att prata mycket och vara initiativrik 
medan den blyga eleven kan hamna vid sidan av och inte få sin röst hörd (Doverborg & 
Pramling Samuelsson 2000, ss.29-30). Anledningen till att vi valde gruppintervju var dels för 
att eleverna skulle känna sig mer bekväma i situationen och inte känna sig så utpekade. Det var 
också för att komma åt elevernas diskussion och reflektion kring problemlösningsuppgifterna. 
Dock finns det risk för att vissa elever inte framför sina tankar och förlitar sig på de andra i 
gruppen löser uppgifterna. Det var en risk vi fick ta för att kunna höra elevernas diskussioner. 

 
Cederborg (2000, ss.55-57) menar att det är viktigt att tänka på språkanvändningen vid 
intervjuer av barn. Det vill säga att forskaren bör använda sig av ett språk som eleverna förstår. 
Genom att introducera problemlösningsuppgifterna på rätt språknivå undviker forskaren 
missförstånd och eleverna blir inte vilseledda i introduktionen till uppgiften. Det vill säga att 
forskaren ska använda sig av korta och välformulerade meningar. 

 
I intervjuerna valde vi att utgå ifrån de nationella proven i årskurs sex eftersom dessa prov 
ligger på elevernas förväntade kunskapliga och språkliga nivå. En annan orsak till att vi valde 
dessa två uppgifter var för att det krävdes flerstegsberäkning av eleverna för att lösa 
uppgifterna. På detta sättet fick vi se om eleverna besitter förmågan att se sambandet mellan 
den lästa texten och beräkningarna som de behöver använda för att lösa uppgifterna. 

 
Validitet handlar om mätningars relevans. Det vill säga om resultatet svarar mot syftet med 
undersökningen (Eriksson-Barajas, Forsberg och Wengström 2013, ss.103-106). Genom att 
göra en öppen intervju gav det oss möjligheten att observera och lyssna på de undersökta 
eleverna för att ta reda på vilka strategier de använder sig av för att lösa matematiska problem. 
Vi valde även att genomföra studien i två olika klasser som är representerade av två olika skolor 
för att kunna svara på den andra frågeställningen. 



10 
 

4.3 Genomförande 
Vi genomförde en kvalitativ undersökning där vi intervjuade och observerade elever i mindre 
grupper om två till tre per grupp. Undersökningen genomfördes i årskurs sex. Förhoppningen 
med intervjuerna var att eleverna skulle diskutera med varandra och resonera sig fram till en 
lösning på problemen som presenterades. Detta för att kunna se vilka strategier eleverna 
använder sig av när de löser matematiska problem, vilket svarar på syftet med undersökningen. 

 
Vi handplockade två textuppgifter från de nationella proven i årskurs sex för att säkerställa att 
nivån på uppgifterna stämde överens med elevernas kunskapsnivå. Som vi nämnde i 
inledningen framkommer det i Lgr 11 att elever ska utveckla förmågan att föra matematiska 
resonemang genom att diskutera och motivera valda strategier till att lösa matematiska problem 
(2018, ss. 55-56). Eleverna läste problemen som presenterades under intervjuerna och 
diskuterade med varandra för att gemensamt komma fram till en lösning. På detta sätt kunde 
vi se vilka strategier eleverna använde sig av under analysprocessen när de diskuterade 
problemen. Som Özsoy, Kuruyer och Cakiroglu (2015, ss.128-129) beskriver är det 
tankeprocessen fram till svaret viktigare än den matematiska uträkningen. Det är en 
förutsättning för att kunna använda sig av rätt uträkningsmetod. 

 
Intervjuerna genomfördes på våra respektive VFU (verksamhetsförlagd utbildning)-skolor. Vi 
startade intervjuerna med att hälsa eleverna välkomna. Eleverna informerades om vad 
undersökningen syftade till samt hur materialet som samlades in skulle hanteras. Eleverna fick 
även information om att de när som helst kunde avbryta intervjun om de skulle känna sig 
obekväma eller liknande (Christoffersen & Johannessen 2015, s.86). Anledningen till att vi 
valde de två skolor som intervjuerna genomfördes på, var för att vi kände eleverna sedan 
tidigare. Det gör att eleverna känner sig trygga med oss som intervjuledare jämfört med om vi 
skulle valt skolor där vi sen tidigare inte känner eleverna. Eftersom vi känner eleverna sedan 
tidigare så kan det ha påverkat intervjuerna på ett positivt sätt då eleverna känner sig bekvämare 
i att uttrycka sina tankar. På det viset får vi en diskussion om uppgifterna istället för att eleverna 
känner sig obekväma och inte vågar tala fritt kring sina tankar. Då hade det funnits en risk för 
att vi inte fått ut samma diskussion och att det istället hade blivit en stängd intervju med frågor 
och svar. 

 
Valet av plats där intervjuerna ägde rum var ett avlägset grupprum. Det innebar att intervjuerna 
kunde genomföras i en lugn miljö för att undvika eventuella störningsmoment. Vi valde även 
att utföra intervjuerna under en förmiddag då det är en lugn period på dagen. Vi placerade 
eleverna i en halvcirkel runt oss för att skapa en trygg miljö som bjuder in till diskussion. 
Genom diskussionerna som spelades in har vi analyserat hur varje elev förklarar hur de 
strukturerar uppgiften samt hur de löser den (Rubenstein Reich & Wesén 2011, s. 57). Vi hade 
även i åtanke att ta hänsyn till elevernas olika kunskapsnivåer när intervjuerna genomfördes. 
Det innebär att eleverna behövde olika lång tid på sig att genomföra uppgifterna. För att ge 
eleverna samma möjligheter att genomföra uppgifterna fick vi som forskare vara flexibla med 
tiden. Det tog olika lång tid för eleverna att lösa uppgifterna, mellan tio och 35 minuter. 

 
Den vanligaste och säkraste metoden för att dokumentera intervjuer är ljudinspelning. 
Antingen används en digital diktafon eller mobilens ljudinspelningsfunktion. Vi använde oss 
av den senare när vi genomförde intervjuerna (Christoffersen & Johannessen 2015, s.92). 
Eleverna fick använda papper, penna och radergummi under intervjuerna. 
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4.4 Analysmetod 
Det vanligaste tillvägagångssättet för att analysera en kvalitativ undersökning är att analysera 
meningsinnehållet av till exempel vad en deltagare säger i en intervju. Datamaterialet som 
samlades in vid intervjuerna tolkas av forskaren för att förstå den djupare meningen av 
innehållet. En analys av meningsinnehåll består av fyra olika steg som är helhetsintryck, 
kodning, kondensering och sammanfattning (Christoffersen & Johannessen 2015, s.114-121). 

 
Helhetsintryck är den första fasen. För att få ett helhetsintryck av intervjuerna som har 
genomförts lästes dessa gemensamt för att finna intressanta och centrala teman av innehållet. 
På så sätt kunde vi lära känna datamaterialet och få ett intryck av helheten. 

 
Den andra fasen av analysen är kodning. Kodning innebär att urskilja det som är relevant i 
intervjuerna för syftet med undersökningen. Det innebär att forskaren tar ut de delar som ger 
information och kunskap om huvudtemat som i vårt fall är de strategier som finns med under 
rubriken tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt. I analysen delades strategierna in i tre 
olika färger med temaorden frågeställning, mental bild och resonemang där varje rubrik 
representerade en färg. Delar av intervjuerna som var extra intressanta utifrån huvudtemat 
kodades in med färger utifrån vilket temaord de bäst stämde överens med. Anledningen till att 
kodningen skedde på det här sättet var för att organisera det meningsfulla i intervjuerna och på 
det viset blir det enklare att analysera. 

 
I kondensering, som är den tredje fasen är syftet att ta ut koderna ur sin helhet och strukturera 
det meningsfulla som har tagits ut ur intervjuerna. Det reducerade materialet som är taget ur 
intervjuerna strukturerades upp i en tabell. Efter färgkodningen av intervjuerna lades dessa ut 
på ett bord för att ge oss en överblick kring vilken strategi de bäst passade in på. Forskaren kan 
under denna fas även ta ut citat från intervjuerna för att stärka kopplingen till att gruppen 
hamnar under rätt kategori i tabellen. Efter att vi säkerställt att intervjuerna sorterats in i rätt 
kategori placerades elevgrupperna i en tabell utifrån fråga ett och fråga två. I denna tabell 
presenteras resultatet. 

 
Sammanfattning är den fjärde och sista fasen och den innebär att forskaren använder materialet 
för att kunna beskriva ett resultat. Forskaren måste nu ta ställning till om det sammanfattade 
materialet överensstämmer med det ursprungliga material som fanns innan kodningen började. 
I vårt fall är vi nöjda med resultatet av kodningen och tycker att tabellen stämmer överens med 
intervjumaterialet. Om så inte varit fallet hade vi fått gå steg för steg tillbaka för att se var 
snedsteg kunnat tagits men eftersom tabellen representerar intervjumaterialet ansåg vi att det 
inte behövdes. 

 
4.5 Etiskt ansvar 
Relationen mellan forskare och deltagare är en viktig aspekt i en kvalitativ undersökning, 
framförallt där det sker en kommunikation mellan forskare och deltagare. Deltagarna i vårt fall 
är elever i årskurs sex från två klasser som representerar olika skolor. Det krävs att forskaren 
ger en förtroendeingivande kommunikation med eleverna som kan resultera i mer utförliga 
svar. En annan viktig aspekt som innefattar ansvar från forskarna är att deltagarna ska bli lika 
behandlade och få samma förutsättningar att genomföra intervjuerna. Det innebär inte att alla 
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intervjuer ser precis likadana ut utan att vissa elever kan behöva mer tid att genomföra samma 
uppgift än andra1. 

 
När intervjun ska börja är det viktigt att informera eleverna om att deltagandet är anonymt och 
att de frivilligt deltar och därmed kan avbryta intervjun när som helst. Detta har beskrivits 
under Genomförande. Ett etiskt ansvar för deltagarna i en undersökning innebär att behandla 
informationen om dem på ett korrekt sätt. När analysen och resultaten presenteras används inte 
deltagarnas riktiga namn, istället kommer alias att användas för att skydda deltagarna som 
ställde upp och genomförde intervjun (Christoffersen & Johannessen 2015, s.50). 

 
För att säkerställa att eleverna som deltog i undersökningen förblir anonyma valde vi att spela 
in intervjuerna med hjälp av telefonernas inspelningsfunktion. Det är enbart vi som genomfört 
intervjuerna som har tillgång till den personliga koden till telefonerna där ljudfilerna förvaras. 
Som forskare måste man känna till uppgifter om deltagare som personuppgifter och namn. 
Forskaren bör även känna till att deltagarna i undersökningen skyddas av sekretesslag där de 
är skyddade och inte får bli publicerade utan deras godkännande (God forskningssed 2017, 
s.74). 

 
Eftersom eleverna är minderåriga krävs det att målsman till eleverna godkänner deras 
deltagande i undersökningen. Vi tog därför fram ett missivbrev som informerade målsman 
kring vad undersökningen syftade till. Missivbrevet skickades ut till eleverna tillsammans med 
en svarsblankett vilket visade att målsman tagit del av informationen och att de godkänner att 
eleverna fick delta i undersökningen. Missivbrevet och svarsblanketten går att finna som bilaga 
under Bilaga 1. Det skickades totalt ut 38 missivbrev till alla elever som gick i klasserna. Vi 
fick tillbaka 28 undertecknade svarsblanketter. Sex av 38 elever fick vi ett muntligt 
godkännande från föräldrarna. Fyra av 38 elever deltog inte i undersökningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Cronqvist, Marita. Forsknings- och professionsetik. Högskolan i Borås, 18/9-18 muntlig källa 
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5 RESULTAT 
I denna del kommer intervjuerna analyseras. De kommer att jämföras mot varandra samt mot 
tidigare forskning. Detta för att kunna se likheter och skillnader i vilka strategier eleverna 
använder sig av när de löser matematiska problem. Genom att visa exempel hur eleverna har 
resonerat motiverar vi varför de placerades i de olika kategorierna. Som tidigare nämnts under 
urval benämner vi skolorna som skola A och skola B för att skilja de åt i exemplena. Vi 
analyserar även om språkbakgrunden påverkar vilka strategier eleverna använder. 

 
5.1 Strategianvändning 

 
5.1.1 Frågeställning 
De grupper som placerar sig i kategorin frågeställning, under tidigare forskning och teoretisk 
utgångspunkt, klarade inte av att på egen hand reda ut textuppgiften och komma fram till ett 
korrekt svar. Under denna kategori har eleverna först på egen hand försökt lösa uppgiften. När 
intervjuledaren märkte att eleverna inte hade förmågan att ta fram det väsentliga i texten och de 
därmed inte kom fram till rätt svar gick intervjuledaren in och stöttade eleverna i form av 
frågeställningar. 

 
Fråga 1 
I ett lotteri är sannolikheten för vinst 20 %. Det finns 25 vinstlotter. Hur många lotter finns 
det sammanlagt i lotteriet? 
Visa hur du löser uppgiften. 
Exempel på lösning går att finna under bilagor som bilaga 2. 

 
Exempel från en intervju på Skola B: 
Elev - 20 procent är en femtedel. 
Intervjuare - Ni kan få skriva ner det på ett papper så ni ser det framför er. 
Elev - en femtedel är 20 procent 25/5 = 5, 5*5 är lika med 25. så det är 5, jag är inte säker. 
Intervjuare - Okej, har ni läst hela uppgiften? 
Elev - Jag förstår här nu. 
Intervjuare - Hur började ni? 
Elev - 25 lotter och 20 procent är en femtedel 
Intervjuare - Okej, vad gjorde du då? 
Elev - Sen tog jag 25 delat med 5, och då fick jag fem och då blir det fem vinstlotter. 

 
Här framkommer det att eleverna inte har förstått innebörden av texten och därmed inte har en 
strategi för att arbeta sig fram till en lösning. Som Eboonen et al (2016) beskriver använder de 
svaga eleverna sig av en impulsiv strategi där de enbart tar ut siffrorna som framkommer i 
uppgiften och ligger till grund till en matematisk beräkning. Eleverna har inte förstått vad det 
frågas efter och kan därmed inte applicera en strategi för att lösa problemet. Vi kan även se att 
det inte är de matematiska färdigheterna som det brister i eftersom de uträkningar eleverna 
genomför blir korrekta. Som Weinberg, Wiesner och Barr (2016) menar kan förförståelse 
överbryggas genom en strukturerad läsning. Genom att intervjuledaren läser uppgiften för 
eleverna och betonar de delar som eleverna behöver använda sig av för att lösa uppgiften kan 
eleverna lyckas. Eftersom eleverna klarade av de matematiska färdigheterna lyckades de med 
hjälp av intervjuledarens stöttning i texten att komma fram till ett rätt svar. 

 
Fråga 2 
I en by bor 817 invånare. Av dem är 241 barn. Av de vuxna finns det 56 fler kvinnor än män i 
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byn. Hur många män bor i byn? 
Visa hur du löser uppgiften. 
Exempel på lösning går att finna under bilagor som bilaga 2. 

 
Exempel från intervju på Skola A: 
Elev - Jag tror att man ska ta bort barnen för att de inte räknas. 817 minus 241 
Intervjuare - Vill ni skriva det på pappret 
(eleverna räknar) 
Elev - 817 - 241 är lika med 606. män och kvinnor är totalt då 606 stycken. 
och så tänker jag att man tar delat med två och det blir 303. 
Intervjuare - och varför tar du delat på två 
Elev - För att det ska va lika många män och kvinnor men du ska plussa på 56 för att det är fler 
kvinnor än män. 
Intervjuare - Vill du skriva ner det också? och efter att du har delat det med två, vad gör du då 
i nästa steg? 
Elev - Plus 56 (eleven skriver) då är det 359 kvinnor och resten är män. 

 
Eleverna behöver hjälp med att strukturera upp texten för att komma fram till ett korrekt svar. 
De genomför först uppgiften på egen hand där intervjuledaren ber eleverna förklara varför de 
genomför de uträkningar som de gör och hur de gör. Eleverna är på rätt spår och har en tanke 
med vilka uträkningar de genomför och använder sig inte slumpartat av tal som presenteras i 
texten. Den operativa förmågan är bristfällig vilket leder till att eleverna kommer fram till 
felaktiga siffror att arbeta med. Senare i uppgiften blir informationen otydligare och det krävs 
en djupare förståelse för eleverna att kunna lösa den här sortens uppgifter. Eleverna förstår att 
de ska finnas 56 fler kvinnor än män så de adderar 56 med den delen kvinnor som de fått fram 
av uträkningen som är 303. Eftersom de har gjort en felaktig beräkning i början av uppgiften 
kommer de också fram till fel svar eftersom beräkningarna sker i flera steg. Talet 303 som 
eleverna arbetar med skulle istället vara 288. Även om eleverna hade arbetat med det rätta talet 
som är 288, så skulle de även kommit fram till ett felaktigt svar eftersom de enbart adderar 56 
med svaret de kommit fram till. Skillnaden på antalet män och kvinnor blir felaktig eftersom 
de enbart adderar 56 till kvinnorna vilket leder till att summorna inte stämmer överens med det 
totala antalet invånare. Som Weinberg, Wiesner och Barr (2016) kommer fram till ska 
intervjuledaren hjälpa eleverna att strukturera texten vilket ledde till att de förstod misstagen 
de hade gjort, både i första steget av uträkningen och även i skillnaden mellan män och kvinnor. 
Med hjälp av intervjuledaren klarade eleverna av att komma till ett korrekt svar. 

 
 

5.1.2 Resonemang 
Fråga 1 
I ett lotteri är sannolikheten för vinst 20 %. Det finns 25 vinstlotter. Hur många lotter finns 
det sammanlagt i lotteriet? 
Visa hur du löser uppgiften. 
Exempel på lösning går att finna under bilagor som bilaga 2. 

 
Exempel från intervju på Skola B: 
Elev 2 - Så det är 25 vinstlotter som är 20 procent. 
Elev 1 - Så här tänker jag om det är tjugo procent då är det 25. Om man tar 20*5= Då är det 
100 procent. Då tar man 25, fem gånger då blir det 25*5. 
Intervjuare - Vad blir 25*5? Vill ni ställa upp? 
Elev 1 - 25*5 och sen 5*5=25, 5*2=10. 25+10=35 lotter totalt. 
Elev 2 - Nej 25*5 är lika med 125. 
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Intervjuare - Vad är 125? 
Elev 2 - Vinstlotter 
Elev 1 - Det finns bara 25 vinstlotter. Hur många lotter finns det sammanlagt? 
Elev 2 - 25 st lotter är vinstlotter 
Elev 1 - Då är det 100 lotter som man inte vinner på. 
Elev 2 - Då finns det alltså 125 lotter sammanlagt i lotteriet. 

 
Eleverna läste texten och diskuterade hur de skulle komma fram till en lösning. De resonerade 
sig fram till den väsentliga informationen i uppgiften vilket är att 25 vinstlotter motsvarar 20 
procent av totalt antal lotter. Eleverna började med att multiplicera 20 procent med fem för att 
nå upp till 100 procent. Eleverna visste då att de behövde multiplicera 25 vinstlotter med fem 
för att få reda på hur många lotter det fanns totalt i lotteriet. Elev ett kom fram till vilken 
uppställning de skulle genomföra men hade brister i operationsförmågan vilket ledde till att 
eleven kom fram till fel svar. Elev två klev då in och visade på en förståelse mellan läsförståelse 
och matematisk operation. Eleverna enas på slutet om att det fanns 125 lotter totalt. Som Özsoy, 
Kuruyer och Cakiroglu (2015) beskriver att det krävs ett samband mellan läsförståelse och 
operativ förmåga som eleverna visar på när de kopplar den matematiska uträkningen till texten. 

 
Fråga 2 
I en by bor 817 invånare. Av dem är 241 barn. Av de vuxna finns det 56 fler kvinnor än män i 
byn. Hur många män bor i byn? 
Visa hur du löser uppgiften. 
Exempel på lösning går att finna under bilagor som bilaga 2. 

 
Exempel från intervju på Skola A: 
Elev 1- Om det bor 817 och så 241 av dem är barn, så för varje barn borde det finnas två 
föräldrar per barn, 
Elev 2 - Det kan också finnas flera barn på två föräldrar. 
(eleverna räknar) 
Intervjuare - Vad har ni skrivit där? 
Elev 2 - 817-241 som är lika med 
Elev 3 - Prata högre så vi också hör 
Elev 1 - Det blir 576 utan barnen. 
Elev 2 - Det skulle vara 56 fler kvinnor än män, därför tar vi 576-56. 
Elev 1 - Det blir 520 
Elev 2 - Det måste vi dela på två för att kvinnor är 56 fler än männen. så vi delar 520 med två 
och det blir, 260. då är det 260 kvinnor och 260 män. 
Elev 2 - Då måste vi ta 260 + 56 för att få reda på hur många kvinnor det är. Det blir 316. 
Elev 1 - För det måste stämma med totalen som är 817. 

 
Eleverna läste texten och reflekterade över den för att skapa en förståelse. Eleverna arbetar sig 
strukturerat genom texten uppifrån och ner. De förstår även innebörden av texten vilket leder 
till att de kan välja vilka beräkningar de ska använda sig av för att lösa uppgiften. Slutligen 
använder eleverna sig av en resonemangsstrategi som innebär att eleverna reflekterar över om 
svaret kan vara rimligt. Den strategin heter Övervakningsförståelse. Det innebär att eleverna 
kontrollräknar sina svar om de stämmer överens med den totala summan av invånarna i byn 
(Halladay & Neuman, 2012). Vilket även Özsoy, Kuruyer & Cakiroglu (2015) bekräftar. 
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5.1.3 Mental bild 
Fråga 1 
I ett lotteri är sannolikheten för vinst 20 %. Det finns 25 vinstlotter. Hur många lotter finns 
det sammanlagt i lotteriet? 
Visa hur du löser uppgiften. 
Exempel på lösning går att finna under bilagor som bilaga 2. 

 
Exempel från intervju på Skola B: 
Elev 1 - Jag tänker att jag omvandlar 20 procent till bråktal Intervjuare - Hur kommer det sig 
att du gör det? 

 
Elev 1 - För 20 procent är ⅕, det betyder att en tårtbit är 20 procent och det är 25 lotter. Då 
måste de andra 4 tårtbitarna vara lika många lotter per del. Då blir det 5*25 som blir 125 
Intervjuare - Vad är då 125? 
Elev 1 - Det är så många lotter det finns totalt. Intervjuare - Varför valde du just tårtbitar? 
Elev 1 - Jag såg en bild framför mig hur det skulle se ut. 

 
Eleven läser uppgiften och förklarar att hen omvandlar procenttalet till ett bråktal. 
Anledningen till omvandlingen är för att visualisera texten genom en bild som eleven ser 
framför sig. Eleven konstaterar att ⅕ av tårtan motsvarar 25 lotter. Det saknas ⅘ för att tårtan 
ska bli hel. För att göra tårtan hel tog eleven 25*5 eftersom ⅕ motsvarade 25 lotter. 
Resultatet som eleven kom fram till var att det fanns 125 lotter i lotteriet. Som Eboonen et al 
(2016) beskriver underlättar det för eleverna att skapa en mental bild av det som döljs i 
texten. Den mentala bilden gör det möjligt för eleverna att gå vidare till den matematiska 
operationen. Elev ett tog initiativet och förde en monolog till ett svar vilket inte bjöd in 
övriga elever till en diskussion för lösningen. De andra två eleverna höll med om 
uträkningen och hade inget att invända på svaret. 

 
Fråga 2 
I en by bor 817 invånare. Av dem är 241 barn. Av de vuxna finns det 56 fler kvinnor än män i 
byn. Hur många män bor i byn? 
Visa hur du löser uppgiften. 
Exempel på lösning går att finna under bilagor som bilaga 2. 

 
Under den andra frågan var det inte någon grupp som placerades under kategorin mental bild. 
Det kan finnas olika faktorer som gör att inte någon elevgrupp hamnade här. Vår tolkning till 
varför det kan ha blivit så är antingen för att frågan är formulerad på ett sätt som gör det svårt 
för eleverna att visualisera problemet. Det kan även vara så att eleverna har sett en mental bild 
framför sig men inte kunde förmedla eller valde att inte förmedla det under diskussionen. 

 
5.1.4 Resultat 
Totalt var det 12 grupper som intervjuades i två olika problemlösningsuppgifter. Utifrån hur 
elevgrupperna har resonerat sig fram till en lösning så har vi placerat de under kategorierna 
som de passar bäst in på från den våra valda begrepp (se bild 1). Fem av 12 elevgrupper 
hamnade under frågeställning i båda uppgifterna. Sex av 12 grupper hamnade under 
resonemangsstrategi i uppgift ett samt sju av 12 grupper i uppgift två. En elevgrupp hamnade 
under mental bild i uppgift ett och ingen i uppgift två: 
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Uppgift 1 Uppgift 2 
 

Frågeställning Resonemang Mental bild Frågeställning Resonemang Mental bild 

Fem elevgrupper Sex elevgrupper En elevgrupp Fem elevgrupper Sju elevgrupper Ingen elevgrupp 

 
Bild 1. Bilden visar var elevgrupperna placerades utifrån diskussionen om uppgift 1 respektive uppgift 2. 

5.2 Språkpåverkan 
Vi har valt att presentera resultatet utifrån språkpåverkan i två bilder. Anledningen till att det 
valet gjordes var för att separera Skola A och Skola B för att kunna jämföra om det fanns någon 
skillnad i strategianvändning beroende vilket modersmål eleverna har. I den första bilden 
representeras grupperna av elever som har svenska som andraspråk (skola A) och den andra 
bilden representeras grupperna av elever som har svenska som förstaspråk (skola B): 

 
Skola A 

Uppgift 1 Uppgift 2 
 

Frågeställning Resonemang Mental bild Frågeställning Resonemang Mental bild 

Grupp 1 Grupp 2  Grupp 1 Grupp 2  

Grupp 4 Grupp 3  Grupp 5 Grupp 3  

Grupp 6 Grupp 5  Grupp 6 Grupp 4  

Grupp 7   Grupp 7   

 
Bild 2. Bilden visar var elevgrupperna med svenska som andraspråk placerades utifrån diskussionen om uppgift 
1 respektive uppgift 2. 

Skola B 
Uppgift 1 Uppgift 2 

 
Frågeställning Resonemang Mental bild Frågeställning Resonemang Mental bild 

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 1 Grupp 2  

 Grupp 4   Grupp 3  

 Grupp 5   Grupp 4  

    Grupp 5  

 

Bild 3. Bilden visar var elevgrupperna med svenska som förstaspråk placerades utifrån diskussionen om uppgift 
1 respektive uppgift 2.
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Abedi och Lord (2001) kommer fram till att språket har en stor betydelse när det kommer till 
problemlösningsförmåga i matematik. Med goda språkkunskaper är det möjligt för eleverna att 
få en god läsförståelse. En god läsförståelse leder i sin tur till att eleverna med får en bättre 
förutsättning till att lösa uppgifter i problemlösning i ämnet matematik. Bristande förförståelse 
hos elever med andraspråk kan påverka deras möjlighet negativt i deras 
problemlösningsförmåga. Därför kan språket vara en viktig faktor för att lyckas i 
problemlösningsuppgifter. 

 
Utifrån Bild 2 och Bild 3 har vi fått ett resultat där vi kan se under vilka kategorier 
elevgrupperna är placerade i. Vi har valt att presentera elevgrupperna med svenska som 
andraspråk (se bild 2) och eleverna med svenska som förstaspråk (se bild 3) i två olika bilder 
för att kunna jämföra resultaten med varandra. I bilderna ovan kan vi se att elever med svenska 
som andraspråk i större utsträckning har hamnat under kategorin frågeställning som innebär 
att de eleverna har behövt hjälp från forskarna för att kunna lösa uppgift 1 och 2. Elevgrupperna 
med svenska som förstaspråk har inte i samma utsträckning hamnat under kategorin 
frågeställning utan har i större utsträckning hamnat i kategorin resonemang vilket innebär att 
elevgrupperna har lyckats att lösa uppgifterna på egen hand. Av eleverna som har svenska som 
andraspråk är det fyra av sju grupper som hamnade under kategorin frågeställning vilket 
motsvarar majoriteten av grupperna. Av elevgrupperna som har svenska som förstaspråk är det 
en av fem grupper som hamnat under samma kategori och majoriteten finns istället under 
kategorin resonemang. Under kategorin resonemang är det tre av fem elevgrupper i uppgift 1 
och fyra av fem elevgrupper i uppgift 2. 

 
Det finns en skillnad mellan elever som har svenska som förstaspråk och elever som har 
svenska som andraspråk när det gäller strategianvändning i problemlösningsförmåga. Det 
framkommer i urvalet att de undersökta eleverna med svenska som förstaspråk har bättre betyg 
i läsförståelse än eleverna med svenska som andraspråk. Elevgrupperna med svenska som 
förstaspråk har i större utsträckning en mer framgångsrik strategianvändning än elevgrupperna 
med svenska som andraspråk. Läsförståelsen kan vara en faktor som påverkar att eleverna 
klarar av att lösa matematiska problem mer framgångsrikt. 
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6 DISKUSSION 
I denna del diskuterar vi vårt resultat och hur vi har tolkat det. Vi diskuterar även vilken metod 
som har använts samt vilka för- och nackdelar det kan ha inneburit för undersökningen i 
resultatet. Här diskuteras också vilka implikationer resultatet kan ha för läraryrket och vad vi 
kommer att ta med oss som blivande lärare. Med kategori i den kommande texten så menar vi 
de kategorier där elevgrupperna placerades utifrån deras resultat av intervjuerna. De olika 
kategorierna är frågeställning, resonemang och mental bild. 

 
6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet som framkom under analysprocessen var att i uppgift 1 placerade sig fem av 12 
elevgrupper under kategorin frågeställning. I kategorin resonemang placerade sig sex av 12 
elevgrupper samt i kategorin mental bild placerade sig en av 12 elevgrupper. I uppgift 2 
placerade sig fem av 12 i kategorin frågeställning. Sju av 12 elevgrupper placerade sig under 
kategorin resonemang och ingen elevgrupp placerade sig i kategorin mental bild. 

 
Elevgrupperna som placerade sig i kategorin frågeställning är de grupper som inte kom fram 
till rätt svar utan intervjuledarens hjälp. Deras matematiska beräkningar var till största delen 
inte felaktiga, de hade däremot svårt att tillämpa rätt beräkning till texten eftersom de inte 
förstod vad texten syftade till. Anledningen till att elevgrupperna hamnade under den kategorin 
var för att deras läsförståelseförmåga inte riktigt räcker till för att lösa uppgiften. Det är då 
viktigt för pedagoger att utveckla elevernas läsförståelse och på det viset utvecklas även deras 
problemlösningsförmåga. 

 
Vad det är i de matematiska texterna som eleverna inte förstår behövs det mer forskning på. Vi 
tar upp i tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt att det kan vara att eleverna väljer att 
fokusera på nyckelord och siffrorna utan att förstå helhetsbilden i texten. Det kan även vara 
svåra ord, begrepp eller fraser som gör att eleverna inte lyckas lösa uppgifterna. Stöter elever 
på en fras som de inte förstår lyckades de inte heller lösa uppgiften. Ett exempel på en fras från 
fråga 2 är “fler kvinnor än män” som vi kunde se ett mönster där elevgrupperna som inte 
lyckades lösa uppgiften. Elevgrupperna förstod att skillnaden mellan män och kvinnor i byn 
skulle vara 56 så efter att de hade dividerat och fått fram lika stor del män och kvinnor adderade 
de 56 med ena delen och ansåg sig klara med uppgiften. Den totala summan stämmer då inte 
överrens med talet som de utgick ifrån och det blir därmed ett felaktigt svar. 

 
De elevgrupper som placerade sig i kategorin resonemang är de grupper som på egen hand 
lyckades lösa uppgifterna och komma fram till ett korrekt svar. Det gjorde eleverna genom att 
använda sig av olika strategier för att lösa uppgiften. Under denna kategori hamnade 
majoriteten av elevgrupperna vilket visar att de kan applicera rätt uträkningsmetod till den lästa 
texten. Det innebär att eleverna ser sambandet mellan den matematiska operationen och texten 
i uppgiften. Eleverna i den här kategorin kan resonera sig fram till en strategi för att lösa 
uppgiften och för det krävs en god läsförståelse hos eleverna. En god läsförståelse gör så att de 
kan ta ut det väsentliga från texten och knyta korrekta uträkningar till texten och därmed lösa 
uppgiften. 

 
Under kategorin mental bild är det en av 12 elevgrupper som hamnar och det är i uppgift 1. 
Elevgruppen som hamnade under den här kategorin hade ett tankesätt att omvandla sitt 
tänkande till att få en mental bild i huvudet. Det var för att eleverna tyckte det var den enklaste 
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vägen för att lösa uppgiften. För att kunna använda sig av kategorin mental bild krävs det en 
avancerad nivå av läsförståelse. Det kan vara en anledning till att en av 12 elevgrupper 
hamnade i den kategorin. En annan anledning kan vara att det är svårt för eleverna att formulera 
sig om de använde sig av en mental bild. Det är möjligt att någon av eleverna kan ha sett en 
bild framför sig när de löste problemet utan att förmedla det muntligt. 

 
De elever som inte klarade av att komma fram till rätt svar gjorde ändå matematiska uträkningar 
som till stor del var korrekta. Uträkningarna som utfördes saknade däremot relevans till 
uppgiften. Detta innebär att dessa elever klarade av de matematiska operationerna men att de 
inte klarade av att koppla uträkningarna till texten. Vi tolkar detta som att det till största del är 
språkförmågan som påverkar huruvida elever klarar av att lösa uppgifter inom problemlösning. 
Det är då av största vikt att ha i åtanke att elever med svenska som andraspråk som grupp inte 
har samma förutsättningar och förkunskaper i det svenska språket för att lyckas med 
problemlösningsuppgifter som elever med svenska som förstaspråk har. Genom att bearbeta 
matematiska textuppgifter som lärare med elevgrupper kan vi överbrygga deras bristande 
kunskaper i läsförståelse och på så sätt utvecklas elevernas problemlösningsförmåga. 

 
Läsförståelse finns inte bara i ämnet svenska utan även i andra skolämnen där texter bearbetas 
som exempelvis i ämnena NO och SO. Under arbetets gång har vi fått upp ögonen för att i 
ämnet matematik är läsförståelse en minst lika stor faktor som i övriga ämnen i skolan där 
texter bearbetas. Det är något som vi kommer att ta med oss ut i yrkeslivet där det går att 
använda sig av de lässtrategier som redan finns i svenskämnet. Genom att visualisera de 
strategierna och visa eleverna hur de kan användas för att tolka matematiska texter så kan 
problemlösningsförmågan utvecklas hos elever. 

 
6.2 Metoddiskussion 
Ett problem vi stötte på under studiens gång var att vissa av föräldrarna hos elever med svenska 
som andraspråk inte hade den språkliga förmågan att uppfatta informationen i missivbrevet på 
ett korrekt sätt. Det skapades en förvirring hos föräldrarna som elevernas lärare fick förklara 
vad det innebar för deras barn att delta i undersökningen. Som vi nämnde under etiskt ansvar 
skickade vi ut totalt 38 missivbrev med svarsblanketter och fick tillbaka 28 undertecknade 
svarsblanketter. Anledningen till att så få svarsblanketter kom tillbaka var att dels för att fyra 
av 38 elever inte deltog i undersökningen. Det var även för att språkförmågan hos föräldrar 
som hade barn med svenska som andraspråk var bristfällig. I efterhand hade vi kunnat göra 
missivbrevet mer läsvänligt så att alla föräldrar skulle kunna ta till sig informationen i 
missivbrevet för att undvika förvirring. 

 
Utifrån syftet med studien skulle vi ta reda på vilka strategier de undersökta eleverna använder 
sig av genom att analysera intervjumaterialet mot det teoretiska ramverket. I analysprocessen 
tolkade vi resultatet att elever med strategier även hade en bättre läsförståelse än de elever som 
inte hade någon strategi att lösa problemen. Därmed konstaterar vi att utifrån resultatet från 
studien att språkbakgrunden har en tydlig påverkan på de undersökta elevernas 
problemlösningsförmåga. Om vi hade valt att använda oss av en annan metod eller ett annat 
urval hade resultatet kunnat bli annorlunda mot vad vi kom fram till. Hade exempelvis fler 
grupper med andraspråkselever deltagit i undersökningen så hade tydligare mönster kunna 
urskiljas och resultatet kunnat bli mer generaliserbart. Resultaten hade även kunnat bli helt 
annorlunda beroende på elevernas förkunskaper utifrån läsförståelse. 
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Vi hade även kunnat få ett annat resultat genom att intervjua lärarna om elevernas 
strategianvändning i problemlösning. Troligtvis hade detta resultatet blivit tydligare. Med det 
menar vi att genom en intervju med lärare får vi som forskare ett konkret svar på en fråga 
jämfört med att vi ska analysera och tolka hur eleverna formulerar sina svar. Vi hade kunnat 
ställa mer specifika frågor utifrån syftet om vi hade intervjuat en lärare men det svarar inte för 
elevernas strategianvändning eftersom det skulle vara deras tolkning av elevernas 
strategianvändning. Av denna anledning valde vi att intervjua elever så vi kunnat uppnå vårt 
syfte med detta arbete. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 
Missivbrev 

 

Informationsbrev Datum 
 
 

Till vårdnadshavare med barn på XXXXXXXXXX 
 
 

Jag heter Filip Andrén och studerar min åttonde och sista termin till grundskollärare vid 
Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Under sista 
terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete. Jag har valt att fokusera på hur barn 
tänker i ämnet matematik. Jag kommer att intervjua elever i par eller mindre grupper för att 
undersöka hur de resonerar sig fram till olika lösningar i problemlösningsuppgifter. 

 
Det är viktigt att ni som vårdnadshavare vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de 
forskningsetiska principerna. Det innebär följande: 

 
 

● Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att 
inga obehöriga kan ta del av dem. 

● De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna 
undersöknings syfte. 

● Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. 
Fiktiva namn på elever, pedagoger och skola används så att allas identiteter skyddas. 

● Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet. 

 
För att kunna genomföra undersökningen behövs vårdnadshavares samtycke. Jag ber er därför 
fylla i blanketten som följer med denna information och därefter lämna till klassläraren på 
skolan. 

 
Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå mig på mailadressen: 
XXXXXXX@student.hb.se 

 
Med vänliga hälsningar 

Filip Andrén 

http://www.hb.se/Student/Akademin-for-bibliotek-information-pedagogik-och-IT/


 

 
Samtyckesblankett för vårdnadshavare 

 
Tag med och lämna till klassföreståndare 

 
Jag/vi har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som 
studien vilar på. Jag/vi vet att mitt/vårt barns deltagande är helt frivilligt och att deltagandet 
när som helst kan avbrytas. Ringa in valt alternativ. 

 
 

JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen. 
 
 

NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen. 
 
 
 
 
 

Barnets namn 
 
 
 
 
 

Underskrift vårdnadshavare Namnförtydligande 
 
 
 
 
 

Underskrift vårdnadshavare Namnförtydligande 
 
 
 

Datum:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Informationsbrev 

 
 

Till vårdnadshavare med barn på XXXXXXXXXX 
 
 

Jag heter Meriton Rama och studerar min åttonde och sista termin till grundskollärare vid 
Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Under sista 
terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete. Jag har valt att fokusera på hur barn 
tänker i ämnet matematik. Jag kommer att intervjua elever i par eller mindre grupper för att 
undersöka hur de resonerar sig fram till olika lösningar i problemlösningsuppgifter. 

 
Det är viktigt att ni som vårdnadshavare vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de 
forskningsetiska principerna. Det innebär följande: 

 
 

● Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att 
inga obehöriga kan ta del av dem. 

● De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna 
undersöknings syfte. 

● Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. 
Fiktiva namn på elever, pedagoger och skola används så att allas identiteter skyddas. 

● Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet. 

 
För att kunna genomföra undersökningen behövs vårdnadshavares samtycke. Jag ber er därför 
fylla i blanketten som följer med denna information och därefter lämna till klassläraren på 
skolan. 

 
Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå mig på mailadressen: 
XXXXXXXX@student.hb.se 

 
Med vänliga hälsningar 

 
 
 

Meriton Rama 

http://www.hb.se/Student/Akademin-for-bibliotek-information-pedagogik-och-IT/


 

Samtyckesblankett för vårdnadshavare 
 

Tag med och lämna till klassföreståndare 
 

Jag/vi har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som 
studien vilar på. Jag/vi vet att mitt/vårt barns deltagande är helt frivilligt och att deltagandet 
när som helst kan avbrytas. Ringa in valt alternativ. 

 
 

JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen. 
 
 

NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen. 
 
 
 
 
 

Barnets namn 
 
 
 
 
 

Underskrift vårdnadshavare Namnförtydligande 
 
 
 
 
 

Underskrift vårdnadshavare Namnförtydligande 
 
 
 

Datum:   



 

 
 

Bilaga 2 
Uträkningar och svar till fråga 1 och fråga 2. 

 
 

Fråga 1 
I ett lotteri är sannolikheten för vinst 20 %. Det finns 25 vinstlotter. Hur många lotter finns 
det sammanlagt i lotteriet? 

 
Visa hur du löser uppgiften. 

 
Uträkning: 
20 * 5= 100 
25 * 5= 125 

 
Svar: 
Det finns totalt 125 lotter i lotteriet. 

 
 
 

Fråga 2 
I en by bor 817 invånare. Av dem är 241 barn. Av de vuxna finns det 56 fler kvinnor än män i 
byn. Hur många män bor i byn? 

 
Visa hur du löser uppgiften. 

 
Uträkning 1: 
817 – 241= 576 
576 – 56= 520 
520/2 = 260 
260 + 56= 316 

 
Uträkning 2: 
817 – 241= 576 
576/2= 288 
56/2= 28 
288 – 28= 260 
288 + 28= 316 

 
 

Svar: 
Det bor 260 män i byn och 316 kvinnor. 
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