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Förord 

Ni sitter just nu med rapporten från vårt examensarbete i era händer. Vi hoppas att ni finner 
glädje i att läsa den. Kanske skriver vi också något som just du tycker är bra och tänkvärt. Nu 
när allting är klart, och det finns en sida för just detta, vill vi ta tillfället i akt och tacka några 
som på olika sätt bidragit till att arbetet blivit fullbordat. 
 
Vi vill tacka våra handledare Lena Vesterlund och Håkan Broström för att de ställt upp och 
gett oss tips, råd och vägledning i utformandet av vårt arbete. 
 
Vi vill också tacka de elever och lärare som ställt upp som undersökningsgrupp. 
 
Vi riktar också ett tack till alla övriga som på olika sätt bidragit till att denna rapport blev av.   
 
Vi vill också passa på att tacka våra nära och kära som inte sett skymten av oss under en 
längre period och som stått ut med knaprandet på tangentbordet under sena nätter. 
 
Jag, Mikael, vill också tacka min andra studiegrupp för att ni stått ut med min stundtals 
mentala frånvaro under våra grupparbeten. 
 
 
 
 
Piteå och Luleå juni 2005 
 
 
 
Mikael Jaldeby   Emma Olsson 



Abstrakt 

Syftet var att undersöka varför elever i år 3-4 har problem med lästtal fast de matematiska 
operationerna inte är på hög nivå. Studien genomfördes våren 2005 i Luleå och Piteå 
kommun. Metoden som användes var kvalitativa intervjuer. Studien bestod av både lärar- och 
elevintervjuer. Elevintervjuerna föregicks av att de fick lösa lästal, som vi konstruerat. Hälften 
av eleverna fick själv läsa frågorna, de fick även frågorna upplästa och möjlighet att ställa 
frågor innan de skulle lösa uppgifterna. Den andra hälften fick bara läsa uppgifterna själva. 
Elevstudien visade att samtliga har problem med lästal. Det var ingen större skillnad mellan 
elevgrupperna. För eleverna spelade det ingen roll om de fick frågorna upplästa eller ej. 
Lärarintervjuerna visade att den mekaniska räkningen är ett minst lika stort problem som 
lästalen. Vår studie har visat att eleverna som pratar mer matematik klarar lästal bättre men 
risken är att den mekaniska räkningen får stå åt sidan, vilket blir ett problem.
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Inledning 

När vi varit ute på verksamhetsförlagd utbildning, vfu, har en fundering dykt upp hos oss. Vi 
har märkt att elever ofta har problem att lösa matematikuppgifter med text. Däremot har de 
sällan problem att lösa samma matematikexempel om de bara får talet uppställt och klart. Det 
förefaller alltså inte vara några problem med den rent mekaniska räkningen. Problemet verkar 
finnas i att tolka uppgiften och förstå vad man ska göra. Många elever inriktar sina krafter på 
att leta efter signalord, vilka ger en antydan till vilket räknesätt som skall användas i 
uppgiften. Detta leder inte alltid till den rätta lösningen, utan istället till stor frustration hos 
elever som inte klarar uppgiften. Dåligt självförtroende och lusten för ämnet kan också 
försvinna i samband med detta. Ju längre upp i skolåren eleverna kommer möter de 
textbaserade uppgifter, lästal i allt högre grad. Därför är det viktigt att de får öva sig på denna 
form av uppgifter redan i tidig ålder. Det är ännu viktigare att de inte får för stora motgångar i 
tidig ålder på grund av att de inte förstår uppgifterna och därför ger upp. De som har 
svårigheter måste få chansen att övervinna dessa. I skolans tidiga år står begreppen lästal och 
problemlösning för i stort sett samma sak. Med tiden utvecklas lästalen från uppgifter i vilka 
det är givet vilken matematisk metod som ska användas till problemlösningsuppgifter. I 
problemlösningsuppgifterna är den matematiska modellen inte given. Problemlösning inom 
matematiken är något som ökar med stigande ålder i skolan. Det kommer vi ihåg från vår 
egen skolgång. Vad vi har sett är det ingen skillnad i dagens skola heller. För att eleverna ska 
klara av matematiken i skolans senare år måste de behärska lästal. Det är alltså viktigt att öva 
mycket på lästal för att bli en bra problemlösare. Därför bör eleverna börja tidigt med 
textbaserade uppgifter, vilket kan åstadkommas genom att låta yngre elever arbeta mer med 
lästal. Ges yngre elever tillräckligt med tid eller används det helt enkelt för lite tid till att 
arbeta med lästal i dagens skola? Är det därför eleverna har svårt med lästal, de får helt enkelt 
öva för lite på det? Eller är det något annat som gör att de har problem? Hur ska 
undervisningen byggas upp för att ge den bästa möjliga miljön för att stimulera 
problemlösning?  
 
Vi kommer inte att koncentrera oss på elever med lässvårigheter. Vår studie syftar inte att 
undersöka dessa elevers eventuella problem med lästal. Vi vill komma åt problemet för de 
elever som inte har speciellt svårt med att läsa men ändå har problem med lästalen. 
 
Arbetet har vi till största delen gjort tillsammans. Mikael genomförde undersökningen med 
eleverna och Emma genomförde lärarintervjuerna. Den första bearbetningen av materialet 
gjorde den person som genomfört undersökningen. Efter den sammanställdes resultatet och 
diskussionen tillsammans. 
 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka varför yngre elever, år 3-4 har problem med lästal i 
matematiken fast de matematiska operationerna inte är på hög nivå.  
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Definition av centrala begrepp 

Lästal 

Med lästal menar vi textbaserade uppgifter. Exempel: Karin har nyss fått en lillasyster. 
Lillasystern är 51 cm lång. Karin är 140 cm lång. Hur mycket längre är Karin än sin syster? 
 
Vi får också stöd i denna tolkning av Ahlberg (1995) ”Barnen i de lägre klasserna har också 
svårt för att läsa problem med öppna utsagor som ”Du har 3 kronor och vill köpa en glass som 
kostar 7 kronor. Hur många kronor fattas?”. […] Många elever tycker att det är tråkigt och 
svårt att lösa s.k. lästal eller benämnda uppgifter”. (s.56) 
 

Problemlösning 

I skolan innebär matematisk problemlösning att man beskriver ett problem som en 
frågeställning, vilken ska lösas med en matematisk modell som inte är given (Ahlberg, 1995). 
Exempel:  
 

Klass 7p hade fått en ny matematikfröken. Några av eleverna diskuterade hur gammal hon 
kunde vara. En trodde 24 år, en gissade på 27 år, en 31 år och en annan 39 
år. Det visade sig att alla hade fel, men en hade bara missat med 1 år. De andra hade 
3, 6 och 9 år fel. Hur gammal var fröken? (Häggström, 2002, s.62) 

 

Signalord 

Signalord definieras som ord vilka visar vilken matematiskt modell som ska användas, till 
exempel äldre, dyrare, tyngre leder fram till addition medan lättare, kortare, billigare leder 
fram till subtraktion (Malmer, 2002).  
 

Mekanisk räkning 

Med mekanisk räkning menar vi att räkna uppställda tal, uppgifter, vilka bara består av siffror.   
Exempel: 55+148, 6⋅ 3. Det är det som också kallas för färdighetsträning. 
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Bakgrund 

Elevantalet, som sökt till gymnasiet och de två program som har stort inslag av matematik, 
naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet, har sett över de senaste fem åren minskat 
(Skolverket, 2005a, b, c, d). Vid skolstarten har de flesta eleverna ett stort intresse för 
matematik. Det kan ganska fort försvinna om de endast får ägna sig åt alltför ensidigt arbete. 
Att i alltför stor utsträckning endast räkna i boken kan också leda till att eleverna tror att 
matematiken bara handlar om att lösa uppgifter i boken. De kan då missa att matematiken är 
ett redskap som de ska använda sig av i skolan och vardagslivet för att lösa problem (Ahlberg, 
1995). Malmer (2003) tar upp vikten av variation i undervisningen. Frågas elever, framför allt 
nybörjare vad matematik är blir svaret att det är att räkna, skriva siffror i en bok, vända blad 
och vara duktig. Matematik är dock mycket mer. Att tala matematik är mycket viktigt för att 
öka den matematiska förståelsen. Det är inte desto mindre viktigt vilket språk som används. 
Malmer (2002) framhäver detta och menar att det kan ske i form av samtal, diskussion och 
argumentation. Det finns en vits att tvinga sig själv att formulera sina tankar till ord. När 
andra reagerar och framhåller sina åsikter tvingar det eleverna att argumentera ytterligare och 
det ger ett fördjupat lärande. Det är också viktigt för en lärare hur det matematiska stoffet 
framställs. Stor hänsyn bör tas till de enskilda elevernas språkliga behov. 
 

Det är en pedagogisk konst att kunna transponera det matematiska stoffet till lämplig 
”tonart”. Det förutsätter framför allt att läraren själv förstår innebörden av de matematiska 
processerna. (Malmer: 2002, s.61) 

 
I en undersökning av Jung och Pettersson (1990) framkom bilden av hur det såg ut i skolan 
med tidfördelningen under matematiklektionerna. Studien visade att den största delen av 
lektionstiden i låg- och mellanstadiet huvudsakligen tränar färdighet. Detta var många år 
sedan, men trots detta visar senare studier att det inte skett någon förändring. Skolverkets 
(2005e) utvärdering av grundskolan från 2003 visar just på detta. Denna utvärdering är gjord i 
skolåren 5 och 9. De jämför med hur det var 1992 och då visar undersökningen att eleverna i 
allt större utsträckning arbetar var för sig. De menar också att i vissa ämnen kan det 
arbetssättet vara ett hinder för många elevers kunskapsutveckling. Även Ahlberg (1995) 
understryker vikten av att eleverna får kommunicera med varandra ”När eleverna inte får 
tillfälle att diskutera och reflektera över vad de gör, blir följden att den matematiska 
förståelsen som borde betonas i undervisningen i stället förbises”. (s.34). Även Möllehed 
(2001) anser att skolan ska försöka stimulera inlärning. Skolan ska också ha beredskap för att 
eleverna kan vara mottagliga för information vilket de flesta har. Möllehed menar att genom 
att utnyttja det som Vygotskij kallar för den potentiella utvecklingszonen ”… kan man med 
undervisningens hjälp höja barnets nivå och påskynda inlärningen”. (s.142). 
 
Ahlberg (1995) påstår att eleverna i allt större utsträckning arbetar var för sig. Detta ser hon 
som ett problem och menar att det gör problemlösningen och matematikförståelsen svår. 
Vidare säger Ahlberg att ett vanligt mönster för en matematiklektion är en stunds genomgång 
av läraren och sedan tyst räkning själv i böckerna av eleverna. Det förekommer inte heller 
någon diskussion i klassen och den enda dialog som förekommer är möjligtvis mellan en elev 
som frågar läraren något och den läraren. Detta ger inte eleven något tillfälle att reflektera 
över sin matematiska förståelse. Många klasslärare tycker att undervisningen i matematik är 
lätt. Vilket kan bero på att de låter matematikböckerna styra hela lektionsplaneringen och 
upplägget av densamma. Malmer (2002) framhäver språkets betydelse för att utveckla den 
matematiska tankestrukturen och framskjuter också Vygotskijs menande att förseningar i den 
språkliga utvecklingen hindrar barn från att utveckla det logiska tänkandet. 
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Det finns argument för vikten av att kunna problemlösning och vikten av att kunna förstå 
lästal och veta hur dessa ska angripas. Jaworski (2000) anser att det ligger i att inte bli lurad i 
vardagslivet och vara en fullvärdig medlem i det demokratiska samhället. Unenge (1988) 
menar att problemlösning är positivt för att eleven ska få insikt i nyttan av matematik, det 
logiska och kreativa tänkandet kan stimuleras samt att eleverna tränas i att organisera och 
strukturera tankar. Vidare menar Unenge att eleverna kan inse vikten med att vissa 
grundläggande färdigheter måste innehas och att problemlösning ger en naturlig grund för 
diskussioner och argumentering. Hur väl är då barn insatta i problemlösning? Enligt Ahlberg 
(1995) har de en stor erfarenhet av problemlösning redan i fem-sexåldern. De använder 
informella strategier när de löser vardagsproblem. Ska de handla godis för två kronor och har 
fem kronor förstår de att de har tre kronor kvar. Däremot är det stor skillnad mellan de 
vardagliga matematiska problemen och skolans skrivna matematiska problem. De kan räkna 
ut nyss nämna exempel men de kan inte ställa upp 5 – 2 = 3 enligt skolans symboler för 
räkneoperationen. Barnen är alltså inte van vid skolans formella matematik och kan uppleva 
den svår. Undervisningen i skolan utgår inte från barnen och vad de är vana med utan utgår 
helt och hållet från den formella skolmatematiken. Ahlberg menar att det är fel och kan skapa 
otroliga problem. Däremot betonar kursplanen för matematik vikten av att eleven ”inser 
värdet av och använder matematikens uttrycksformer” (Skolverket, 2005f). Ahlberg anser 
istället att undervisningen borde inrikta sig mot problemlösning och inte endast uppräkning 
och benämna antal. Om eleverna får ägna sig åt problemlösning tas deras redan tillägnade 
kunskaper till vara.  Det är egentligen inget nytt utan det finns belägg för det i 
styrdokumenten. I kursplanen för matematik står bl.a. följande (Skolverket, 2005f):  

 
Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven 
– utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den 
  egna förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika  
  situationer, 
 
– utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra 
  slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och  
  argumentera för sitt tänkande, 
 
– utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av 
  matematik, samt tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till 
  den ursprungliga problemsituationen 

 
Alla dessa tre strävansmål talar sitt tydliga språk, att problemlösning är viktigt och något som 
eleverna ska arbeta med och behärska. Malmer (2003) fortsätter vidare och uttalar sig om 
dessa strävansmål:  
 

Dessa formuleringar tycker jag tydligare än i tidigare läroplaner betonar det logiska 
inslaget. Däremot tror jag inte att undervisningen ännu i tillräcklig grad ändrat karaktär i 
den omfattning som våra styrdokument föreskriver. (Malmer: 2003, s.36) 

 
Att klara av att tolka den skrivna texten i lästal och sedan skriva den matematiskt med de rätta 
symbolerna för en räkneoperation må vara ett problem men en del elever kommer inte ens så 
långt. Många elever har problem med att förstå vad de ska göra i textuppgifterna. För att 
kunna lösa problem och förstå vad som står i texten, krävs ett gott ordförråd och nödvändiga 
erfarenheter enligt Malmer och Adler (1996). Många barn har ett allt för bristfälligt ordförråd 
och kommer då ofta i underläge, vilket kan vara svårt att senare kompensera. För att få en 
innehållsuppfattning krävs någorlunda flytande läsning. Texten i matematikuppgifter är ofta 
kompakt och innehåller ett för eleven svårt språk. Detta kräver noggrannhet för att inte tappa 
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bort ord och därmed en korrekt tolkning av texten. Varje ämne kräver ordkunskap för att göra 
kommunikationen möjlig. Malmer (2002) menar att ordförrådet är ytterst viktig. Som skapare 
av textuppgifterna är det viktigt att undvika ord som gör att eleverna slentrianmässigt härleder 
dem till ett räknesätt. När ord som äldre, längre, dyrare leder fram till addition medan ord som 
yngre, kortare, lättare alltid leder fram till subtraktion finns stor risk för framtida problem. 
Eleverna lär sig inte att läsa uppgifterna utifrån innehåll utan de letar bara efter signalord. 
Möllehed (2001) visar på att den vanligaste orsaken till att elever i årskurs 4-9 gör fel på 
textuppgifter är att de inte förstår innebörden i texten. Detta leder ofta till att de väljer fel 
räknesätt. Eleverna förstår alltså inte de olika delarnas innebörd i texten och hur de hänger 
ihop. Lundberg (1984) menar att det är viktigt att lärarna tar reda på i vilken utsträckning 
eleverna egentligen förstår innehållet i matematiska textuppgifter och vilken typ av 
förståelseproblem det rör sig om. Är det läsförståelse eller är det matematiska innehållet som 
är problemet eller både och? 
 
Sterner och Lundberg (2002) menar att det finns ytterligare argument för problemlösning. 
Problemlösning är viktigt för att stimulera de duktiga eleverna. Om de inte får chansen att bli 
stimulerade kommer matematik tillslut att kännas tråkigt. Matematik som är abstrakt kan lida 
mycket om chansen till stimulering inte ges. Läraren har en avgörande betydelse för hur 
elevernas intresse och kunnande kommer att utvecklas. Elever kan alltså få 
matematiksvårigheter på grund av olämplig pedagogik. Malmer (2002) säger att detta beror på 
att undervisningen läggs på en för hög abstraktionsnivå och för att eleverna inte får tillräckligt 
med tid på sig att lära sig de grundläggande begreppen. Sterner och Lundberg menar också att 
elever som inte fått stöd och stimulans i undervisningen eller där undervisningen gått för fort 
fram eller arbetat för ostrukturerat kommer tillslut att få problem i skolan. Även för att få 
bättre taluppfattning har samtalet och diskussioner en betydande roll. De beskriver Vygotskijs 
tankar om att språket har stor betydelse för allt lärande. Vygotskij menade att språket leder 
barnets utveckling framåt och att språk och tanke utvecklas i en ständigt pågående dialektik. 
En slutsats av detta är att kunskap kommer genom att samtala med andra och då bli tvingad att 
sätta ord på sina tankar. Att ta till sig av hur andra tänkt är också en del i processen att öka sin 
kunskap. 
  
Ahlberg (1995) ställer sig frågan vad problemlösning och ett problem är. I vardagslivet kan 
det röra sig om personliga svårigheter eller problemsituationer. Problem kan också definieras 
som en uppgift som kräver tankearbete och analytisk förmåga. Vid den matematiska 
problemlösningen i skolan är det inte säkert att en uppgift som kräver stort arbete av en elev 
fodrar samma av en annan. En uppgift som är ett problem en dag behöver inte vara det nästa. 
Ahlberg ger en beskrivning på var matematiskt problemlösning i skolan är och säger att det är 
ett sätt att ”… beskriva problem som en frågeställning som ska lösas med en matematisk 
modell…” (s.56). Vidare anser Ahlberg att elever i de tidigare skolåren har svårt att lösa 
uppgifter med öppna utsagor, vilka även kallas lästal eller benämnda uppgifter. Denna typ av 
uppgifter upplever ofta elever vara tråkiga och svåra att lösa. Detta kan tyckas vara underligt, 
med tanke på att lästal ofta handlar om realistiska situationer vilka eleverna kan knyta till sin 
egen verklighet. I Thompsons studie (refererad i Ahlberg, 1995) framkommer en förklaring 
till detta. Där anses problemet med att kunna lösa lästal ligger i steget mellan verkligheten och 
matematikens värld. I det steget får eleverna svårigheter med att tolka den 
verklighetsanknutna texten i lästalen för att sedan översätta den till matematiska symboler. 
 
Argumenten för problemlösning är många. Mouwitz (1999) menar att tillfredställelsen av att 
ha klarat av ett problem som arbetats hårt och länge med är mycket viktigt, inte bara för 
elever utan också för lärare. Därför menar Mouwitz vidare att problemlösningsuppgifter inte 
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ska finnas med facit. Risken finns då att både lärare och elever blir faciträknare, dvs har 
fingret på facitsidan hela tiden. Även Malmer (2003) pratar om risken med faciträknare. Får 
eleverna endast räkna i en bok på matematiklektionerna blir matematik, i deras sinnesvärld, 
lätt begränsat till endast det. Malmer tar upp ett exempel när hon arbetat i en klass och de höll 
på med beräkning av skalor. Eleverna fick i uppdrag att med hjälp av en ritning av skolgården 
och ett måttband kontrollera om ritningen verkligen stämde. Malmer fortsätter med att 
beskriva en pojkes reaktion i slutet av lektionen ”O, så roligt vi har haft! Och så har vi inte 
haft matte på hela dagen!”. (s.35) Att dagens arbete var matematik var för pojken osannolikt, 
det hade ju varit roligt.  
 
Ahlberg (1995) betonar att problemlösning betraktas som en nödvändighet i dagens samhälle: 
”Många matematiker och forskare menar att matematiken i grunden handlar om 
problemlösning, och därför borde problemlösningen genomsyra skolans 
matematikundervisning.” (s.15). Problemlösning är dock inte det enda inom 
matematikundervisningen utan endast en del, dock en viktig sådan anser Möllehed (2001). 
Matematikundervisningen i skolan syftar till att förbereda eleverna inför kommande studier 
och för att klara situationer i vardagslivet. I båda dessa fall anser Möllehed att problemlösning 
är en viktig del i förberedelserna för eleven. Att endast ha begåvning räcker inte när det gäller 
problemlösning. Alla behöver öva. För att bli en god problemlösare krävs utveckling av sin 
analysförmåga, kreativitet, tålamod, självförtroende, förmåga att tänka logiskt och förmåga att 
tillämpa kunskaper. Därför är det också viktigt att eleverna får möjlighet att öva sig i olika 
typer av problemlösning och inte bara många uppgifter av samma typ (Ulin, 1991). 
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Metod 

Val av metod 
Vi var redan i planeringsstadiet inställda på att utföra vår undersökning genom intervjuer, 
med både elever och lärare. Detta för att vi önskade få reda på deras verkliga tankar och 
åsikter. Att använda sig av kvantitativa metoder tyckte vi inte skulle ge oss den kunskap vi 
sökte. Att använda sig av enkäter anser vi ger för lite utrymme för nyanserade svar och det går 
heller inte att få in några kompletterade svar, om så önskas. Observationer skulle inte heller ge 
oss den informationen vi var ute efter. 
 
Vårt val av intervjuer som metod, baserades på fördelarna med att man under intervjuns gång 
kan fördjupa sig i intervjufrågorna. Det finns även möjlighet att ställa delfrågor som 
uppkommer under intervjuns gång. Vi anser även att denna kvalitativa metod är mest lämplig 
för att kunna få en bra bild vari eventuella problem ligger. Vi fann också ett stöd i detta val av 
metod. Patel och Davidson (2003) menar att man skaffar sig en djupare kunskap med 
kvalitativa metoder. Kvantitativa metoder ger ofta ofullständig eller osammanhängande 
kunskap. 
 

Metodbeskrivning   
En av fördelarna med intervjuer är att man via dialog kan utveckla ett samspel där kunskap 
utvecklas. Denna form av intervju kallar Kvale (1997) för den kvalitativa forskningsintervjun. 
En nackdel med att använda intervjuer som en informationshämtande metod är att forskare 
inte anser metoden som vetenskaplig. Kvale påstår dock att metoden kan ge intressanta 
resultat och fungera som en förberedelse till vetenskapliga undersökningar. Vidare säger han 
att en intervju är en effektiv metod för att få reda på undersökningspersonernas erfarenheter 
och känslor. En intervju gör det möjligt för undersökningspersonen att med egna ord och 
perspektiv förklara sina tankar och åsikter. 
 
Patel och Davidson (2003) visar på att det är viktigt att tänka på struktur och standardisering 
när frågor ska formuleras till en intervju. Författarna förklarar att intervjuns strukturering 
beskriver hur stort utrymme det finns för den intervjuade att svara. Är den helt strukturerad 
får den intervjuade i stort sett bara utrymme att svara ja och nej. Intervjuns standardisering 
beskriver frågornas utformning och i vilken ordning de kommer. Om intervjun är helt 
standardiserad, ställer man samma frågor i samma ordning till samtliga som intervjuas. 
 
Kvale (1997) beskriver att en kvalitativ forskningsintervju, tekniskt sett, är halvstrukturerad. 
Med detta menar han att intervjun varken är ett öppet samtal eller ett fullständigt strukturerat 
formulär. En kvalitativ forskningsintervju ska genomföras enligt en intervjuguide som 
koncentrerar sig till vissa teman och som kan omfatta förslag till frågor.  
 
Vi hade samma grundtanke, gällande graden av struktur och standardisering, när vi utformade 
elev- och lärarintervjufrågorna. Däremot skulle frågorna innehållsmässigt skilja sig åt. 
Frågorna till intervjuerna utformade vi så att de skulle vara av den karaktären att det fanns 
gott om utrymme för samtliga att svara. Alla intervjuer skulle däremot vara upplagda på 
samma sätt, de skulle få frågorna i samma ordning. Med andra ord skulle intervjuerna ha en 
låg grad strukturering och en hög grad standardisering. Detta för att vi ville ha vissa ramar, 
men ändå ge utrymme för undersökningspersonerna att ge så detaljerade och ingående svar 
som möjligt. Vi ville även ha möjlighet att kunna ställa alternativa följdfrågor. 
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När man ska genomföra intervjuer är det viktigt att följa vissa etiska riktlinjer (Kvale, 1997).  
Vi förklarade för samtliga undersökningspersoner att intervjun är konfidentiell och resultatet 
av elevernas uträkningar. Detta innebär att vi lämnade ett löfte om att deras identitet inte 
kommer att avslöjas när vi redovisar intervjuerna. Som grund till elevintervjuerna skulle 
eleverna först lösa fyra lästal. Vi valde detta tillvägagångssätt för att få något att utgå ifrån vid 
intervjuerna av eleverna.   
 

Undersökningsgrupp   
Vi valde att genomföra elevundersökningen med 22 elever i åren 3 och 4 i två skolor inom 
Piteå kommun. Anledningen till att just dessa klasser valdes ut var för att Mikael varit med 
dessa elever under många veckor under sin vfu. Eftersom han redan var känd, tror vi att 
förtroendet finns och de kommer att göra sitt bästa. Samtidigt som de vågar blotta sina 
eventuella svagheter i ämnet.   
 
Undersökningen med lärarna genomfördes med tre lärare, verksamma inom år 4-6, på olika 
skolor inom Luleå kommun. Dessa lärare har Emma kommit i kontakt med under tidigare vfu-
perider. Lärarna i sig är väldigt olika varandra, som pedagoger. Ingen utav dem undervisar på 
samma sätt. En av lärarna använder inget grundläromedel. Den andra läraren använder sig till 
största delen av ett läromedel, men börjar fundera på att ändra sitt sätt att undervisa. Detta för 
att läraren inte vill vara styrd av ett läromedel. Den tredje läraren använder i stort sett bara 
grundläromedlet. Detta var anledningen till varför just dessa tre blev tillfrågade om de kunde 
delta i vår undersökning. De har också en stor erfarenhet eftersom de alla arbetat över 20 år. 
Genom att intervjua dessa tre hoppades vi få svar på om och i vilken grad 
undervisningsformen påverkar elevernas förmåga att lösa lästal. 
 
Vår förhoppning är att med denna stora spridning av arbetssätt kunna få en bild av varför 
elever har svårt att lösa lästal. 
 

Material 
Sammanställning av lästalsuppgifter till elever (bilaga 1), OH-underlag på lästalen (bilaga 2), 
lösningsblad för läsuppgifterna (bilaga 3), intervjuguide till elever (bilaga 4), intervjuguide till 
lärare (bilaga 5), anteckningsblock, penna, bandspelare, band, klocka. 
 

Genomförande  
Efter vi fattat beslut om vilken undersökningsmetod vi skulle basera vår studie på, började vi 
med att skapa de lästal som skulle ligga till grund för elevintervjuerna. Detta gjordes under 
vecka 13 våren 2005. Vi komponerade lästtalen 1-3 helt själva. Uppgift 4 är konstruerad med 
inspiration från en matematikbok ämnad för år 4. Veckan efteråt ägnade vi åt att utforma 
intervjufrågor dels till eleverna och dels till lärarna. Även kontakter med lärarna knöts under 
denna period. Inför undersökningen med eleverna beslutades, i samråd med deras lärare, att vi 
inte behövde ta in godkännande från föräldrarna. Detta eftersom vi bedömt att vår 
undersökning inte på något sett kan komma eleverna till skada eller kränka deras rättigheter. 
 
Arbetet med elevundersökningarna genomfördes under veckorna 15, 16 och 17 i två skolor 
inom Piteå kommun våren 2005. I den ena skolan bestod elevgruppen av tio elever. De 
delades in i två grupper. Gruppindelningen gjordes utifrån deras matematiska färdighet. 
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Denna indelning gjordes i samråd med elevernas lärare. Vi ville få en så pass jämn fördelning, 
mellan grupperna gällande den matematiska färdigheten, som möjligt. De båda grupperna 
skulle få utföra den första delen av undersökningen på olika sätt. Den gick ut på att de skulle 
få lösa de lästal som vi tidigare komponerat. Den ena gruppen, vi kallar den hädanefter för 
själv-gruppen, fick själva läsa uppgifterna på OH och lösa uppgifterna utan möjligheten att 
ställa några frågor. Den andra gruppen, vi kallar den hädanefter för uppläst-gruppen, fick 
samma uppgifter som själv-gruppen men med en skillnad. De fick läsa uppgifterna själva men 
fick också frågorna upplästa två gånger och möjlighet att ställa några frågor om något var 
oklart. Tiderna för att lösa uppgifterna var dock samma. Uppdelningen i grupper gjordes 
eftersom vi ville undersöka läsförståelsens påverkan i förmågan att lösa lästal genom att 
kontrollera i lösningsfrekvens mellan grupperna på de uppgifter de löste. Om en grupp skulle 
bli allt för starkt gentemot den andra skulle den del av studien bli missvisande. Vilken av 
grupperna som skulle bli vilken var helt slumpmässig, lotten fick avgöra. Den andra delen av 
undersökningen bestod i enskild intervju av varje elev och den utfördes på samma sätt med 
alla elever. 
 
Ett grupprum stod till vårt förfogande och där genomfördes undersökningen. Innan vi startade 
informerade vi undersökningspersonerna om syftet med studien i enlighet med Patel och 
Davidson (2003). Vi gjorde även detta för att motivera dem, så de förstod att deras svar var 
viktiga för oss. Uppgifterna presenterades en och en. De fick 2 minuter per uppgift för att lösa 
de två första uppgifterna, 3 minuter för den tredje uppgiften och 8 minuter till att lösa den 
fjärde. Tiden för egenläsning för själv-gruppen och uppläsningen av uppgiften för uppläst-
gruppen ingick i tidsåtgång per uppgift. När eleverna var klara med uppgifterna inleddes den 
andra delen av undersökningen. Innan eleverna gick förklarades vikten av att inte avslöja vad 
vi gjort för de andra i klassen. De övriga eleverna gick tillbaka till normal undervisning. Vid 
detta tillfälle fick de också titta på sina svar och om något var oklart i deras redovisning fick 
de förklara hur de tänkt. Detta gav ytterligare värdefull kunskap. När alla intervjuer var 
genomförda kallades uppläst-gruppen in för att genomföra sin del av undersökningen. På den 
andra skolan bestod undersökningsgruppen av tolv elever. De delades in i två grupper på 
samma grunder som på den första skolan och hela undersökningen genomfördes på samma 
sätt. Även vid detta tillfälle var ett separat rum avsatt till vårt förfogande.  
 
Intervjuerna spelades in på band samtidigt som små minnesanteckningar fördes. 
Minnesanteckningarna var till för att tillföra information som att eleven tvekade, såg 
fundersam ut eller liknande. Vid första intervjun tillkom uppgift 10 (Bilaga 4). Den totala 
elevundersökningen har alltså bestått av två själv-grupper på totalt 11 elever och två uppläst-
grupper på totalt 11 elever.  
 
Eftersom många av eleverna svarade ett de i stor utsträckning arbetade i matematikboken 
gjordes också en kortare undersökning av den. Undersökningen gjordes som en snabb visuell 
studie av innehållet i boken genom att boken bläddrades igenom och från början till slut. I 
princip använde samtliga elever en likadan bok. 
 
Rättningen av uppgifterna har gått till så att ett helt rätt svar och med rätt uppställning har gett 
en poäng. Om de kommit en bit på väg men inte riktigt hela vägen har en halv poäng getts. 
Var uppställningen rätt men svaret felräknat gav det en halv poäng. Poängsättningen gjordes 
för att kunna se om det existerade någon skillnad mellan de två grupperna. 
 
Lärarintervjuerna skedde under veckorna 17 och 18. Två av intervjuerna skedde på respektive 
lärares skola och en i lärarens hem. Samtliga intervjuer spelades in med bandspelare, vilket de 
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intervjuade lärarna godkänt i förväg. Innan bandspelaren slogs igång, påtalades återigen att 
deras identitet skulle behandlas konfidentiellt. 
 
För att sen kunna analysera intervjuerna och göra dessa till ett resultat har vi valt att använda 
oss av metoden meningskoncentrering (Kvale, 1997). Denna metod görs i flera steg. Vi 
började med att skriva ut intervjuerna ordagrant och läste sedan igenom dem för att få en 
känsla för helheten. I det andra steget fastställde vi de uttalanden som de intervjuade hade 
gjort. Detta gjorde vi genom att plocka bort upprepningar och verbala uttryck för att få ett 
bättre flyt i texten. I det tredje steget har vi formulerat ett centralt tema från de intervjuades 
svar, detta utan att lägga in våra egna värderingar. Vi har även valt att lägga in några citat för 
att behålla texten mer levande. De centrala delarna utgör sedan vårt resultat. Det sista steget är 
vår egen tolkning, vilken redovisas i diskussionen. Arbetet med elevintervjuerna gjordes lite 
annorlunda. Eleverna gav inte så utförliga och långa svar. De var redan ganska korta vilket 
gjorde att arbetet med meningskoncentreringen gick ganska snabbt. Däremot var antalet 
elever som intervjuats stor vilket gjorde att en sammanfattning av alla svar var nödvändigt för 
att få en kort men ändå kärnfull framställning.  
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Resultat 

Vi har valt att redovisa de tre delmomenten: resultatet av uppgifterna som eleverna gjorde, 
resultatet av elevintervjun och lärarintervjun var för sig. Efter de två första momenten som 
handlar om eleverna kommer en kort sammanfattning av resultatet. Detta för att knyta de två 
undersökningarna till varandra. 
 

Uppgiftsredovisning 
Resultatet av läsuppgifterna redovisas så att den totala poängfördelningen mellan grupperna 
jämförs. Sedan jämförs varje uppgift mellan grupperna och tillslut den totala 
poängfördelningen per uppgift för de båda grupperna. Där görs också en mer ingående 
redovisning av vilka fel som var frekventa bland lösningarna. Uppgift 4, som består av både 
en a- och en b-uppgift kommer att redovisas som två uppgifter. Detta för att de skiljer sig 
ganska mycket i svårighetsgrad.  
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Figur 1. Total poängfördelning mellan grupperna. 
 
I figur 1 redovisas den totala poängfördelningen mellan de två grupperna. Sett mellan 
grupperna är poängskillnaden inte stor. 
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Figur 2. Diagram över poängfördelning per uppgift och grupp. 
 
I figur 2 redovisas fördelningen av poäng mellan de två grupperna per uppgift. Studeras 
poängskillnaden mellan grupperna framkommer en liten skillnad. Det är endast i fråga 3 det 
existerar någon större divergens mellan grupperna.  
 
 

Poängfördelning för båda grupperna

0

5

10

15

20

1 2 3 4a 4b

Frågor

A
nt

al
 r

ät
t

 
 
Figur 3. Diagram över total poängfördelning per uppgift. 
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I figur 3 undersöks istället den totala poängfördelningen per uppgift för de båda grupperna 
tillsammans. Där går det att urskilja några intressanta fakta.  
 
I uppgift 1 lyckades eleverna få ihop drygt 2/3 av totalpoängen. I en noggrannare studie 
framkommer det att drygt 1/4 av eleverna glömde lägga på tre år på en eller båda åldrarna. 
Det gav en sammanlagd ålder på antingen 12 år eller 15 år istället för det korrekta svaret på 
18 år. Däremot förstod alla elever att det var räknesättet addition som de skulle använda. 
 
I uppgift 2 fick eleverna ihop ungefär 1/4 av totalpoängen. Det framkommer också att nästan 
1/3 av eleverna trodde att man skulle lägga ihop längderna, de ville räkna 140 + 51 istället för 
140 – 51. Det visar att de inte riktigt förstått uppgiften. Några elever förstod att de skulle 
använda sig av subtraktion men visste inte att det är viktigt i vilken ordning man skriver 
siffrorna, vilket också bekräftades vid intervjutillfället. Dessa elever skrev istället 51 – 140.    
 
I uppgift 4a fick de ungefär 1/4 av totalpoängen men i uppgift 4b var den totala poängskörden 
väldigt låg. Många elever räknade 35 + 35 + … + 35 åtta gånger. För några blev det svårt att 
få till rätt svar. Några elever ställde upp 8 ⋅ 35 men kom inte vidare. Endast två elever kom 
ihåg att ta med 345 kr, som Lisa redan hade, i beräkningarna. 
 
Ingen kunde svara helt rätt på fråga 4b och redovisa den eller ge en bra muntlig förklaring. 
  

Elevintervjuredovisning 
Här redovisas en sammanfattning av vad eleverna svarade på respektive fråga. Om det 
förekommer någon markant skillnad mellan grupperna kommer det att redovisas. Frågorna 4 
och 5 kommer att redovisas ihop liksom 6 och 7 eftersom de hör ihop. Frågorna 2 och 3 var 
svår för eleverna att svara på. De ville svara vilka uppgifter som var svår eller lätt och hade 
svårt att se det övergripande med frågorna. Därför blev det inte många svar på dessa två 
frågor. 
 
1.  Hur upplevde du att räkna uppgifterna? 
På den här frågan svarar nästan hälften av eleverna att de tycker det var roligt eller kul att 
räkna uppgifterna. Nästan 1/4 tycker det är svårt och lika många tycker det är svårt men roligt. 
Några elever tycker det är sådär, normalt medan endast en tycker det är tråkigt. Jämför man 
de som tycker det är svårt återfinns alla utom en i själv-gruppen. Fördelningen av dem som 
tycker det är svårt men roligt är nästan jämn mellan grupperna. 
 
2.  Vad var svårt?  
Några elever tycker att det är mycket text och att det är svår att veta vad de ska göra. 
Att bestämma räknesättet känns svårt. 
 
3.  Vad var lätt? 
Några elever tycker att det är lätt att komma på vilket räknesätt som ska användas. 
 
4 & 5.  Var det någon uppgift som kändes svårare än någon annan? Varför kändes den 
svår? 
På denna fråga svarar nästan alla att fråga 4 är den svårare. Fråga 2 förekommer som svar hos 
två elever med kommentaren att ”minus är svårt” och att ”jag förstod inte vad jag skulle 
göra”. Tre elever angav att fråga 3 är svår, de eleverna har även med fråga 4. De förstår helt 
enkelt inte vad de ska göra. 
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Orsakerna till att uppgift 4 känns extra svår är i de flesta fall att det är mycket text. ”Höga 
siffror” och mycket text är det frekventaste svaret. Endast en liten del anger att de inte förstår 
uppgiften. En elev tycker att det är svårt därför att ”jag kan inte 35:ans eller 3:ans 
gångertabell”. En elev säger att ”jag fattade inte frågan. Många siffror att hålla reda på och 
svårt att hålla det i huvudet”. Några elever menar att texten inte är svår och att mängden text 
inte har betydelse.  
 
6 & 7.  Vad det någon uppgift som kändes lättare än någon annan? Varför kändes den 
lätt? 
Här svarar nästan alla att uppgift 1 är den lättaste. Orsaker som anges är att det är enkla tal, 
lite text och att de ganska snabbt eller direkt kommer på hur de ska göra. Även fråga 3 
förekommer i fyra fall. En elev säger att ”3:an var lätt, beror på hur man tänker. Gjorde bara 
25+25+… och räknade sedan hur många gånger jag gjorde det tills jag var upp i 200”. En elev 
säger att fråga 1 är lätt därför att den liknar uppgifter i matematikboken. 
 
8.  Hur är du van att arbeta? 
På den här frågan svarar uteslutande alla elever att de arbetar mest enskilt i matematikboken. 
Eleverna på den ena skolan svarar att de ibland även gör annat. På följdfrågan vad annat är 
anger de textuppgifter, prata om likhetstecknet. En elev sa att ”vi tar alltid med oss boken men 
ibland öppnar vi den aldrig”. På den andra skolan förekommer också annan typ av 
undervisning i form av gruppuppgifter av skiftande slag. De har lite svårt att svara på vad de 
gör då.  
 
9.  Hur tycker du det är att arbeta med uppgifter som består av text? Är det svårt, 
roligt, utmanande? Motivera. 
Det större flertalet av eleverna tycker att det är roligt att arbeta med textuppgifterna. Endast 
ett fåtal tycker det är sådär eller tråkigt. Däremot tycker nästan alla som sa det är roligt att det 
samtidigt är svårt. En elev säger att ”roligt bara inte det är för mycket text. Det är lättare om 
man får bestämma räknesätt själv.” En annan elev tycker att det är roligare än vanliga 
lektioner. 
 
10.  Om du fick välja en helsida med uppgifter vad skulle du välja. En sida som bara 
består av textuppgifter, eller en med  ”uppställda uppgifter”  
Exempel. 5 ⋅⋅⋅⋅ 7 =, 8 ⋅⋅⋅⋅ ___= 56   
På den här frågan svarar eleverna mellan grupperna i stort sett lika. Det finns ett litet övertag 
för de uppställda uppgifterna gentemot textuppgifterna. Det är tolv elever som föredrar 
uppställda uppgifter och tio som hellre tar textuppgifter.   
 

Sammanfattning av elevundersökningen 
Sammanfattas dessa två undersökningar av elevernas uppgifter och intervjuerna av dem ser 
man att det inte framkommer någon direkt skillnad mellan de båda grupperna i avseende på 
total poängskörd av lästalen. Studeras frågorna var för sig förekommer det endast i fråga 3 en 
större divergens mellan grupperna och där är själv-gruppen den lite bättre. Uppgift 1 anses 
som den lättaste uppgiften av eleverna och det bekräftas också av resultatet. Uppgift 2 anses 
inte som svår av eleverna men där är resultatet klart sämre. Många elever har här 
uppfattningen att det rätta räknesättet är addition. Uppgift 4 visar sig vara svår och både 
resultatet på uppgiften och intervjun bekräftar det. De flesta eleverna tycker det är roligt att 
arbeta med textuppgifterna, svårt men roligt. Däremot väljer 12 elever av 22 hellre uppställda 
uppgifter än textuppgifter. Det framkommer att de flesta eleverna arbetar den största av tiden i 
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matematikboken. För eleverna från den ena skolan förekommer det även en annan variant av 
undervisning där en mer lärarledd undervisning bedrivs och diskussioner förekommer. På den 
andra skolan finns inslag av annan form av undervisning dock inte i lika stor utsträckning. 
 

Lärarintervjuredovisning 
Nedan följer en sammanställning av de tre lärarintervjuerna, här kallade lärare A, B och C. 
 
Hur urvalet av läromedlet sker 
Samtliga av de intervjuade lärarna berättar att de gemensamt inom sitt arbetslag beslutar 
vilket läromedel som ska användas. Innan arbetslagen fattar sina beslut, går de igenom 
utbudet för att bilda sig en uppfattning om vilket läromedel de vill satsa på. Lärare A säger att 
valet baseras på om materialet anses vettigt och passar eleverna. Att materialet ska vara vettigt 
förklarar läraren med ”att det är ett läromedel som tränar på det som barnen ska uppnå, alltså 
att det finns saker i läromedlen som tränar just uppnåendemålen”. Lärare B använder sig inte 
direkt av ett grundläromedel i sin undervisning. Istället utgår läraren från det som eleven ska 
förstå, vad lärandeobjektet ska vara för tillfället. Läraren börjar med att hitta en frågeställning 
för att kartlägga hur de ser på det objektet, till exempel area. Svaren samlar läraren sedan in, 
de kan vara både muntliga och skriftliga. ”Och utifrån det som jag får fram…, så försöker jag 
få fram en lektionsdesign.” En lektionsdesign ett uttryck som lärare B vilket kan liknas med 
lektionsplanering. Material till lektionerna plockas sedan fram från olika håll. Lärare C säger 
att det numer, tyvärr, även blivit en ekonomisk fråga, det är inte bara innehållet som räknas. 
Lärare C påtalar också ”att det är för många trender som får styra”. Läraren menar att de 
nationella proven antyder vad som är trendigt inom matte för tillfället och dessa trender 
eftersöks vid inköp av nya läromedel. 
 
Mängden lästal i läromedlen 
Lärare B och C har samma grundläromedel i sina arbetslag. Läraren C uppskattar att uppemot 
75 % av uppgifterna är lästal. I materialet som lärare A använder, är motsvarade siffra 50 %. 
Detta anser lärare A vara lagom. Tidigare använde lärare A samma läromedel som B och C, 
men arbetslaget var inte nöjd med det, så nu är det utbytt. 
 
Förberedelse av lästal 
På frågan om eleverna förbereds innan de börjar med lästal visar det sig hur olika de 
intervjuade lärarna arbetar och undervisar. Lärare A beskriver hur det var när eleverna började 
fyran i höstas. I deras material var det en hel del lästal i mattebokens första kapitel. Då hade 
de en del genomgångar för att lära sig rutinen då man antecknar lästal, alltså hur man skriver. 
Detta har man tränat mycket på, vilket har gett bra resultat. Löpande under hela året har de 
återkommande gått igenom strategier om hur man löser lästal. Läraren anser även att det är 
väldigt viktigt att avdramatisera att ”bara Oskars sätt är det rätta”. De förkastar aldrig några 
strategier, inte till att börja med. Nu mot slutet av vårterminen har de börjat prata om att vissa 
strategier är mer tidskrävande än andra, eller att man kan hamna i situationer där man lättare 
gör räknefel. De har även pratat mycket om ”att den som är först i boken, det är inte lika med, 
likhetstecken, bäst i matte”. Det tänkandet har nu sjunkit in hos de elever som var stressade i 
höstas. Lärare B säger att eleverna inte direkt förbereds innan de ska jobba med lästal, det 
beror helt på vad de arbetar med. Det är arbetet för dagen som avgör det, vilket är väldigt 
varierande. ”Ibland så gör vi vissa uppgifter tillsammans. Ibland så kan de välja att göra vilka 
uppgifter de vill efter svårighetsgrad. Ibland så gör alla samma uppgifter”. Strategin lärare B 
förmedlar sina elever för att lösa lästal, handlar om att eleverna ska föreställa sig ”… att knyta 
an de här orden som finns där till deras egen verklighet”. Hur uppgifterna ska struktureras, 
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antecknas, ägnar läraren ingen tid till längre. Av de 32 år som hon jobbat som lärare har hon i 
20 av dem, lagt ner vansinnigt mycket tid på struktur. Läraren tycker att det skulle vara 
intressant att undersöka om de elever som har problem med struktur är fler eller färre. Det 
läraren kan se, med blotta ögat, är att det inte är fler elever som har problem, även fast hon 
inte jobbar med den. Lärare C hade, när eleverna gick i trean och fyran, vid minst ett tillfälle i 
veckan ”prat matte”. Då jobbade de med olika sätt att ta sig an ett problem. De hade även 
varje vecka ett matteproblem som läxa. Problemet med den läxan var att föräldrarna 
protesterade för att läraren inte bara ville ha svar på frågan. Läraren ville kunna se hur eleven 
tänkt, för att kunna hjälpa dem vidare med lästal. Trots att de ägnat mycket tid till lästal, anser 
läraren att det är för lite, det skulle behövas ännu mer matteprat. Detta för att kunna 
synliggöra att uppgifterna kan lösas på flera olika sätt, och att sedan kunna utnyttja det bästa 
sättet. 
 
En vanlig mattelektion 
Med tanke på hur olika lärarna undervisar, är det förståligt att deras lektioner skiljer sig åt. 
Detta synliggörs när de svarar på frågan om hur en mattelektion vanligast ser ut. Lärare A 
säger att mattelektionerna kan se ut på lite olika sätt. Oftast jobbar de vidare med grundboken. 
Någon gång i veckan har de en gemensam uppvärmning. Den kan bestå av lite mattesnack, en 
multiplikationsuppvärmning, eller något annat så ”man kommer igång med hjärngymnastik”. 
Lärare B: s lektioner ser aldrig lika dana ut. Detta eftersom de jobbar utifrån en 
problemställning och de jobbar vidare med den på olika sätt. Det är ytters sällan som eleverna 
jobbar vidare i grundboken. Det kan inträffa om läraren ser någon mening med det, om det 
passar i lektionsdesignen. Läraren tycker inte att man kan kalla det jobba vidare ”eftersom 
man går in och gör speciella uppgifter på en speciell sida utifrån en speciell frågeställning”. 
Lärare C: s lektioner varierar beroende på vilken dag det är. Oftast börjar lektionerna med en 
genomgång, vilken brukar leda till klassrumsdialoger. Läraren försöker sedan sträva efter att 
eleverna ska få ett pass att jobba med det som har gåtts igenom. En sak som läraren upplever 
negativt med läromedlets upplägg, är att det är många moment som är tänkta att vara med i 
genomgångarna. Läraren vill hellre gå igenom en sak i taget, låta eleverna prova på själva 
”och försöka känna igen om vi har gjort något liknande tidigare”. Detta för att visa eleverna 
att man bygger på sin tidigare kunskap och att man har användning av den. Lektioner som de 
ägnar åt annat än boken, brukar de oftast utgå från ett problem, vilket de dissekerar ordentligt 
för att ta reda på vad det är. Eleverna får också själva formulera egna problem. De jobbar även 
en hel del med laborativa material, där eleverna t ex ska tänka och göra en lösning, eller rita 
upp en figur. 
 
Förekomst av problemlösning 
Problemlösning i grupp har lärare A ytterst sällan. Detta på grund av de saknar fysiska 
utrymmen. Lärare A anser att matte är ett ämne som kräver väldigt mycket koncentration och 
engagemang och det ska inte finnas några störande moment när man har problemlösning. För 
”då tappar de tråden totalt och det är väldigt frustrerande”. Läraren tror att de skulle jobba mer 
med gruppuppgifter om det fanns tillgång till fler grupprum. Lärare B har däremot ofta 
problemlösning i grupp, även fast denna skola inte har tillgång till grupprum så det räcker för 
hela klassen. Lärare C har ofta problemlösning i grupp när klassen går i trean och fyran. När 
eleverna går i femman anser läraren att tiden inte räcker till. Lärare C säger sig bli fokuserad 
på de nationella proven och vill hinna gå igenom alla moment som brukar komma på de 
proven. ”Det känns lite orättvist mot barnen om de inte alls hunnit fram till bråk och man vet 
att det alltid är med bråkuppgifter.” 
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När det uppstår problem med att lösa lästal 
När eleverna arbetar med lästal och behöver hjälp, handlar det enligt lärare A oftast om att de 
läser för slarvig och borde stressa av. Ibland kan det även handla om att de inte förstått frågan. 
Det yttrar sig till exempel när eleverna frågar om de ska ta gånger eller dela. Då har de 
definitivt inte förstått uppgiften. Vid sådana tillfällen brukar läraren säga att ”jag kan inte 
bestämma om du ska ta gånger eller dela, men jag kan berätta den här uppgiften på ett annat 
sätt, så kanske du förstår”. Lärare B och C upplever ungefär det samma med sina elever, med 
dessa är det vanligaste att de inte förstår vad de läst. ”Läser man det för dem med rätt 
interpunktion då förstår de, men en dålig läsare som inte stannar vid punkten eller stannar före 
punkten, kanske innebörden blir totalt tokig”, säger lärare C. Lärare B uppmanar oftast 
eleverna att de ska föreställa sig en bild.  
 
Oftare problem med mekanisk räkning än lästal 
Alla tre lärarna har blivit medvetna om att det är viktigt att prata matte med sina elever. 
Lärarna A och B upplever numer att eleverna har lättare för lästal, än med rent mekanisk 
räkning. Tidigare var det tvärt om. Att det nu skett en förändring tror båda lärarna är en 
konsekvens av att de pratar mer med eleverna är tidigare. Lärare C tycker inte att man 
generellt kan säga att elever behöver mer hjälp med lästal än med rent matematiska uppgifter. 
Det är snarare olika från elev till elev. Lärare C menar att det alltid finns elever som inte har 
någon strategi. Läraren tror själv att lästal är svårare. 
 
Vilket material som används vid undervisningen 
Lärare A arbetar oftast utifrån boken, men det kan variera beroende på vad de ska träna. Just 
boken de använder nu, har för lite träning av multiplikationstabellerna, där har läraren använt 
sig av extra material. Eftersom det är, likt andra klasser, en stor spridning i mattetänk och hur 
långt eleverna kommit, har läraren valt att mer och mer individualisera läxorna. Detta för att 
den enskilde elevens behov ska tillgodoses. Lärare B, använder knappt alls boken. Lärare C 
bedriver inte mattelektioner enbart från boken. De har försökt att vara konsekventa och 
avsätter minst 60 minuter i veckan för jobb med annat än matteboken. Men detta förekommer 
framförallt i trean och fyran. Läraren anser att man skulle lägga mer tid till att arbeta utanför 
matteboken.  
  
Medvetenhet om uppgifternas formuleringar 
På frågan om läraren medvetet väljer ut uppgifter beroende på hur de är ställda pratade lärare 
A mycket om olika läromedel. Lärare A tycker att vissa författare i vissa matteböcker nästan 
har som sport att vilseleda eleverna. Detta reagerade läraren skarpt på. ”Det tycker jag är 
kriminellt. Inte bara elakt, utan kriminellt!” Läraren tycker att det är bra om författarna ser till 
att man inte ska räkna på samma sätt på en hel sida. ”För då blir det slentrian.” I läromedlet de 
använder nu anser läraren att författarna har hittat en bra balans, den innehåller inga störande 
påpekanden. Annat var det i det förra läromedlet, där försökte författarna sätta dit eleverna. 
”Då handlar det inte om matte nå mer, utan då handlar det om, ja jag vet inte riktigt var det 
handlar om, men jag tycker inte om det i alla fall.” När läraren B väljer ut uppgifter till sina 
lektionsdesigner tittar hon på uppgifternas utformning, men läraren anser sig inte vara 
medveten om signalord. ”Tror snarare att jag väljer uppgifter som kräver mer tänkande, med 
lite knorr på.” Eleverna får även göra mycket uppgifter själva. Läraren C tänker medvetet på 
uppgifternas formuleringar. Denna lärare väljer oftast uppgifter som innehåller matematiska 
ord, ”alltså ord som har med matematiken att göra”. Läraren vill tydliggöra att det är skillnad 
på ord som t ex färre och mindre. 
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Diskussion 

Validitet och reliabilitet 
När det gäller kvalitet i kvalitativa studier har validitet inte riktigt samma innebörd som i 
kvantitativa studier. I kvalitativa studier är validiteten relaterad till hela forskningsprocessen 
enligt Patel och Davidson (2003). Reliabilitetsbegreppen får också en annan innebörd enligt 
dem. I kvalitativa studier råder en för ögonblicket unik situation i samband med intervjuerna, 
vilket ska tas med i beräkningarna. Svar som divergerar mellan en och samma person vid två 
olika undersökningstillfällen kan bero på insikt eller olika stämningsläge vid de olika 
tillfällena. Det är inte fallet i kvantitativa studier. Därmed närmar sig reliabiliteten således 
validitetsbegreppet vilket gör att begreppet reliabilitet sällan används i kvalitativa forskningar. 
Eftersom kvalitén ska återspeglas i hela forskningsprocessen är det viktigt att det går att följa 
forskningsprocessen så bra som möjligt. På detta sätt går det att ta ställning till om hela 
processen har en tillförlitlig validitet. 
 
Hur ligger det till med vår undersökning? När det gäller återreproduceringen av vårt arbete 
anser vi att det är fullt genomförbart. Vi har försökt att så utförligt som möjligt beskriva vårt 
arbetssätt.  
 
Vårt arbete med datainsamlingen anser vi ha bra kvalitet. Vi har dock några funderingar som 
kan tänkas inskränka på tillförlitligheten i vårt arbete. Fördelningen av 
matematikkompetensen mellan de grupper som eleverna delades in i har en stor 
osäkerhetsfaktor. Vi genomförde inga tester, inför indelningen, för att bestämma deras 
färdighet. Indelningen gjordes helt subjektivt av oss i samråd med deras lärare. Troligtvis blev 
indelningen riktigt bra men rent vetenskapligt är reliabiliteten låg. En likformighet i de 
miljömässiga förutsättningarna försökte vi i möjligaste mån eftersträva. Till alla 
elevundersökningar fanns ett grupprum till förfogande. Att lotten fick avgöra vilken av 
grupperna som blev själv-gruppen och uppläst-gruppen anser vi återskapa lite av den 
vetenskapliga bristen. 
 
Patel och Davidson (2003) påtalar att närvaron av en bandspelare kan vara en nackdel i 
intervjuer. De menar att svaren man får kan påverkas av att intervjun spelas in. Vad vi 
upplevde, var ingen av de intervjuade besvärade av att intervjuerna spelades in, varken 
eleverna eller lärarna. Vi anser därför att samtliga intervjuer ger en rättvis bild av 
verkligheten, som den upplevdes just då av de intervjuade.  
 
Däremot kan vi känna lite tveksamhet till elevernas svar. Risken finns att de svarade som de 
trodde att vi ville att de skulle svara och inte som de själva tyckte. Det finns alltid en risk för 
detta. Vi tyckte oss inte märka att det var så. Korta följdfrågor ställdes för att verifiera deras 
svar och på så sätt förhindra att detta fenomen förekom. I intervjun med eleverna användes 
också ledande fråga för att verifiera deras ställningstagande. 
 

Särskilt lämpar det sig i den kvalitativa forskningsintervjun att ställa ledande frågor för att 
pröva tillförlitligheten i intervjupersonens svar och verifiera intervjuarens tolkningar. 
Tvärtemot vad människor tror minskar ledande frågor således inte alltid intervjuarens 
tillförlitlighet utan kan förstärka den. (Kvale: 1997, s.146) 
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Med andra ord anser vi att intervjuer bra eftersom intervjuaren kan bekräfta deras svar direkt 
och de intervjuade kan också få bekräftat att de förstått frågan rätt. Det går också att lägga in 
följdfrågor för att få en större substans i svaret.  
 
Intervjuerna av lärarna anser vi ha hög validitet. Vi tror inte att de känner någon press av att 
svara vad de tror att vi vill höra. Däremot finns alltid en risk i samband med att intervjuerna 
ska transkriberas från inspelningen till en text. Det finns alltid risk att vi i vårt försök att tolka 
svaren ändå lägger in värderingar och fördomar, som Kvale (1997) påpekar. Vi vill inte påstå 
att vi gjort det men eftersom risken alltid finns kan vi inte heller med 100 % -ig säkerhet påstå 
motsatsen. 
 
I efterhand har vi ställt oss frågan om vi kunnat göra elevundersökningen på ett annat sätt för 
att bättre få reda på det vi eftersökte. Det vi kom fram till var att vi kunde ha gjort den 
matematiska formuleringen enklare i uppgift 2. Detta genom att ha presenterat systrarnas 
längder i samma ordning som de senare ska tecknas för att kunna göra en uträkning. Då hade 
vi med större säkerhet fått veta om frågans svårighet låg i förståelse eller i den matematiska 
operationen. Vi har också ställt oss frågan om den tidsgräns vi satte per uppgift kan ha 
påverkat resultatet. Eftersom uppläsning av uppgifterna ingick i den totala tiden för uppläst-
gruppen kan det tyckas att tiden för själva lösningen av uppgifterna blev väldigt kort. Vi var 
också lite osäkra innan vi startade undersökningen om just tiden skulle bli ett problem. Nu 
visade det sig att det inte blev något problem. Tiden var väl tilltagen och i de tre första 
uppgifterna var de flesta eleverna oftast klar långt innan tiden gick ut. Det var endast i uppgift 
4 som tiden inte räckte till.    
 
Intervjufrågorna 2 och 3 visade sig vara svåra för eleverna att svara på. De hade svårt, vilket 
var tanken med frågorna, att ge en stor sammanfattning av vad som var lätt eller svårt med 
uppgifterna. De ville istället svara på vilka uppgifter som var lätta eller svåra. Så här i 
efterhand skulle vi antingen ha omformulerat frågorna eller helt enkelt tagit bort dem.   
 

Resultatdiskussion 
Först kommer en diskussion om elevundersökningen och efter det följer en diskussion om 
lärarintervjun. Som avslutning på avsnittet kommer en sammanfattande och sammanknytande 
diskussion. 
 

Elevundersökningen 

Bland de uppgifter som eleverna gjorde var uppgift 1 den lättaste. Både resultatet på 
uppgifterna och intervjufrågorna är där samstämmiga. Vi är inte heller förvånade. Det var 
inga flerstegsoperationer. I och för sig var de tvungna att inse att de skulle lägga på tre år på 
båda åldrarna men det klarade de flesta. I intervjuerna angavs denna uppgift som lite lättare på 
grund av lite text och enkel matematik. Ytterligare en orsak till att många elever tyckte att 
uppgiften var lätt och att de också löste den korrekt kan vara att den inte skiljer sig helt från 
uppgifterna i deras böcker. Det bekräftas av att en elev sa att ”den var lätt därför att den 
liknade uppgifter i matematikboken”. De var alltså van vid denna typ av uppgift. Vi tror också 
att ordet tillsammans i denna uppgift kan vara ett signalord som gör att räknesättet addition 
låg nära tillhands. 
 
Vi är lite förvånade att resultatet på uppgift 2 blev så dåligt. Vi tycker att det är en ganska lätt 
uppgift. I och för sig skrev vi den med baktanken att det inte direkt skulle gå att gissa 
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räknesätt utifrån vilka ord som användes. Nu kan också det dåliga resultatet bero på att 
räkneoperationen är lite svår. Det är lätt att räkna fel på uppgiften men då har de i alla fall fått 
0,5 poäng. En intressant iakttagelse var att ingen använde strategin som kassörskor gör. 
Denna strategi är det vanligt att lärare går igenom med sina elever. Den innebär att det görs en 
uppräkning från 51 till 140. 51 + 9 = 60, sen är det bara att räkna hur många 10:or som fås 
innan 140 är nådd. Detta gjorde ingen, vilket förvånar oss lite. Även om elevernas lärare inte 
har gått igenom den strategin borde de ha stött på den i vardagen och därmed kunnat använda 
den. Hade de gjort det hade de sluppit använda sig av subtraktion som många upplevde som 
svårt. Att de inte använde strategin kan bero på att när eleverna är i skolan släpper de 
kopplingarna till vardagen. De ser inte samspelet mellan skolan och vardagen och att skolan 
är en förberedelse och träning för vardagen. Har skolan missat detta kan vi förstå att många 
elever tycker skolan är trist när de inte kan se nyttan i mycket av det de gör. Där kan 
problemlösning vara ett sätt för eleverna att se kopplingen, som Unenge (1988) så förträfflig 
påpekar. Vi trodde ändå inte att resultatet skulle bli så dåligt. Många klarade inte av att ställa 
upp uppgiften rätt, 140 - 51. Två elever trodde att de lika gärna kunde skriva 51 – 140. Det 
visar att de hade utfört och löst problemet men att de inte klarade att översätta texten till ett 
matematiskt uttryck på rätt sätt. Detta är helt i linje med Ahlberg (1995) som visar att 
problemet ligger i elevens oförmåga att skriva ner sin lösning enligt skolans symboler för 
räkneoperationen. Vi tror också att en orsak till detta kan bero på att siffrorna kom i den 
ordningen. I uppgiften står 51 före 140. Kanske detta fel inte hade uppstått om vi framställt 
siffrorna i omvänd ordning. Det står i kursplanen för matematik att ett mål att sträva mot är att 
eleven ”inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer” (Skolverket, 2005f). Vi 
tycker också det är viktigt att eleverna lär sig hur man skriver för att det ska bli matematiskt 
rätt. I deras framtida skolgång kommer det att bli än mer viktigt. Många elever hade alltså 
problem med uppgift 2 men väldigt få uppgav den uppgiften som svår i intervjun. Det kan 
tyckas konstigt. Vi tror att det har att göra med att uppgift 4 upplevdes väldigt mycket svårare 
och därför var den förstahandsvalet när det gällde svåra uppgifter. Skulle inte uppgift 4 ha 
varit med kanske uppgift 2 istället blivit den som omnämnts som svår. Det kan också vara så 
att eleverna inte tyckte att uppgiften var svår, även om de gjorde fel. Eftersom så pass stor del 
trodde att de skulle addera längderna till varandra var de säkert övertygade att de gjort rätt. 
Har man gjort rätt, i sin sinnesbild, och det hela gick ganska lätt känns kanske inte uppgiften 
speciellt svår. Att de valde addition, 140 + 51, kan bero på ordvalen i frågan ”…hur mycket 
längre är Karin än sin syster”. Vi tror att just ordet längre lurade dem att tro att det gick ut på 
att lägga ihop längderna. Detta är helt i anda med vad Malmer (2002) visar om farligheten 
med signalord och när eleverna inte längre läser uppgiften innehållsmässigt utan endast letar 
efter dessa signalord. Någon annan förklaring kan vi inte hitta på att just addition valdes.  
 
Uppgift 3 ansågs av några som en ganska lätt uppgift och den totala poängsumman blev också 
hög. Själv tycker vi att den här uppgiften inte alls tillhör de lättare utan att uppgift 2 är 
betydligt lättare. De flesta elever använde sig dock inte av division för att räkna ut den utan av 
addition med 25, (25 + 25 + 25 + … + 25), fram till att de kom upp i 200, alltså åtta gånger. 
Nu använde de en strategi som kan likna vid kassörskestrategin. Varför kom de på att göra på 
det här sättet den här gången? Vi tror att det kan bero på att det var en uppgift som var ganska 
verklighetsanknuten för dem. Alla av dem har varit på badhus och lärt sig simma. De flesta av 
dem har säkert också tagit något simmärke. Denna uppgift kan alltså ha varit en uppgift, enligt 
Ahlberg (1995), som många elever har stött på vid flera olika tillfällen i sin vardag. Ahlberg 
menar att de redan i en tidig ålder förfogar över strategier för att lösa en del problem och detta 
problem kan ha fallit inom den ramen. 
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När det gäller uppgift 4 visade det sig att svårighetsgraden var i överkant. Det är betydligt fler 
steg i räkneoperationerna än i de tre övriga uppgifterna. När det gäller frågan om varför en 
uppgift var speciellt svår angavs svaret ”jag förstod inte vad jag skulle göra” eller ”jag fattade 
inte frågan”. Det är alltså tydligt att dessa elever inte lyckats förstå uppgiften. Beror det på att 
texten är för lång? Enligt några svar var längden på texten utan betydelse. Enligt Malmer och 
Adler (1996) och även Möllehed (2001) är det ett vanligt problem att eleverna inte förstår 
uppgiften. När det gäller uppgift 4 menar vi att läsförståelsen spelat en viss roll men att 
matematiken var den stora boven i dramat. Lundberg (1984) menar att det är viktigt att 
pedagogen tar reda på var svårigheten sitter, om det är i läsförståelsen, matematiken eller 
båda. Vi tror att för den här uppgiften ligger problemet mer i matematiken. Uppgift 4 är en 
uppgift som kräver matematikoperationer i flera steg, vilket kanske de inte är van vid. Det 
svaret uppgav också en elev som orsak ”att jag fattade inte frågan. Många siffror att hålla reda 
på och svårt att hålla det i huvudet”. Tydligen var denna elev inte van vid sådana här uppgifter 
och ville ha hela talet i huvudet innan svaret skrevs ner. Ulin (1991) betonar att det är viktigt 
att elever får öva mycket och på olika typer av uppgifter. Tydligen har inte denna elev fått 
göra det. En van problemlösare vet att det är viktigt att hela tiden skriva ner hur man gör för 
att ha en chans att klara uppgiften. Men det är något som kommer med erfarenhet. Får 
eleverna inte tid att öva kan de aldrig få erfarenhet. 
 
Vi trodde att uppläst-gruppen skulle ha ett bättre poängresultat men så blev det inte. 
Orsakerna till det kan vara att: 

• det inte spelade någon roll för dessa elever om de fick uppgifterna upplästa eller inte, 
svårigheten låg inte i själva läsförståelsen, 

• även om de fick ställa några frågor ville/vågade de inte, 
• fördelningen mellan grupperna med hänsyn tagen till matematikfärdigheten blev 

kanske inte helt jämt fördelad. Själv-gruppen kan ha varit lite starkare. 
 
När det gäller elevernas arbetssätt visade det sig att de flesta arbetar mest i matematikboken. 
Den matematikbok som flertalet av dessa elever använder innehåller inte många lästal. Det 
förekommer uppgifter med text men de kräver inte att eleverna själva måste välja räknesätt. 
Ett vanligt förekommande fenomen i deras läromedel är att en sida tar upp samma räknesätt, 
till exempel multiplikation. Första halvan av sidan består av uppgifter som ska lösas med 
mekanisk räkning. Den andra halvan av sidan består sedan av lästal som endast innehåller 
enstegsoperationer där eleverna endast behöver fylla i svaret. Alla uppgifter på den sidan går 
ut på att de ska använda sig av multiplikation. På det sättet tränas inte eleverna att 
överhuvudtaget tänka och fundera på vilket räknesätt som ska användas. Naturligtvis finns det 
elever som inte ser detta samband men de flesta inser det ganska snabbt och för dem kunde 
uppgifterna lika gärna vara utan text. Det är inte vad vi kallar problemlösning. Eleverna 
behöver inte ens läsa uppgiften utan endast läsa av siffrorna, multiplicera dem och skriva 
svaret. Klart!   
 
Ett intressant svar som vi fick var att de flesta tyckte att det var roligt att arbeta med lästal. Att 
det sedan blev en liten majoritet för att hellre räkna uppställda tal än textuppgifter ser vi som 
naturligt. Det känns säkert lättare och mindre arbete med att få en sida med uppställda tal än 
att få en hel sida med lästal framför allt om eleven är lässvag. I och med att den större andelen 
svarade att de tyckte det var kul med lästal kan man tycka att de också skulle välja dessa. Vi 
tror dock att det handlar om att överleva och orka. Vår erfarenhet visar att eleverna är vana 
vid att om det delas ut papper med uppgifter, ska samtliga lösas. Har de möjlighet att välja tar 
de det som upplevs lättare. Därför menar vi att ska man bedriva undervisning med lästal ska 
man absolut inte ge ut en helsida med sådana uppgifter. Det kan knäcka vilken flitig elev som 
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helst. Om du som pedagog tänkt att de ska arbeta med ett antal uppgifter ge istället ut en eller 
två åt gången, eller tillåt att eleverna får välja att göra de uppgifter de vill. Då känns uppgiften 
överkomlig och kan istället för att vara knäckande bli stimulerande, vilket vi tycker är ett 
måste. 
 
Att eleverna i stor utsträckning mest arbetar med matematikboken i form av enskild räkning 
styrker både Skolverkets (2005e) och Jung och Petterssons (1990) undersökningar. Även 
Ahlberg (1995) är inne på att den större delen av tiden av matematikundervisningen sker i 
form av enskild räkning. Vi håller med Ahlberg att detta kan vara förödande. Ges aldrig 
tillfälle till diskussion i helklass med läraren eller i grupp kommer eleverna aldrig att tvingas 
till insikt och egna reflektioner. Det är i diskussionen som eleverna kan växa i sin potentiella 
utvecklingszon och stärka sina matematiska kunskaper. Det är också viktigt att komma ihåg 
att svaret att de mest arbetar i matematikboken är ett subjektivt svar. De har svarat att när de 
upplever att de har matematik, arbetar de mest i boken. Med det exempel som Malmer (2003) 
visar kan slutsatsen dras att eleverna faktiskt kan ha matematik oftare under andra varierande 
former men att de inte är medvetna om det. 
 

Lärarintervjuer 

Vi blev snopna av att se resultatet från intervjuerna. Den visade, till motsats av vad vi har 
uppfattat, att eleverna har lättare för lästal än för mekanisk räkning. De intervjuade lärarna har 
alla under de senaste åren förändrat sitt sätt att undervisa och pratar betydligt mer med sina 
elever, än de gjort tidigare. Två av de intervjuade lärarna är förvånade över förändringen och 
anser att den är ett resultat av att de förändrat sitt sätt att undervisa. De försöker alla, mer eller 
mindre, att arbeta varierat och det är en motsats till vad Skolverkets (2005e) senaste studie 
visar. Den visade att eleverna i allt större utsträckning arbetar var för sig. Vi tycker att det är 
intresseväckande att det även med till synes små medel är möjligt att skapa förändring. Det 
krävs tydligen inte mycket från en lärare för att åstadkomma en förbättring för elevernas 
inlärning. Även att prata lite ger stor förändring. Trenderna under de senaste åren vill ofta 
förmedla att matteböckerna ska kastas och att lärarna istället ska sätta ihop ett eget material. 
Detta kan lätt ge lärarkåren prestationsångest och kännas som en börda. Vår undersökning har 
visat att lärare inte behöver ta till drastiska metoder för att skapa en förändring. Det känns 
faktiskt lite som en lättnad att få detta konstaterat.  
 
Vi förstår egentligen inte varför Ahlberg (1995) ser det så negativt att lärarna låter 
matematikböckerna styra hela lektionsplaneringen. Lärarna har alla aktivt deltagit i beslutet 
om vilket läromedel som ska användas. Deras beslut baseras på vilka elever det är som ska 
använda det och hur materialet är upplagt. Med andra ord köper de hela konceptet. Då kan det 
väl inte vara något negativt att lärarna sedan låter matematikböckerna styra 
lektionsplaneringen. Sen anser vi det självklart att en lärare ska ta in annat material för att 
variera sin undervisning och för att eleverna ska kunna fördjupa sig ytterligare när det finns 
behov och intresse. Det tycker vi att de intervjuade lärarna uppmärksammar. De är inte helt 
styrda av sitt läromedel, utan avsätter en hel del tid till annat. Förhoppningsvis har det under 
årens lopp skett en förändring på fler skolor i Sverige och inte bara inom Luleå kommun. Att 
det kan ses som ett problem att vara läromedelsstyrd anser vi kommer om en lärare köper 
grisen i säcken. Med det menar vi att lärare utan reflektion bara använder läromedlet, utan att 
varken vara insatt i det eller i ämnet. Detta tror vi framförallt förekommer bland verksamma 
lärare som inte har utbildning för att undervisa i matematik.  
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Ute i verksamheten finns en mängd lärare som inte har utbildning för att undervisa i 
matematik. I den gamla lärarutbildningen blev studenterna specialiserade inom ämnen som 
sv/so och ma/no men fick även lite kunskap i övriga ämnen. I och med den nya 
lärarutbildningen fås bara kunskap i de ämnen som aktivt väljs. Detta förutsätter en 
organisation på skolorna som tar till vara på alla nya lärares specialkompetens. Men 
fortfarande arbetar de flesta skolorna kvar med låg- mellan- och högstadiet, där eleverna har 
samma lärare i nästan alla ämnen, i alla fall under låg- och mellanstadiet. Denna 
omorganisation borde ha gjorts för dryga 10 år sedan, när sv/so- och ma/no-lärarna kom ut i 
verksamheten. När matematiken blir svår och komplex kan det vara svårt för läraren att ge bra 
förklaringar så att matematiken blir förståelig. Som outbildad inom matematik blir det också 
extra svårt att få en helhetssyn på matematik som ämne och det blir då enklare att låta 
matematikboken styra hela upplägget av undervisningen. De har inte heller fått utbildning i att 
kritiskt granska läromedel. Vi vill inte kritisera lärare, inte alls, men det är fel att en lärare 
som inte har gedigna ämneskunskaper i ett ämne ska undervisa i det. Vi anser att det är 
rektorernas ansvar att organisera så att det finns ett arbetslag som har kompetens inom alla 
ämnen i arbetslaget och att det arbetslaget tillsammans har några klasser. På det sättet får 
eleverna en lärare som har rätt kompetens och lärarna får undervisa i ämnen de behärskar. 
Detta är både eleverna och lärarna värda. Om läraren litar blint på sitt läromedel på grund av 
okunskap blir det självklart problem. 
 
I vår undersökning påtalar lärarna att minst hälften av uppgifterna i böckerna är lästal. Detta 
borde innebära att det ägnas en hel del tid åt att hjälpa eleverna med dessa. Frågan är då om 
eleverna inte får för mycket träning i lästal. Färdigheter för den mekaniska räkningen verkar 
ha fått stå åt sidan när de pratar mer. Vi anser att det är viktigt att hitta en bra balans mellan 
dessa två faktorer. I framtiden behöver eleverna både och. Dels för att kunna utföra svårare 
uppgifter när de kommer upp i de högre stadierna där problemformuleringarna blir svårare, 
men även också för problem de kommer att stöta på i vardagen. Om färdigheten för den 
mekaniska räkningen är ett problem hamnar fokusen lätt på den i problemlösning. Det är inte 
meningen, utan den ska flyta utan problem och kraften ska istället läggas på att lösa 
problemet. Detta anser vi är viktigt. Det finns många argument för att kunna problemlösning 
och att förstå lästal. En av de främsta anledningarna är den som Jaworski (2000) framhåller, 
och det är för att minska risken att kunna bli lurad i vardagslivet.  
 
De intervjuade lärarna jobbar på olika sätt och har olika mål och samtliga har märkt att deras 
arbete har gett resultat bland eleverna. Vi tycker att det är viktigt att som lärare veta vad man 
arbetar för, att veta vilka mål som är i sikte. Självklart ska alla arbeta för att alla elever ska ha 
möjlighet att nå uppnåendemålen, men dit är det möjligt att ta dem på olika sätt. Det 
viktigaste är att läraren tror på sig själv och sina idéer. Vår åsikt är att en lärare måste tro på 
det den gör för att kunna förmedla kunskap. Det som var gemensamt för de intervjuade 
lärarna var att de alla insett vikten av att prata mycket matematik, de var alla väl medvetna om 
språkets betydelse för inlärningen. Alla vill föra en matematisk dialog med eleverna och 
därför är deras genomgångar inga monologer. För oss är det en självklarhet att matematik inte 
enbart är något som görs i en mattebok. Vi håller, likt Malmer (2002), med om att språket och 
därmed talet har stor betydelse för att utveckla den matematiska tankestrukturen.  
 
En sak som vi reagerar på är den stress som lärare C känner inför de nationella proven. Denna 
stress är läraren säkerligen inte ensam om att känna. Visst håller vi med om att det kan kännas 
orättvist gentemot eleverna om de inte har hunnit med att gå igenom bråk om man vet att det 
alltid kommer på dessa prov. Samtidigt måste man se långsiktigt. Det är ingen idé att stressa 
igenom alla moment om det inte finns tid att få förståelsen att sjunka in. Då klarar ju eleverna 
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ändå inte av proven. I detta avseende håller vi helt med Ahlberg (1995) när hon påstår att den 
matematiska förståelsen förbises om eleverna inte får tillfälle att diskutera och reflektera över 
vad de gör. 
 
Under arbetets gång har vi fått en fördjupad förståelse om hur oerhört viktigt det är att prata 
matematik med eleverna. Förståelsen har dels framkommit av all den litteratur vi har läst och 
vi har även fått det bekräftat av lärarna som vi intervjuade. Lärare C påtalar att även om de 
avsätter minst 60 minuter i veckan till matte prat, känns det inte tillräckligt. Det är allmänt 
vedertaget att skolan ständigt kämpar emot tidsbristen. I detta sammanhang finner vi det 
intressant att få vetskap om hur olika lärare A och B resonerade om strukturens vara eller icke 
vara. Eller rättare sagt hur mycket tid som ska tas i anspråk från undervisningen för att lära 
eleverna hur de ska anteckna ett lästal. Vi vill i vår framtida yrkesroll ägna en stor del av 
undervisningen till att föra diskussioner med eleverna. Frågan är då hur tiden som avsätts för 
samtal med eleverna ska disponeras för att ha möjlighet att gå igenom så mycket som möjligt. 
Lärare A ägnade stor tid till strukturen, medan lärare B inte ägnade någon tid alls till det och 
eleverna, från elevundersökningen, fick inte heller någon undervisning i det. Lärare B har 
oftast sina lektioner som dialoger med eleverna, dessa elever har inga större problem med 
strukturen. Lärare A säger sig ha sett resultat av sitt idoga arbete. Däremot visade 
elevundersökningen att eleverna som saknar undervisning, hade problem med strukturen. Vi 
kan därför konstatera att så länge en dialog förs med eleverna, behöver inte allt för mycket tid 
ägnas till strukturen, det verkar inte ha någon större betydelse.  
 
Det var intressant att få reda på hur olika lärarna tänker när det handlar om uppgifternas 
formuleringar. Lärare A tycker inte att uppgifterna ska vara formulerade så eleverna kan luras. 
Lärare B vill gärna hitta uppgifter med knorr på, vilket kan ses som två motsatser. Frågan är 
om det ena måste utesluta det andra. Vi anser att det är viktigt att hitta en bra balans. För 
språkligt enkla uppgifter ger inte eleverna någon utmaning, utan snarare en björntjänst. Att 
enbart arbeta med kluriga formuleringar kan skapa frustration och mynna ut till att eleverna 
tappar intresset för ämnet. Samtidigt är det viktigt att eleverna får kämpa med uppgifter vid 
något enstaka tillfälle. För vi tror, likt Mouwitz (1999), att tillfredställelsen av att ha klarat ett 
problem som arbetats hårt och länge med är oerhört viktig. Detta kan ge mersmak och 
självförtroende för det vidare arbetet. Det är också viktigt, som Ulin (1991) påpekar, att få öva 
med olika typer av uppgifter. 
 
Malmer (2002) anser att det finns en vits med att tvingas formulera sina tankar till ord och att 
lärare bör ta stor hänsyn till elevernas språkliga nivå. Detta håller vi fullständigt med om, så 
länge de inte låter eleverna göra det för lätt för sig. Många elever vill ofta ta den lättaste 
vägen, därför är det viktigt att vara uppmärksam för att hålla en bra nivå på undervisningen. 
Lärare B låter ofta eleverna göra sina egna uppgifter, vilket vi tycker är ett bra sätt att arbeta 
på. På detta sätt synliggörs tydligt vilken språklig nivå eleverna ligger. Vidare får läraren och 
klassen även tillfällen att diskutera det matematiska språket. När man uttrycker sig på 
”matematiska” är det viktigt att använda rätt språk. Om de får möjlighet att göra egna 
uppgifter tror vi att eleverna uppmärksammar språkets betydelse på ett annat sätt och 
fördjupat sätt. Det matematiska språket pratar även lärare C om. Den läraren har ofta 
diskussioner med sina elever om hur viktigt det är att använda rätt ord. Det är viktigt att 
förklara för eleverna att vardagsuttryck inte alltid fungerar på ”matematiska”, eleverna måste 
göras uppmärksamma på att det till exempel är skillnad mellan mindre och färre. Vi anser att 
det är oerhört viktigt att föra sådana diskussioner med eleverna, för utan dessa kunskaper blir 
problemlösningen svår. 
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Sammanfattande och sammanknytande diskussion 

När vi började vår undersökning hade vi en föreställning om att elever ofta har problem med 
att lösa matematikuppgifter med text och att de sällan hade problem att lösa samma 
matematikexempel om talet var uppställt och klart. Vår studie visar att det inte är självklart att 
det är så. Undersökningen med lärarna visar på den raka motsatsen. Vi ställer oss frågande till 
varför vår föreställning var fel. Det vi finner som en förklaring är att när vi varit ut på vfu och 
hjälpt elever, har det oftast varit lästal som eleverna fastnat på och behövt hjälp med. Efter att 
vi förklarat uppgiften för en elev, har vi gått vidare till en annan som behövt hjälp. Vi 
stannade aldrig kvar hos någon elev för att försäkra oss om eleven utfört räkneoperationen 
rätt. Om vi stannat kvar hade vi kanske sett att den mekaniska räkningen också är ett problem. 
Vill vi vara självgoda kan vi ändå säga att vår föreställning stämmer, för eleverna har svårt 
med lästal, detta bekräftar elevundersökningen, men vi har missat att de även har problem 
med den mekaniska räkningen. 
 
Alla våra undersökningar visar på att ett vanligt förekommande problem med lästal är att 
eleverna inte förstår vad de ska göra. De har helt enkelt svårt att tolka texten och utifrån den 
välja rätt matematisk modell. Att problemet ofta ligger i steget mellan verkligheten och 
matematiken bekräftar även Thompson i sin studie (refererad i Ahlberg, 1995). Om det är ett 
läsförståelse- eller matematikproblem är svårt att säga. Enligt de flesta av eleverna är 
läsförståelsen inte ett stort problem utan istället är det i matematiken svårigheterna ligger. 
Däremot säger de samtidigt att de inte förstod vad de skulle göra och då ligger det nära till 
hands att tro att en viss problematik i läsförståelsen förekommer. De intervjuade lärarna 
tycker sig inte märka att deras elever har större problem med lästal än med mekanisk räkning, 
tvärtom mot vår uppfattning. Lärarna själva anser att det beror på att de pratar mer med sina 
elever. Genom att föra dialoger med eleverna utvecklas deras ordförråd, detta förenklar 
arbetet med lästal. Malmer och Adler (1996) påpekar att många barn har ett bristfälligt 
ordförråd och då är det lätt att de kommer i underläge. Malmer (2002) säger även att språket 
har betydelse för att utveckla den matematiska tankestrukturen. I och med att lärarna aktivt ser 
till att diskutera mycket med sina elever, får de ett gott ordförråd och därmed borde de 
eleverna ha lättare att lösa lästal. Därför anser vi lärarnas teori högst trovärdig. 
 
Vår studie visar att eleverna som pratar mer matematik klarar lästalen bättre. Detta bekräftar 
det som Malmer (2002) säger, att det är viktigt att prata mycket för att få en djupare förståelse 
för matematik. Vi anser att dessa elever har kommit en bit på vägen till strävansmålet att 
eleven ”utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser 
och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande” 
(Skolverket, 2005f). Vi har dock sett en risk som finns om man pratar för mycket. Den 
mekaniska räkningen verkar ha fått stå åt sidan. Pratar man mer, finns det helt enkelt inte lika 
mycket tid till färdighetsträning. Två av de intervjuade lärarna säger att deras elever har 
svårare för den mekaniska räkningen än med lästal. Detta visar på att även om diskussioner är 
viktiga, får inte färdighetsträningen helt glömmas bort. Att det behövs övning av färdighet 
motiverar Unenge (1988) med att det behövs för att problemlösningen ska fungera smidigare.  
 
Ahlberg (1995) påtalar att eleverna i allt större utsträckning arbetar var och för sig, detta 
menar hon gör matematikförståelsen svår. Enligt vår undersökning med lärarna stämmer inte 
hennes påstående. Däremot ligger det någonting i det påståendet om man ser på 
elevundersökningen. Ahlberg säger även i en, enligt oss, negativ mening att 
matematiklektionerna oftast börjar med en stunds genomgång, följt av att eleverna får räkna 
själva. Detta finner inte vi vara något negativt, inte så länge läraren i sina genomgångar håller 
en öppen dialog med sina elever. För oss är det en självklarhet att eleverna ska få arbeta själva 
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en stund. Det är inte att förglömma att matematik kan ses som ett hantverk. Eleverna måste få 
möjlighet att själva, med egna händer, prova på det som läraren har gått igenom. Det är också 
viktigt framför allt för de elever som inte är visuella eller auditiva. Enligt kursplanen för 
matematik är ett strävansmål att eleven ”utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det 
egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i 
olika situationer” (Skolverket, 2005f). Detta innebär, enligt vår tolkning, att det är nödvändigt 
att elever får tid att räkna själva. Vid diskussioner får eleverna tillfälle att utveckla sitt eget 
tänkande, men det är mist lika viktigt att eleverna även får möjlighet att själva räkna och 
tänka. Vi framhåller att en lämplig avvägd balans mellan diskussion och egenräkning är det 
bästa för att eleverna ska nå strävansmålen.  
 
Vad vi har sett skiljer sig inte bara undervisningsformen, utan även läromedlen från skola till 
skola. En bidragande faktor till att eleverna från elevundersökningen har svårigheter med 
lästal anser vi inte bara beror på att de för det mesta arbetar i matematikboken. Utan 
läromedlet i sig kan vara en avgörande faktor. I deras läromedel finns det väldigt lite lästal, de 
får helt enkelt inte öva tillräckligt. Av deras uträkningar, speciellt uppgift 2, ser man tydligt 
att de hade svårigheter med att tolka texten och översätta den till matematiska symboler på 
rätt sätt. Som följd av detta blev den slutliga uträkningen fel. De tre intervjuade lärarna 
uppskattar att mer än hälften av uppgifterna i deras läromedel är lästal. Utöver att de eleverna 
får öva mycket på den formen av uppgifter i böckerna, för de ofta diskussioner. Så här i 
efterhand skulle vi nog ha blivit förvånade om det skulle ha visat sig att dessa elever skulle ha 
haft problem med att lösa lästal. Deras arbetssätt är högst gynnsamt för inlärningen och för 
förmågan att klara av att lösa lästal. 
 
Lärare B och även Malmer (2003) tror att elever tycker att matematik är svårt av tradition. Vi 
tror att det ligger mycket i det. Det är viktigt att hitta den vardagliga kopplingen till 
matematiken för att få förståelse för ämnet. Detta inte bara för att kunna lösa lästal, utan även 
för den mekaniska räkningen. Vi tror att många elever tappar det vardagliga tankesättet vid 
mekanisk räkning. Det är synd för om de skulle koppla in vardagen är det lättare att se om 
svaret är logiskt och realistiskt. Elevundersökningen visar tecken på att eleverna inte kopplar 
in ett vardagstänkande när de löser lästal. Detta beror sannerligen på att de inte är medvetna 
om samspelet mellan matematiken och vardagen. En följd av detta är tyvärr att många elever 
upplever att matematiken är tråkig för de missar nyttan i det de gör. 
 

Pedagogisk tillämpning 
Efter denna undersökning kan vi definitivt konstatera att det är viktigt att prata matematik. För 
oss har det nu blivit ännu klarare att vi ska prata mycket med våra kommande elever. Vill inte 
få scenariot som både Jung och Pettersson (1990) och Ahlberg (1995) beskriver med den 
största delen av lektionstiden som enskild räkning. Vi kommer också tidigt att introducera 
lästal och problemlösning. Vi tycker själva att det är roligt att arbete med dessa och vi vill få 
våra elever att tycka likadant. Om vi lyckas är en annan sak. Någon vis person sa en gång att: 
”man kan inte få någon att brinna om man inte brinner själv”. Det har vi tänkt försöka leva 
efter. Vi vill också bedriva lärarstyrd undervisning i större utsträckning. Med det menar vi att 
vi inte vill släppa eleverna helt själva i sina försök problemlösningsförsök. 
 
Vi har också blivit medvetna om att det kan finnas en risk för att eleverna tappar 
färdighetsträning om en allt för stor tid av undervisningen läggs till diskussioner. En bra 
balans mellan färdighetsträning, diskussioner både som lärarledda och i grupp samt lösande 
av problem tror vi är det optimala upplägget. Detta kräver dock att vi som kommande lärare 
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verkligen gör en långsiktig planering av matematikundervisningen. Att veta vilka mål som 
strävas mot under de år som vi ska ha eleverna är en nödvändighet för att undervisningen ska 
bli bra. Vi säger inte att alla ska kasta bort böckerna och göra eget material men att kritiskt 
granska läromedlet är ett måste. Om det visar sig att läromedlet sedan kommer till korta är det 
viktigt att komplettera med annat material.    
 

Fortsatt forskning 
Det skulle vara väldigt intressant att fördjupa sig mer i detta ämne. Att utföra ytterligare 
studier under en längre tid och göra fler intervjuer i kombination med klassrumsobservationer 
skulle kanske ge mer substans i ämnet. En studie som också skulle vara intressant att göra är 
att få tillgång till två undersökningsgrupper. Där man under en längre tid bedrev olika typer 
av undervisning. Ena gruppen skulle man kunna driva inriktad undervisning med lästal och 
problemlösning och i den andra skulle man avstå det. Sedan skulle man kunna undersöka om 
det går att urskilja något i svarsfrekvensen mellan grupperna och om det gjorde det kanske få 
reda på varför. Ett förslag till fortsatt forskning kan vara en undersökning om det finns någon 
pedagogisk inriktning som lämpar sig bättre än någon annan för att nå skolans strävansmål. 
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Bilaga 1 
 

Sammanställning av lästalsuppgifter till elever 

 
 
1.  Per är 7 år och Sven är 5 år. Hur gamla är de tillsammans om tre år? 
 
 
2.  Karin har nyss fått en lillasyster. Lillasystern är 51 cm lång. Karin är 140 cm lång. Hur 
mycket längre är Karin än sin syster? 
 
 
3.  Pelle ska ta simborgarmärket och måste därför simma 200 meter. Bassängen är 25 meter 
lång. Hur många längder måste han simma? 
 
 
4.  Lisa har 345 kr. Hon vill köpa en kamera som kostar 970 kr. För att kunna köpa kameran 
sparar hon 35 kr i veckan. 
 
a. Hur mycket pengar har Lisa efter 8 veckor? 
  
 
b. Hur många veckor till måste Lisa spara för att ha råd med kameran 
 



Bilaga 2 (2:1) 
 

OH-underlag på lästalen 
 
Fråga 1. 
   
Per är 7 år och Sven är 5 år. 
Hur gamla är de tillsammans 
om tre år? 
 
 
  
 
Fråga 2. 
 
Karin har nyss fått en 
lillasyster. Lillasystern är 51 
cm lång. Karin är 140 cm lång. 



Bilaga 2 (2:2) 
 
 

Hur mycket längre är Karin än 
sin syster? 
Fråga 3. 
 
Pelle ska ta simborgarmärket 
och måste därför simma 200 
meter. Bassängen är 25 meter 
lång. Hur många längder måste 
han simma? 
 
 
  
 
 
 
 



Bilaga 2 (2:3) 
 
 

Fråga 4. 
 
Lisa har 345 kr. Hon vill köpa 
en kamera som kostar 970 kr. 
Hon sparar 35 kr i veckan. 
 
a. Hur mycket pengar har Lisa 
efter 8 veckor? 
  
 
 
b. Hur många veckor till måste 
Lisa spara för att ha råd med 
kameran? 
  
 



Bilaga 3   

 

Lösningsblad för läsuppgifterna 

 
 
Namn:________________________________________ 
 
 
Glöm inte att skriva hur du räknade ut svaret. T.ex 3+4 = 7 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 



Bilaga 4 
 

Intervjuguide till elever 

 
1. Hur upplevde du att räkna uppgifterna? 

 
 

2. Vad var svårt?  
 
 

3. Vad var lätt? 
 

 
4. Var det någon uppgift som kändes svårare än någon annan? 

 
 

5. Varför kändes den svår? 
 

 
6. Vad det någon uppgift som kändes lättare än någon annan? 

 
 

7. Varför kändes den lätt? 
 

 
8. Hur är du van att arbeta? 

 
 

9. Hur tycker du det är att arbeta med uppgifter som består av text? Är det svårt, roligt, 
utmanande? Motivera. 
 

 
10. Om du fick välja (på ett) en helsida med uppgifter vad skulle du välja. En sida som 

bara består av textuppgifter, eller en med ”uppställda uppgifter”  
t.ex. 5 ⋅ 7 =, 8 ⋅ ___= 56   
 

 
 



Bilaga 5 

Intervjuguide till lärare 

 
Hur sker urvalet av vilket material som ska användas? Väljer du själv matteböcker? 
Vad baseras beslutet på? 
- att det ska vara enighet i skolan 
- böckernas innehåll 
 
 
I hur stor utsträckning är det lästal i elevernas böcker? 
 
 
Förbereder du eleverna innan de börjar med lästal? 
I så fall på vilket sätt? Vad är tanken med det? 
Om inte, vad är tanken med det? 
 
 
Hur ser en mattelektion vanligast ut? 
Genomgångar  
Diskussioner 
Problemlösning i grupp/enskilt/helklass 
  
 
Då elever behöver hjälp med lästal, vad brukar problemet vara? 
Svårigheter med språket/läsförståelse (”mattespråket”) 
 
 
Upplever du att eleverna har större svårigheter, och mer behov av hjälp, med lästal än övriga? 
 
 
Väljer du medvetet ut uppgifter beroende på hur de är ställda? 
Medvetenhet om signalord…. 
Arbetar enbart med matteboken 
 
 
Pratar ni mycket matte för att öka barnens förståelse? 
Tas problemen med barnen enskilt då de stöter på patrull? 
 
 
Anpassas undervisningen efter klassens läskunskaper? 
Upplever du att nivån på svenska undervisningen och nivån på texterna i matte böckerna 
hänger ihop?  
 
 




