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Thanks to I have got to explore different teaching ways around the problem solving in a year 

3, in a multicultural school which is located south of Stockholm, I have been able to answer 

my question at issue in my degree work. My question at issue on this investigation and the 

purpose with my degree work was to explore different teaching ways that promotes pupils 

with another mother tongue than Swedish, to develop reading comprehension and to get a 

better understanding of mathematical concepts in problem solving tasks. On this investigation 

have I chosen to teach these pupils to explore, reach and gain a deeper understanding of what 

teaching about problem solving promotes these pupils. I have when it concerns choice of 

method and material collections assumed from a qualitative investigation and gathered the 

material with help from participation notices and interviews. 

 

I have in my investigation reached the conclusion that those pupils with another mother 

tongue than Swedish developed reading comprehension and got a better understanding of 

mathematical concepts in problem solving tasks by being taught in a creative and varied 

teaching. A creative and varied teaching as I taught those pupils in contained: 

 the pupils had to work with living-related problem tasks 

 the pupils had to work in pairs to resolve problem solving 



 

 the pupils had to work in larger groups to resolve problem solving 

 the pupils had to work in a creative way, by writing and drawing pictures and 

do their own mathematical fairy tale in problem solving 

 the pupils had to work with manipulatives to resolve problem solving in half 

classes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

Tack vare att jag fick undersöka olika undervisningssätt runt problemlösning i en årskurs 3, i 

en mångkulturell skola som ligger söder om Stockholm, har jag kunnat besvara min 

frågeställning i mitt examensarbete. Syftet med examensarbetet var att undersöka vilken 

undervisning som gynnar elever med annat modersmål än svenska att utveckla läsförståelsen 

och få en ökad förståelse för matematiska begrepp i problemlösningsuppgifter. I 

undersökningen har jag valt att själv undervisa eleverna för att kunna undersöka, komma fram 

till och få en djupare förståelse om vilken undervisning runt problemlösning som gynnar 

dessa elever. När det gäller mitt val av metod och materialinsamling har jag valt att utgå från 

en kvalitativ undersökning, där jag har använt mig av deltagande observationer och intervjuer. 

 

Jag har i min undersökning kommit fram till att dessa elever med annat modersmål än svenska 

utvecklade läsförståelsen och fick en ökad förståelse för matematiska begrepp i 

problemlösningsuppgifter genom att undervisas i en kreativ och varierad undervisning. En 

kreativ och varierad undervisning som jag undervisade eleverna i bestod av: 

 att eleverna fick arbeta med elevnära problemuppgifter 

 eleverna fick arbeta med att lösa problemlösning i par 

 eleverna fick arbeta med att lösa problemlösning i större grupper 

 eleverna fick arbeta kreativt, genom att skriva och rita bilder och egna 

räknehändelser i problemlösning 

 eleverna fick arbeta med laborativt medel för att kunna lösa problemuppgifter i 

halvklasser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord  
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1 Inledning 

Efter 3 år på lärarutbildningen med inriktning mot yngre åldrar har jag under min VFU 

(verksamhets förlagda utbildning), lagt märke till att det är många barn med annat modersmål 

än svenska som har svårt med området problemlösning inom matematikämnet. Problemet har 

ofta varit att eleverna har haft svårt med att läsa och förstå texten i uppgifterna på grund av 

svåra ord som eleverna inte är bekanta med eller de olika matematiska begreppen som 

eleverna inte har lärt sig att förstå. Detta kan bero på att dessa elever på min VFU är vana vid 

att arbeta enskilt i sina matematikböcker. Men när problemen uppstår hoppar eleverna bara 

över uppgifter och räknar vidare i boken och struntar helt i att fråga läraren eller kamraten 

som sitter bredvid om hjälp. Då är frågan: hur ska vi kunna forma en givande undervisning i 

problemlösning för elever med annat modersmål än svenska? 

 

En del av målet i matematiken i årskurs 3 är bland annat att kunna tolka och förstå texter med 

matematiskt innehåll samt att undersöka matematiska problem och försöka pröva sig fram till 

olika lösningsmetoder genom att använda sig av matematiska begrepp och symboler. Men hur 

ska man kunna lyckas nå målet som elev i årskurs 3 när det finns hinder för honom/henne när 

eleven har svårigheter med språket, läsförståelsen och/eller inte förstår de olika matematiska 

begreppen i uppgifterna? Vem bär skulden för att dessa elever inte lär sig eller har lärt sig att 

lösa matematiska problem i skolan? Läraren eller eleven? Vi lärare måste ta tag i problemet 

och försöka hitta en lösning på en undervisning som kan gynna elever med annat modersmål 

än svenska att utveckla läsförståelsen samt att få en ökad förståelse för de olika matematiska 

begreppen. Kanske genom att ha en varierad och kreativ undervisning i klassen? 

2 Syfte 

Mitt syfte med examensarbetet är att undersöka vilken undervisning skulle gynna elever med 

annat modersmål än svenska, när det gäller att utveckla läsförståelsen och få en ökad 

förståelse för olika matematiska begrepp i problemlösningsuppgifter i årskurs 3, vid en 

mångkulturellskola i Stockholmsområdet. 

2.1 Frågeställning 

Vilken undervisning skulle gynna elever med annat modersmål än svenska när det gäller att 

utveckla läsförståelsen och öka förståelsen för de matematiska begreppen i 

problemlösningsuppgifter i årskurs 3? 
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3 Bakgrund 

Vilken undervisning gynnar elever med annat modersmål än svenska bäst? Det är en fråga 

som diskuteras mycket nu för tiden. Men ett enkelt och direkt svar på frågan finns det inte än. 

Jag vill med min undersökning ta reda på vilken undervisning som gynnar elever med annat 

modersmål än svenska när de ska utveckla läsförståelsen och förstå de olika matematiska 

begrepp som finns i problemlösningsuppgifterna. I kursplanen för matematik i årskurs 3 står 

det att lyckas med problemlösning har under dem senare åren varit huvudmålet i grundskolans 

matematik och problemlösning har väldigt länge haft en stor och central roll i 

matematikämnet (Skolverket 2000, s.5). Elever som har svårt för problemlösning och inte 

klarar av att lösa problemuppgifterna av orsaker som brister i språket eller har svårt för de 

matematiska begreppen, missar en viktig del i matematiken. Problemlösning är inte bara 

matematik, utan det är en del av vardagslivet också. 

 

Idag hävdar den svenska samhällsdebatten att svenska elever inte ligger på topp i 

matematikämnet. Under de senaste åren har svenska elevers betyg i matematik sjunkit väldigt 

mycket och nu vill regeringen satsa hundratals miljoner för att resultaten ska bli bättre. 

Gudrun Malmer (2002) i boken Bra matematik för alla menar att alldeles för många elever 

idag har ett snävt perspektiv för området problemlösning och detta beror oftast på svårigheter 

med att läsa och tyda texten eller att de inte förstår de matematiska begreppen (Malmer 2002, 

s.192). Vidare hävdar Malmer (2002) att eleverna måste kunna samarbeta, samtala och 

diskutera med varandra för att kunna utveckla läsförståelsen och förstå matematiska begrepp. 

Detta kan man kanske lyckas med genom en varierad och kreativ undervisning. 

 

Tomoko Helmertz som fick Göran Emanuelssonstipendiet 2007 för sitt examensarbete om 

Problemlösning i Japan och Sverige, menar att detta kan bero på att svenska elever inte har en 

lika varierad undervisning i problemlösning som de har i japanska skolor. Enligt Tomoko 

Helmertz får eleverna i Japan arbeta enskilt, i mindre och större grupper och sedan får de 

redovisa för varandra hur de har tänkt och hur de har kommit fram till svaret genom att 

använda matematikspråket och matematiska begrepp, som leder till utveckling och förståelse 

för de själva och andra elever som lyssnar. 

 

Många skolor i Sverige idag är mångkulturella och jag har lagt märkte till att de är många 

andraspråkselever har svårt med språket i de skolor jag har besökt. Detta kan leda till att de 
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inte förstår språket eller de matematiska begreppen när de ska försöka läsa och lösa 

problemuppgifter i matematiken. Istället sätter vi då våra elever ensamma att läsa i sina 

böcker och låta dem försöka förstå på egen hand. Dessa elever får då försöka lösa problem 

med ett främmande språk, undervisningsspråket och det matematiska språket och matematiska 

begrepp, som de kanske helt inte behärskar. 

 

Jag har själv ett annat modersmål än svenska och funderar lite över hur det var då jag gick i 

skolan. Jag kan inte minnas att vi någonsin löste matematiska problem tillsammans, gruppvis, 

muntligt eller med kreativa lösningar och då är det ändå inte så länge sedan jag gick i skolan. 

Än idag har jag väldigt svårt med problemlösning, det är ett område som jag helst försöker 

undvika. Därför anser jag att elever med annat modersmål än svenska som har låga resultat i 

matematik kan bero på att vi arbetar sällan med att lösa problem i grupper eller tillsammans i 

våra mångkulturella skolor än idag. Detta leder till att eleverna, oftast de med utländsk 

bakgrund inte får utveckla läsförståelsen och utveckla förståelse för de olika matematiska 

begreppen och kan då självklart inte förstå, tolka och tyda texten och de olika begreppen i 

uppgifterna. 

 

4 Teoretisk ram 

Under denna rubrik kommer jag att ta upp lite om Piaget och Vygotskijs tankar kring 

problemlösning. Vidare beskrivs problemlösningens vikt i skolans värld och vilken betydelse 

läsförståelsen har i problemlösning. Avslutningsvis beskrivs vad som menas med 

problemlösning och matematiska begrepp. 

4.1 Ett historiskt perspektiv 

I böcker som Matematik som språk, Lärande i praktiken och Barn och matematik tar Hoiner 

(2000), Säljö (2000) och Ahlberg (1995) upp Vygotskij och Piagets tankar kring matematik 

och språk.  

 

Lev Vygotskij (1896-1934) 

Vygotskijs teori är att språket fungerar som ett medel i begreppsutvecklingen, han menar att 

vi människor utvecklar begrepp och skapar tankestrukturer genom att uttrycka oss i det 

sociala samspelet (Hoiners 2000, s.98). Vygotskij använder två begrepp som bidrar till 

förståelsen. Det ena begreppet är ”aktuell utvecklingszon” och det andra är ”närmaste 



 

4 

utvecklingszon”. Aktuell utvecklingszon är den zonen som omfattar den faktiska förmåga en 

elev har (Ahlberg 1995, s.42). Närmaste utvecklingszonen handlar om den nivå som eleven 

kan uppnå med hjälp av andra människor, men inte av sig själv och den kunskapen som man 

får i samspel med andra gör man sedan till sin egen som man kan använda i ett annat tillfälle 

(Ahlberg 1995, s.42).   

 

Det finns elever som har svårigheter med begreppsutvecklingen och enligt Vygotskij beror det 

på att dessa elever har förseningar i sin språkutveckling. Han menar att elever behöver ett väl 

utvecklat språk för att kunna utveckla sin matematiska tankestruktur. Vygotskijs definition av 

ett väl utvecklat språk är att eleven måste kunna tala språket och ha en förståelse av ordens 

innebörd samt erfarenheter av orden. 

 

Jean Piaget (1896-1980) 

Piagets teori är att ”Människan utvecklar sig genom ett dialektiskt samspel med 

omgivningen” (Hoiners 2000, s.105). Han menar att det är genom att elever kommunicerar 

med varandra om vad som händer i lekar och interaktion, som eleven blir delaktig i hur de 

andra i omgivningen uppfattar och förklarar företeelser (Säljö 2000, s.67). Detta innebär att 

eleven tänker med och genom de interkulturella redskap i form av språkliga uttryck som 

eleven stött på och tagit till sig i samspel med andra (Säljö 2000, s.67).  

 

Piagets teori är också att kunskap är uppbyggd av tankestrukturer (Ahlberg 1995, s.25). Han 

delar in elevens tankeutveckling i olika stadier och ett av dessa stadier omfattar när eleven är 

mellan 7-12 år som kallas för ”konkret tänkande” (Hoiners 2000, s.114). Han menar att det är 

då som eleven är mogen för att konstruera matematiska begrepp. 

4.2 Problemlösningens roll i skolans värld 

I Gudrun Malmers bok Bra matematik för alla (2002) framgår att problemlösningens vikt i 

skolan handlar om att få eleverna att tänka på hur viktigt matematiken egentligen är för deras 

vuxenliv och för den demokratiska samhällsprocessen (Malmer 2002, s.192). Gudrun Malmer 

menar att problemlösning i skolan hjälper eleverna att förbereda sig för att möta och hantera 

vardagens matematiksituationer (Malmer 2002, s.192). Därför anser hon att det är viktigt att 

både lärare och elever bör vidga sitt perspektiv och inse värdet av problemlösning ur andra 

synvinklar också. Det kan vara att man tränar sin förmåga att läsa, tolka och tyda text, att 

utveckla det logiska och analytiska tänkandet samt att använda sig av sin fantasi och 
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kreativitet och att under samtal våga argumentera och diskutera för sin egen och andras 

lösningsstrategier (Malmer 2002, s.192). 

 

Johansson och Ryding i boken Problemlösning (1991) anser att problemlösning är en del av 

människans vardagsliv eftersom matematiken finns överallt omkring oss utan att vi tänker på 

det. De anser att genom en varierad och kreativ undervisning i problemlösning där elever lär 

sig att arbeta enskilt, i mindre och större grupper lär de sig att utveckla sina tankar, idéer, 

fantasi, kreativitet och självförtroende (Johansson & Ryding 1991). Det positiva med 

problemlösning i grupp är enligt Gudrun Malmer att eleverna samtalar med varandra och 

kommunicerar matematik som leder det till en god språkutveckling och ökad förståelse av 

olika begrepp (Malmer 2002). 

 

Vad säger kursplanen i matematik angående matematik och språk? 

 

I kursplanen i matematik (Skolverket 2000) står det att: 

Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och 

kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt 

och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem 

(Skolverket 2000, s.4).  

 

Mål som elever ska sträva efter att uppnå i matematiken i skolan är att: 

 inse värdet av och använder matematikens uttrycksformer, 

 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 (Skolverket 2000, s.4). 

 

Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret är att: 

 kunna tolka elevnära information med matematiskt innehåll, 

 kunna uttrycka sig muntligt, skriftligt och i handling på ett begripligt sätt med hjälp av 

vardagligt språk, grundläggande matematiska begrepp och symboler, tabeller och 

bilder, samt 
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 kunna undersöka elevnära matematiska problem, pröva och välja lösningsmetoder och 

räknesätt samt uppskatta och reflektera över lösningar och deras rimlighet (Skolverket 

2000, s.6). 

 

I kursplanen i matematik står det under rubriken Ämnets karaktär och uppbyggnad att: 

Problemlösning har alltid haft en central plats i matematikämnet. Många 

problem kan lösas i direkt anslutning till konkreta situationer utan att man 

behöver använda matematikens uttrycksformer. Andra problem behöver lyftas 

ut från sitt sammanhang, ges en matematisk tolkning och lösas med hjälp av 

matematiska begrepp och metoder. Resultaten skall sedan tolkas och värderas 

i förhållande till det ursprungliga sammanhanget. Problem kan också vara 

relaterade till matematik som saknar direkt samband med den konkreta 

verkligheten. För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans 

mellan kreativa, problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens 

begrepp, metoder och uttrycksformer. Detta gäller alla elever, såväl de som är 

i behov av särskilt stöd som elever i behov av särskilda utmaningar 

(Skolverket 2000, s.5-6). 

 

Enligt Lpo94 ska eleverna lära sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina 

kunskaper som redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa problem. Eleverna 

ska också ha fått redskap för att kunna behärska ett grundläggande matematiskt tänkande och 

kunna använda det sedan i vardagslivet (Skolverket 1994). 

4.3 Läsförståelsens roll i problemlösning 

Läsförståelsen är viktig när det handlar om att läsa och tolka information i problemlösning. 

När elever ska lösa problemuppgifter i matematik räcker det inte med att eleverna kan 

matematikord utan de måste också kunna språket eftersom språket har en viktig roll i texten. 

Detta beror på att texterna i problemuppgifter är väldigt koncentrerade. Om eleverna vill 

lyckas med att förstå och tolka innehållet i problemlösning ska de försöka förstå helheten i 

texten eftersom det inte går att gissa sig fram till lösningen eller hoppa över något ord.  

 

Ebba Möllehed menar i sin bok Problemlösning i matematik (2001) att det finns ord och 

uttryck som kan ställa till problem för eleven som löser problemuppgifter i matematik, 

eftersom eleven inte förstår själva innebörden av ordet eller uttrycket i texten och då kan 

missförstå innehållet i uppgiften och tolka informationen i problemet på fel sätt (Möllerhed, 



 

7 

2001, s.73). Därför menar Monica Reichenberg (2008) i boken Vägar till läsförståelse att god 

läsförståelse är nyckeln till att lyckas med problemlösning (Reichenberg 2008, s.11). 

4.4 Begreppsförklaringar 

I boken Matematikverkstad menar Elisabeth Rystedt (2005) att ett av de viktigaste målen för 

matematikundervisning är elevernas begreppsutveckling. Vidare menar hon att elever med 

god förståelse i matematik är dem som kan uttrycka sig med hjälp av flera 

representationsformer (begrepp) och uppfattar sambanden mellan dem (Rystedt 2005, s.55). 

 

Begreppet problemlösning har olika definitioner men jag väljer att förklara begreppet efter 

Mölleheds (2001), Taflins (2005) definition samt det som står i kursplanen: 

 Ett problem är en situation som kräver en lösning men där man från början saknar 

metod att nå målet (Möllehed 2001). 

 

 Problem är en speciell typ av uppgift som 

            (1) en person vill eller behöver lösa 

            (2) personen ifråga inte har en på förhand given procedur för att lösa  

            och 

            (3) det krävs en ansträngning av henne eller honom att lösa (Taflin 2005, s.27).  

 

 Med matematiska problem avses här uppgifter där eleven inte direkt känner till hur 

problemet ska lösas utan måste undersöka och pröva sig fram för att finna en lösning 

(Skolverket 2000, s.14). 

 

Med matematiska begrepp menar jag begrepp som eleverna ofta stöter på när de löser 

problemuppgifter i matematik. Till exempel begreppen för de fyra räknesätten: 

 

Addition – Addera, Subtraktion – Subtrahera, Multiplikation – Multiplicera, Division – 

Dividera. 

 

Det kan också vara ord som Malmer (2002) tar upp i sin matematik ordlista och kallar dem för 

”matematikord”. Dessa är några exempel på ord ur hennes matematikordlista: 
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Jämförelseord: 

Storlek – stor - större - störst                                   Antal – många - fler - flest 

                 liten - mindre - minst                                             få - färre – färst 

 

Kvantitet – mycket - mer (mera) – mest                  Ålder – gammal – äldre - äldst    

                    litet – mindre – minst                                           ung – yngre - yngst 

 

Pris – dyr – dyrare - dyrast  

           billig – billigare – billigast etc. (Malmer 2002, s.228). 

 

Vi har också ord som använd i kombination med dessa jämförelseorden enligt Malmer (2002). 

Ibland kan dessa ord fungera som signalord som kan styra eleverna in i ett visst räknesätt.  

Som till exempel: 

 

Sammanlagt – tillsammans, Hälften av – hälften så mycket, Dubbelt – dubbelt så mycket, 

Lite mer än - lite mindre än, Udda – jämna etc. (Malmer 2002, s.229).  

4.5 Problemlösningens undervisningsmål 

Ahlberg (1995) tar upp i sin bok Barn och matematik- problemlösning på lågstadiet att lärare 

som undervisar elever i problemlösning bör utgå från fem delmål:  

 

1. att det finns olika sätt att lösa ett problem samt att jämföra olika lösningssätt bidrar till 

ökad förståelse, 

2.  att problemlösning eller matematiska problem är en del av vardagslivets problem, 

3. att det vardagliga språket kan förbindas med det matematiska symbolspråket, 

4. att rita, skriva och tala är betydelsefulla verktyg vid problemlösning, 

5. att det tar sin tid att lösa problem, det behöver inte gå fort (Ahlberg 1995, s.41-42). 

 

5 Tidigare forskning kring problemlösning 

Under denna rubrik har jag valt att ta upp en del av den forskning som finns inom 

undervisning i problemlösning som jag funnit relevant för min undersökning.  
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Författaren i boken Mer än matematik: om språkliga dimensioner i matematikuppgifter (2008) 

menar att det är en betydande del av eleverna i grundskolan idag som talar två eller flera språk 

i sin vardag (Myndigheten för skolutveckling 2008, s.7). Vidare menar författaren att dessa 

elever blir tvungna att i matematikundervisningen använda ett språk de inte behärskar till fullo 

som leder till att de inte utvecklar sitt språk, sin läsförståelse och sina matematikkunskaper. 

Författaren menar att utveckling bland annat sker i samspel med andra. 

 

Enligt Ahlberg (1995) i boken Barn och matematik: problemlösning på lågstadiet anser 

många elever att problemlösning är begränsat till lektionerna i skolan. Hon menar att eleverna 

har den uppfattningen på grund av att när barnen löser matematiska problem i vardagslivet 

använder de egna personliga lösningsmetoder och inte skolmatematikens formella procedurer 

(Ahlberg 1995, s.44). Därför menar Ahlberg (1995) att eleverna måste få tillfälle att möta 

olika typer av problem, som på något sätt kan relateras till deras omvärld, erfarenheter och 

föreställningsvärld (Ahlberg 1995, s.45). Myndigheten för skolutveckling (2008) menar att 

problemuppgifter bör vara knutna till elevernas erfarenheter för att de ska vara mer intressanta 

att lösa (Myndigheten för skolutveckling 2008, s.39). Författaren menar att detta gäller i 

synnerhet för elever med annat modersmål än svenska. 

 

Ahlberg (1995) menar att forskningen har kommit fram till att det förekommer en mycket 

stark läromedelstyrd undervisning och att individualiseringen handlar om kvantitet istället för 

kvalitet. Hon menar att elever som är duktiga i problemlösning får ingen chans till utmaning 

och utveckling, utan han eller hon får lösa ytterligare problem av samma sort (Ahlberg 1995, 

s.24). Vidare hävdar hon att elever som har svårt med någon uppgift i matematisk 

problemlösning och som ber om ytterligare förklaring leder till att läraren bara upprepar 

samma förklaring flera gånger istället för att försöka att utveckla problemet för eleven eller att 

angripa det från ett annat håll, som till exempel klasskamraterna (Ahlberg 1995, s.24). 

 

Myndigheten för skolutveckling (2008) skriver att elever med annat modersmål än svenska 

utvecklar sin läsförståelse genom att tala, skriva och läsa matematik (Myndigheten för 

skolutveckling 2008, s.10). Författaren menar att om eleverna får undervisning i och om 

lässtrategier, diskussioner med kamraterna och skriva egna berättelser bidrar det till att 

eleverna förbättrar och fördjupar sin läsförståelse (Myndigheten för skolutveckling 2008, 

s.11). 
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För att elever ska bli goda problemlösare ska undervisningen enligt Ahlberg (1995) vara 

varierad och kreativ. Hon menar att elever måste förstå att användning av uttrycksmedel som 

skriva berättelser, rita bilder och samtala med varandra är betydelsefulla verktyg vid 

problemlösning (Ahlberg 1995, s.72). Ahlberg (1995) hävdar att genom att låta eleverna 

använda olika uttrycksmedel bidrar till att eleverna förstår innehållet i problemet. Vidare 

menar Myndigheten för skolutveckling (2008) att en undervisning som bygger på att elever 

med annat modersmål än svenska undervisas varierat och kreativt är både kunskapsmässigt 

och språkligt utvecklande (Myndigheten för skolutveckling 2008, s.13). 

 

Skriftspråket är ett verktyg för tänkandet och ett medel för att utveckla begrepp, enligt 

Ahlberg (1995). Hon menar att eleverna använder sina egna ord när de skriver egna 

räknesagor eller berättelser, men vid beräkningarna använder de det formella matematiska 

språket (Ahlberg 1995, s.73). Vidare menar Ahlberg (1995) att rita bilder kan för många 

elever vara ett hjälpmedel vid problemlösning eftersom när elever ritar bilder får de en visuell 

upplevelse av problemet som bidrar till förståelsen av det begreppsliga och matematiska 

innehållet i uppgiften (Ahlberg 1995, s.78).  

 

6 Metod 

Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning med hjälp av observationer och intervjuer som 

metoder för att undersöka min frågeställning i examensarbetet. Enligt Larsen (2009) är 

skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metoder den att om forskaren vill skaffa sig en 

helhetsförståelse av enskilda fenomen är kvalitativa metoder de bästa (Larsen 2009, s.23). Om 

forskaren å andra sidan vill få en representativ överblick som handlar om att resultatet av den 

kvantitativa undersökningen är giltig för fler än de som ingår i undersökningen, är 

kvantitativa metoder de bästa (Larsen 2009, s.23). Jag valde att göra en kvalitativ 

undersökning eftersom jag vill få en helhetsförståelse av enskilda fenomen som ingår i min 

undersökningsgrupp. Målet med min frågeställning är att undersöka och förstå vilken 

undervisningsform som får elever med annat modersmål än svenska att utveckla sin 

läsförståelse och förståelse för matematiska begrepp, i matematikämnet inom området 

problemlösning. Samt ville jag förstå varför just denna undervisningsform är utvecklande för 

eleverna i min undersökning. Denna empiriska och kvalitativa undersökning gjorde jag i en 

årskurs 3, i en mångkulturell skola som ligger i södra Stockholm.  
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6.1 Material 

Materialet som jag använde mig av i min undersökning är olika problemuppgifter som jag har 

valt ut och som eleverna har fått lösa. Eftersom eleverna i min undersökning går i årskurs 3 

har jag valt ut problemuppgifter som är på en nivå för en elev som går i denna årskurs. 

Problemuppgifterna som jag har valt ut har jag haft ett syfte med. Jag valde uppgifter som 

innehåller olika matematiska begrepp och med lagom mycket text för att undersöka hur 

eleverna i olika undervisningssätt går tillväga när de vill lösa uppgifterna men kan stöta på 

ord, meningar eller begrepp som de inte förstår. Hur går de tillväga för att utveckla 

läsförståelsen och sin förståelse för de matematiska begreppen. 

6.2 Val av skola 

Mitt mål i examensarbetet är att undersöka vilken undervisning som gynnar elever med annat 

modersmål än svenska i matematisk problemlösning. Jag valde då att genomföra min 

undersökning i en mångkulturell skola i en förort i södra Stockholm.  

 

Jag ringde, skickade mail och besökte ett flertal skolor i södra Stockholm, vissa skolor 

svarade inte på mailet som jag skicka till dem och andra tackade nej till att låta mig få hålla 

några undervisningslektioner och intervjua eleverna. Men eftersom tiden gick bestämde jag 

mig för att ta det säkra före det osäkra. Jag valde en skola som ligger i den kommunen jag bor 

i och som jag känner till sedan tidigare. Klassen som jag fick vara i var den enda årskurs 3 

som fanns på skolan. Valet av skola i min undersökning som jag har gjort kallar Larsen 

(2009) i boken Metod helt enkelt för bekvämlighetsurval (Larsen 2009, s.79). 

6.3 Undersökningsgrupp 

Enligt Larsen (2009) är urvalet av personer i min undersökningsgrupp inte representativa för 

hela populationen. Mitt mål med undersökningen är inte att generalisera utan jag vill nå bästa 

möjliga kunskap inom mitt undersökningsområde, därför gäller det inte för andra än de som 

har deltagit i min undersökning (Larsen 2009,s.77). 

 

I min undersökning finns en klass, en årskurs 3 på en mångkulturell skola söder om 

Stockholm. Skolan bedriver verksamhet från förskoleklass till årskurs 9 och majoriteten av 

eleverna har annat modersmål än svenska. Området som skolan ligger i bor det människor 

med drygt 100 olika nationaliteter. I klassen där jag gjorde min undersökning går det 16 

elever, 10 pojkar och 6 flickor. 
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Jag valde att besöka klass 3A i tre veckor för att kunna genomföra och undersöka flera olika 

undervisningsformer runt problemlösning. Klass 3A var den enda klassen av de yngre 

åldrarna där det bara gick elever med annat modersmål än svenska. I min undersökningsgrupp 

ingår det 16 elever, sammanlagt har jag gjort 16 enskilda intervjuer och även några 

gruppintervjuer. 

6.4 Observationsmetod 

Enligt Larsen (2009) finns det två olika typer av fältundersökningar, den ena är icke- 

deltagande observation där forskaren bara är åskådare till det som observeras och den andra är 

deltagande observation där forskaren är en del av det som observeras (Larsen 2009, s90). 

Deltagande observation delas sedan in i två typer, passivt deltagande observation där 

forskaren inte vill att situationen som studeras ska påverkas av hans eller hennes närvaro men 

det viktigaste är att forskaren vill fokusera på att beskriva det som sker (Larsen 2009, s.90). 

Den andra typen av deltagande observation som Larsen (2009) beskriver i boken är aktivt 

deltagande där forskaren har en mer aktiv roll i den situationen som observeras. 

 

Jag valde att använda mig av både passiv och aktiv deltagande observationer i min 

fältundersökning. Eftersom jag valde att hålla egna lektioner med eleverna ville jag samtidigt 

observera hur eleverna nyttjar de olika undervisningsformerna som jag valt att undervisa i 

genom att vara aktiv och närvarande observatör för att på bästa möjliga sätt komma fram till 

ett svar på min undersökningsfråga i examensarbetet. 

 

Mina observationer var av formen öppen observation med observerande deltagare och 

närvarande observatör. Med observerande deltagare menas Larsen (2009) att forskaren vill bli 

en del av dem som studeras och de som studeras känner till att forskaren är forskare (Larsen 

2009, s.91). Närvarande observation innebär enligt Larsen (2009) att forskaren är närvarande 

och deltar i interaktionen mellan medlemmarna (Larsen 2009, s.92). Dessa observationssätt 

kallas för öppen observation. 

 

Jag valde att använda mig av denna form av observation som jag har beskrivit ovan för att 

kunna få ut det mesta av situationen. Jag höll olika undervisningsformer i problemlösning där 

eleverna undervisades på ett varierat och kreativt sätt. Jag höll ibland genomgångar i början 

av lektion. Sedan fick de arbeta i stora grupper, mindre grupper, hel klass, redovisning på 

tavla, de fick arbeta med olika laborativt medel, de fick använda sin fantasi, skriva på tavlan, 
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rita för att kunna lösa de olika uppgifterna. Under och efter lektionerna satt jag och 

antecknade det viktigaste som jag hade observerat under lektionens gång för att inte glömma 

det jag just hade studerat. Jag anser mig nöjd med min observationsmetod som jag har valt att 

använda mig av i min undersökning. 

6.5 Intervjumetod  

Jag har använt mig av 16 enskilda och korta intervjuer på cirka 15 minuter per elev där jag 

ställde några bakgrunds frågor för att få lite mer information om elevernas bakgrund som till 

exempel om eleven har ett annat modersmål än svenska och vad de anser om deras egna 

kunskaper när det gäller språket och begreppen i problemlösningsuppgifter (se bilaga 11). 

Denna intervjumetod kallar Larsen för intervju med intervjuformulär som är en strukturerad 

intervju med öppna svar (Larsen 2009, s.84).  

 

Den andra intervjun var en ostrukturerad gruppintervju där jag intervjuade eleverna om hur de 

hade löst de olika uppgifterna, om det har uppstått några svårigheter när det gäller förståelsen 

av något ord eller några begrepp och i så fall på vilket sätt de löste svårigheterna för att kunna 

gå vidare med problemet. Jag som intervjuare styrde inte intervjun för mycket eftersom jag 

var ute efter att eleverna skulle prata fritt om de ämnen som jag valde att ta upp. Vid en 

ostrukturerad intervju finns det enligt Larsen (2009) inga frågor som är färdigformulerade, 

ibland kan det också komma upp frågor under intervjuns gång (Larsen 2009). Jag intervjuade 

alla 16 elever parvis och i olika grupper beroende på undervisningsformen, när de höll på att 

lösa eller när de hade löst uppgiften under lektionens tid under de tre veckorna som jag 

utförde min undersökning på. De sista dagarna under den tredje veckan intervjuade jag 4 

grupper med 4 elever i varje grupp om vad de ansåg om mina olika undervisningsformer i 

problemlösning under de tre veckorna.  

 

Mitt val av intervjumetoder hjälpte mig att samla in information för att kunna besvara min 

undersökningsfråga. Jag var först tveksam till att använda intervju som metod eftersom jag 

ansåg att det skulle räcka med observationer men efter att jag hade fått tips av klassläraren 

valde jag att pröva. Jag blev positivt överraskad eftersom jag kände att jag fick mer 

information som skulle leda mig till att kunna besvara min undersökningsfråga på bästa 

möjliga sätt. Genom att få veta mer ur elevernas perspektiv runt vilken undervisning som har 

gynnat dem och som de anser är utvecklande för dem när det gäller att utveckla sin 

läsförståelse och få en bättre förståelse för matematiska begrepp. 
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6.6 Genomförande 

När jag tog kontakt med skolan och berättade om min undersökning, hänvisades jag till att ta 

kontakt med klassläraren i årskurs 3A eftersom den klassen arbetar mycket med 

problemlösning nu under vårterminen. Efter att jag hade träffat klassläraren och pratats vid 

kom vi överens om att jag skulle använda mig av samtliga 16 elever i min undersökning. 

Sedan fick jag av klasslärarens tips på vilka undervisningsformer och problemuppgifter jag 

kunde använda mig av i min undersökning för att kunna få samla in information till min 

undersökningsfråga. 

 

Innan jag skulle börja med min undersökning skrev jag ett informationsbrev som skickats till 

alla föräldrar vars elever kommer att vara med i min undersökning (se bilaga 1). Detta gjorde 

jag eftersom eleverna är minderåriga och enligt de forskningsetiska principerna är det ett krav 

att informera deltagarna om projektets uppgift samt vilka deltagarnas villkor är och att det är 

frivilligt för deras barn att delta i undersökningen och att de har rätt avbryta när som helst. 

 

Efter att jag hade fått alla föräldrars tillåtelse angående deras barns deltagande i min 

undersökning tog jag kontakt med klassläraren inför observationstillfällena och vi bestämde 

tillsammans att jag skulle få ta över matematiklektionerna under tre veckor med samtliga 

elever i klassen. Jag höll ett antal olika matematiklektioner på ett varierande och kreativt sätt 

under tre veckor, där jag använde mig av olika undervisningssätt som att ha genomgångar i 

början av lektionen, grupparbete, hel klasser, halvklasser, muntlig redovisning, laborativt 

medel, elevnära problemuppgifter, problem med och utan bilder. Varje lektion var cirka 60 

minuter lång. 

 

Innan jag började undervisa ville jag veta lite mer om elevernas bakgrund. Jag intervjuade 

varje elev enskilt i cirka 15 minuter och frågade om vilket land eleven kom ifrån, vilket 

modersmål han eller hon har, vilket språk som talas hemma, om eleven är född här i Sverige 

eller inte, vad de anser om problemuppgifter i matematik och om eleven själv anser att han 

eller hon har svårigheter med problemuppgifter på grund av läsförståelsen och/eller med 

begreppen i matematik. Intervjuerna med samtliga 16 elever spelade jag in med en diktafon. 

 

Efter att jag hade påbörjat lektionen började jag att observera hur eleverna arbetar och 

använder sig av varandra, av olika medel och av mina undervisningssätt för att kunna hjälpa 
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varandra att utveckla läsförståelsen och förståelsen för de olika matematiska begreppen som 

de stöter på i uppgifterna för att kunna komma fram till en lösning på problemet. 

Medan jag observera dem såg jag väldigt mycket som skulle vara till nytta i min 

undersökning, men jag ville veta mer. Samtidigt som jag observerade eleverna när de löste 

uppgifterna och när de kommunicerade med varandra ville jag intervjua dem för att veta mer 

om hur de tänker när de löser uppgifterna. De som sedan blev klara intervjuade jag för att få 

veta vad de ansåg om uppgifterna och om de hade stött på svårigheter när de löste problemen. 

Det var intressant för mig att veta hur de löste svårigheterna för att kunna gå vidare med 

problemuppgiften.  

 

De ostrukturerade intervjuerna ägde rum i klassrummet där eleverna satt på sina platser och 

arbetade med sina uppgifter medan jag observerade dem. Jag försökte att inte avbryta 

eleverna med det de höll på med, jag väntade till jag märkte att de var klara med uppgiften 

eller att de hade svårigheter med att tolka texten, något ord eller begrepp. För att komma ihåg 

vad eleverna sa spelade jag in intervjuerna. 

 

Jag valde att avsluta mina tre veckor med att intervjua eleverna gruppvis, med 4 elever i varje 

grupp för att fråga dem om vad de själva ansåg om mina undervisningsformer. Jag ville veta 

om de hade under mina tre veckor lärt hur man ska hantera svårigheter som kan dyka upp när 

man löser problemuppgifter. Jag ville också veta om de anser själva att de på något sätt har 

utvecklat läsförståelsen och fått en lite mer ökad förståelse på matematiska begrepp när de 

löste problemen på mina undervisningssätt och i så fall hur och på vilket sätt. 

 

Eftersom jag i min kvalitativa undersökning har kombinerat metoder som observation och 

intervju har lett till att jag har fått en helhetsförståelse och kommit fram till svar på min 

undersökningsfråga. 

6.7 Etiska principer inom forskning 

Jag har i min forskning utgått från vetenskapsrådets forskningsetiska principer. De är inom 

forskning indelade i fyra allmänna huvudkrav . Dessa fyra krav är: 

 

Informationskravet 

Eftersom eleverna är minderåriga behövde jag deras målsmans tillstånd för att utföra mina 

intervjuer med dem. Jag valde att först berätta för eleverna att intervjuerna kommer att spelas 
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in och att det är frivilligt att delta samt att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. 

Jag förklarade även mitt syfte med min undersökning och att det är endast jag själv som 

kommer att ta del av det insamlade materialet som kommer att användas i mitt arbete. Samma 

information skickades hem till föräldrarna i form av ett informationsbrev (se bilaga 1). 

 

Samtyckeskravet  

Jag informerade de medverkande i min undersökning att de har rätt att bestämma, hur länge 

och på vilka villkor de ska delta, samt att de kan avbryta sin medverkan utan att de påverkas 

negativt. 

 

Konfidentialitetskravet 

Jag informerade eleverna samt deras föräldrar om min tystnadsplikt och att det är endast jag 

som kommer ta del av det insamlade materialet i mitt arbete. Namnet på eleven, skolan eller 

kommunen kommer inte att nämnas vid ordinarie namn i min studie. Det insamlade materialet 

ska jag förvara på ett säkert ställe där det inte är åtkomligt för någon annan än mig själv. 

 

Nyttjandekravet   

Jag informerade eleverna och föräldrarna om att jag valt att spela in intervjuerna och att det är 

endast jag själv som kommer att ta del av det inspelade materialet. Jag informerade också om 

att det insamlade materialet endast ska användas i mitt arbete och kommer inte att användas i 

något annat syfte eller utlånas för annat bruk. I min undersökning och i resultatet är alla 

medverkande anonyma för att inte kunna röja deras identitet. 

6.8 Validitet 

Validitet handlar enligt Larsen (2009) om att samla in data som är relevant för min 

frågeställning i min undersökning (Larsen, 2009, s.80). Man kan försäkra sig om hög validitet 

i kvalitativa undersökningar än kvantitativa på grund av att man kan göra ändringar under 

arbetets gång om man upptäcker det finns andra detaljer som man har missat eller glömt att ta 

upp i sin undersökning. 

6.9 Reliabilitet 

Reliabiliteten handlar om pålitlighet som visar på exakthet eller precision i en undersökning 

och att verktygen som används i undersökningen är tillförlitligt. Larsen (2009) menar att det 

inte är lika enkelt att säkerställa hög reliabilitet när vi talar om kvalitativa undersökningar.            
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Vidare menar författaren att genom observationer görs många tolkningar som kan leda till att 

olika forskare inte lägger märke till samma saker eller uppfattar saker på samma sätt (Larsen, 

2009, s.81). 

 

7 Analys- och resultatredovisning 

Under denna rubrik ska jag redovisa vilken undervisningsform som gynnade elever med annat 

modersmål än svenska i min undersökningsgrupp, när det gäller att utveckla sin läsförståelse 

och få en ökad förståelse för matematiska begrepp i problemlösningsuppgifter. Sedan ska jag 

gå lite närmare in på vilka undervisningssätt jag använde mig av i min studie. Jag kommer 

också att redovisa elevernas svar på uppgifterna och deras tankar kring undervisningssätten. 

7.1 Kreativt och varierat arbetssätt runt problemlösning 

Alla elever i min undersökning har annat modersmål än svenska. Åtta av sexton elever har 

turkiska som modersmål, fyra av sexton talar arabiska och resterande fyra talar polska. Av 

alla sexton eleverna i klassen är det endast 3 elever som är födda utomlands. 

 

Mitt material har visat att elever med annat modersmål än svenska i min undersökning har fått 

utveckla sin läsförståelse och fått en ökat förståelse för matematiska begrepp i 

problemlösning, genom att ha fått undervisas i en kreativ och varierad undervisning. Jag utgår 

från vad Ahlberg (1995) menar med kreativ och varierad undervisning. Hon menar att dagens 

lärare inte ska fastna för att undervisa sina elever efter det traditionella undervisningssättet 

som är läromedelstyrd där eleverna arbetar individuellt. Vidare menar hon att undervisningen 

ska innehålla variation av olika slag, som till exempel att låta eleverna arbeta i större och 

mindre grupper, och att läraren ska se till att eleverna får möta olika problemtyper. Ahlberg 

(1995) menar att problemlösning handlar om att elever ska använda fantasin och vara kreativa 

för att kunna komma fram till en lösning. Hon anser att verktyg som att skriva berättelser, rita 

bilder och tala med varandra är betydelsefulla vid undervisning i matematisk problemlösning 

(Ahlberg 1995, s.46). 

 

Min studie visade, precis det Myndigheten för skolutveckling (2008) tar upp, att eleverna med 

annat modersmål än svenska i min undersökningsgrupp är olika som innebär att de befinner 

sig på olika nivåer i sin andraspråkutveckling (Myndigheten för skolutveckling 2008, s.7). Jag 

valde då att undervisa eleverna i ett varierat och kreativt undervisningssätt i problemlösning 
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för att låta dem använda sig av olika uttrycksmedel för att kunna förstå problemets innehåll 

och utveckla sitt språk (Myndigheten för skolutveckling 2008, s.7). Malmer (1990) tar upp i 

sin bok Kreativ matematik olika kreativa undervisningssätt i matematiken som bidrar till att 

elever lär sig förstå och hantera matematik. Hon menar att läraren ska låta eleverna upptäcka 

matematiska samband samt att ge dem tillfälle att använda och utveckla sin kreativitet i 

varierande elevaktiverande övningar (Malmer 1990, s.43). Därför har min studie visat att 

eleverna har fått ökad förståelse för grundläggande matematiska begrepp samt utvecklat 

språket när de har fått använda sin kreativitet i de varierande övningarna i problemlösning.  

 

Eleverna i min undersökningsgrupp går just nu i årskurs 3. I slutet av vårterminen ska dessa 

elever ha nått målen som står i kursplanen i matematik för årskurs 3 som jag tidigare har tagit 

upp, som handlar bland annat om att: 

 utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera 

matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter 

förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem (Skolverket 2000, s.4). 

 inse värdet av och använder matematikens uttrycksformer, 

 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 (Skolverket 2000, s.4). 

 kunna tolka elevnära information med matematiskt innehåll, 

 kunna uttrycka sig muntligt, skriftligt och i handling på ett begripligt sätt med hjälp av 

vardagligt språk, grundläggande matematiska begrepp och symboler, tabeller och 

bilder, samt 

 kunna undersöka elevnära matematiska problem, pröva och välja lösningsmetoder och 

räknesätt samt uppskatta och reflektera över lösningar och deras rimlighet (Skolverket 

2000, s.6). 

 För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, 

problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och 

uttrycksformer. (Skolverket 2000, s.6). 
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När jag i min undersökning valde de olika undervisningssätten i problemlösning försökte jag 

att utgå från de mål som står i kursplanen i matematik för att hjälpa dessa elever en bit på 

vägen att nå målen i slutet av årskurs 3. Därför använde jag mig av varierad och kreativ 

undervisning i problemlösning. Det bidrog till att denna undervisning med eleverna i min 

undersökningsgrupp fick mer förståelse för de fem delmål som Ahlberg (1995) tar upp. 

Ahlbergs (1995) fem delmål i undervisningen handlar om: 

1.   att det finns olika sätt att lösa ett problem samt att jämföra olika lösningssätt bidrar till 

ökad förståelse, 

2.   att problemlösning eller matematiska problem är en del av vardagslivets problem, 

3. att det vardagliga språket kan förbindas med det matematiska symbolspråket, 

4. att rita, skriva tala är betydelsefulla verktyg vid problemlösning, 

5. att det tar sin tid att lösa problem, det behöver inte gå fort (Ahlberg 1995, s.41-42). 

 

Ronny Ahlström (1996) tar upp i boken Matematik- ett kommunikationsämne om elever ska 

kunna nå målen krävs det varierad undervisning i problemlösning där eleverna ibland kan 

ägna sig åt grupparbeten av olika slag. Författaren menar att i en grupp ska man kunna utbyta 

idéer och information samt att kunna diskutera och argumentera för sitt förslag till lösning på 

problemet (Ahlström 1996, s.70). 

 

En viktig sak som författaren Ahlström (1996) tar upp och som ingår i undervisningen i 

problemlösning, handlar det om att hitta kreativa aktiviteter som ska leda eleverna mot de 

uppsatta målen och att hjälpa dem att utveckla sitt tänkande och kunnande. Författaren menar 

att eftersom elever är olika handlar det om att kunna variera arbetet med problemlösning i 

matematik på ett sätt som passar elevernas erfarenheter, intressen och förutsättningar 

(Ahlström 1996, s.71). Därför gav jag eleverna i min undersökning olika typer av problem för 

att försöka tillfredställa elevernas olika behov. Exempel på problem som är av olika typer som 

jag använde mig av i min studie är problem: 

 från deras vardagsliv och samhälle,  

 som kan lösas med olika medel som miniräknare, huvudräkning, formler 

 som kan lösas med olika representationsformer som teckningar, figurer 

 som kan lösas med olika metoder och strategier 

 som ger mer än ett svar eller där svar saknas 

 som tar olika lång tid att lösa 
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 som är givna med olika språkliga formuleringar, olika lång text, med eller utan bilder 

(Ahlström 1996, s.71). 

7.2 Elevnära matematiska problem 

När jag i min undersökning introducerade problemlösning för klass 3A i den mångkulturella 

skolan i södra Stockholm, fick jag negativa reaktioner av nästan alla sexton elever i klassen. 

Flera elever räckte upp handen och sa: 

Elev A: ”Nej, problemlösning är jättetråkigt fröken, jag fattar aldrig hur man ska komma fram 

till svaret”. 

Elev B: ”Ja, eller hur. Jag får ont i huvudet av att bara läsa texten för jag fattar ändå inte vad 

dem menar. Det är för svårt”. 

Elev C: ”Problemlösning? Är det ens matematik?” 

 

Sedan kommenterade en annan elev som sa 

Elev D: ”Ja, ibland kan det vara tråkigt men ibland kan det vara roligt att hålla på med 

problemlösning”. 

Jag: ”Som när då?” 

Elev D: ”Som när man fattar direkt hur man ska komma fram till lösningen utan att man 

behöver tänka så mycket.” 

Jag: ”Kan du ge mig ett exempel på en sådan uppgift?” 

Elev D: ”Ja. Som… (tänker)… som när vi fick en uppgift som handlade om pengar och att 

köpa godis. Jag brukar ju få pengar av mamma som jag handlar lördagsgodis för.” 

Flera elever sa sedan samtidigt: ”Ja, jag kommer ihåg den uppgiften. Den var jätte enkel.” 

 

Det som jag insåg här var att dessa elever har en negativ bild av området problemlösning. 

Malmer (1990) menar att ordet problemlösning kan för många elever föra tanken till något 

svårt och väldigt krångligt, som man inte klarar av (Malmer 1990, s.60). Det var just den 

känslan jag fick av dessa elever när jag introducerade problemlösning för dem. Men när elev 

C sa något positivt om problemlösning, fick de andra eleverna att tänka efter och minnas just 

den uppgiften som handlade om pengar och godis. Den uppgiften som de kunde klara av och 

som inte var krånglig. De sorters uppgifter kallas i kursplanen i matematik för elevnära 

matematiska problem (Skolverket 2000). Elevnära matematiska problem handlar enligt 

Malmer (2002) om problemuppgifter som har sin utgångspunkt i elevernas upplevda värld 

och verklighet och dessa uppgifter har eleverna erfarenhet av (Malmer 2002, s.197). 
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Myndigheten för skolutveckling (2008) menar att problemuppgifter som är knutna till 

elevernas erfarenhet bidrar till att uppgifterna blir mer intressanta att lösa, i synnerhet för 

elever med annat modersmål än svenska (Myndigheten för skolutveckling 2008, s.39). 

 

Under flera av mina undervisnings dagar med eleverna använde jag mig av ett fler antal 

elevnära problemlösningsuppgifter. Jag planerade mina lektioner efter dessa mål som framgår 

i kursplanen i matematik i årskurs 3 och i Lpo94, att eleverna ska: 

 kunna tolka elevnära information med matematiskt innehåll, 

 kunna uttrycka sig muntligt, skriftligt och i handling på ett begripligt sätt med hjälp av 

vardagligt språk, grundläggande matematiska begrepp och symboler, tabeller och 

bilder, samt 

 kunna undersöka elevnära matematiska problem, pröva och välja lösningsmetoder och 

räknesätt samt uppskatta och reflektera över lösningar och deras rimlighet (Skolverket, 

2000, s.6). 

 eleverna ska också ha fått redskap för att kunna behärska ett grundläggande 

matematiskt tänkande och kunna använda det sedan i vardagslivet (Skolverket 1994). 

 

Målet med dessa lektioner var att försöka få elever som har ett annat modersmål än svenska 

att utveckla sin läsförståelse och få en ökad förståelse för de olika matematiska begreppen 

genom att jag använde mig av Ahlbergs (1995) undervisningsmål, delmål 2 och 3, som jag 

tidigare har tagit upp. Delmål 2 handlar om att få eleverna att förstå att matematiska problem 

är en del av vardagslivets problem. Delmål 3 handlar om att det vardagliga språket kan 

förbindas med det matematiska symbolspråket som Ahlberg (1995) menar att elever kan 

använda sig av sitt vardagsspråk och sina personliga lösningsmetoder, som de gör i sin 

vardag, för att förstå det matematiska symbolspråket och lösa matematiska problem i skolan 

(Ahlberg 1995, s.45). 

 

En problemuppgift som många elever kände igen sig med var (se bilaga 10): 

 Kola – 2kr, Tuggummi - 4kr, Choklad – 6kr, Klubba – 10kr. 

- Hamodi köper 6 kolor. Vad ska han betala? 

- Younes köper 4 tuggummi och 2 klubbor. Vad ska han betala? 

- Sara har köpt chokladbitar. Hon betalade 24 kr. Hur många köpte hon? 
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- Maria har 20kr. Hon vill bara ha kolor och choklad. Hur kan hon välja att 

köpa? Ge två förslag. 

 

Det var inte en enda elev som hade svårt med att lösa denna uppgift i klassen. Några elever 

insåg direkt att de två första frågorna handlade om multiplikation, och att fråga 3 handlade om 

division. Elev A som hade svårt med problemuppgifter på grund av att han inte förstod hur 

han ska komma fram till lösningen, blev först klar med att lösa uppgiften. Han berättade för 

mig att han tänkte såhär: 

Elev A: Svar: ”Hamodi köper 6 kolor som kostar 2kr styck. 6*2=12. Han ska betala 12kr.” 

Svar fråga 2: ”Younes köper 4 tuggummi som kostar 4kr styck, 4*4=16. Och 2 klubbor som 

kostar 10kr styck, 10*2=20. Sedan plussar jag, nej adderar 16+20=36.”  

Svar fråga 3: ”Chokladbitar kostar 6kr styck och Sara har 24kr. 24/6=4. Jag brukar också dela 

godis med mina syskon.” 

 

Hittills hade samtliga elever kommit fram till samma lösning som elev A, och tänkt ungefär 

på samma sätt. Jag märkte vid observationerna att några elever använde sig av det vardagliga 

språket när de tänkte, men när de skulle skriva beräkningarna använde de det matematiska 

symbolspråket och begrepp. Elev A sa att han skulle plussa, sen ångrade han sig och sa addera 

när han skulle skriva hur han löste problem 2. 

 

Fråga 4 hade eleverna många olika lösningar på. Elev B svarade: 

Elev B: Svar fråga 4: ”Linda kan köpa 3 stycken chokladbitar som tillsammans blir 18 kr, 

eftersom varje chokladbit kostar 6kr. sedan har hon 2kr kvar som hon kan köpa en kola med.” 

Elev C hade en annan lösning på fråga 4: ”Linda kan köpa 2 chokladbitar för 12kr och 4 kolor 

för 8kr. Det blir sammanlagt 20kr.” 

 

Många av eleverna i klassen kände igen sig i uppgiften och använde sig av sina egna 

erfarenheter av när de handlar godis. En annan elev kommenterade uppgiften och sa: 

- ”Det är jättedyrt att köpa godis nu. Jag brukar få 50 kr av min mamma att 

handla lördagsgodis för, annars räcker inte det. Jag brukar alltid tänka på hur 

mycket pengar jag har och försöka då räkna ut hur mycket godis jag kan köpa.” 

 

När det gäller uppgift 4 handlade det om Ahlbergs (1995) delmål 2 och 3, att komma på egna 

lösningar på det elevnära matematiska problemet som bidrog till att eleverna använde sig sina 
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egna erfarenheter när de försökte komma fram till en lösning. Men också det vardagliga 

språket som ledde till att de använde matematiska begrepp och språk när de kommunicerade 

med mig och varandra om hur de hade kommit fram till lösningen. Begreppen sammanlagt 

och tillsammans användes av nästa alla elever när de löste fråga 4, både skriftligt och 

muntligt. Jag märkte då att många elever hade full koll på begreppets innebörd och att de 

använde sig av begreppet leder till att de får en ökad förståelse för de olika matematiska 

begreppen. 

 

En annan uppgift som eleverna fick göra var: 

 Ninos har en 100 lapp. Han får 250kr till av sin morfar. Hur mycket pengar har 

han då? 

 

Den första reaktionen jag fick av några elever var ”Oj vad mycket pengar”. Sedan sa en elev: 

- ”Det är jätteenkelt. Om jag har 250kr och får 100 till då blir det 350. Man 

räknar först 100 lapparna som blir sammanlagt 300kr sen fattas det bara 50 

lappen, då blir det 350kr tillsammans.” 

 

Jag och eleverna själva ansåg att de utvecklade läsförståelsen i texterna och fick samtidigt en 

ökad förståelse av matematiska begrepp av att arbeta med elevnära matematiska problem. Av 

observationerna och intervjuerna märkte jag att eleverna mer eller mindre använde sig av egna 

erfarenheter, matematiska begrepp och sitt språk för att komma fram till en lösning. Innan 

ansåg de att problemlösning var tråkigt, men efter mina lektioner hade de en mer positiv syn 

på problemlösning eftersom nu kunde de helt plötsligt förstå vad de menar i texterna och hur 

de kan komma fram till en lösning på problemet. Men det viktigaste för mig var att få dessa 

elever att förstå att problemlösning är en del av deras vardagsliv också, och inte bara något 

som man använder i skolan. Att arbeta med elevnära uppgifter fick dessa elever att inse det. 

Många elever kommenterade lektionerna på ett positivt sätt. Deras kommentarer var: 

- ”Jag visste inte att jag kunde använda problemlösning när jag handlar godis. 

Jag ska tänka på det nästa gång när jag handlar med min mamma eller själv.” 

- ”Problemlösning är jätteroligt nu när jag förstår det.” 

- ”Jag blir jätteglad när jag kommer fram till en lösning på problemet. Jag blir 

också glad när jag förstår hur jag har kommit fram till svaret.” 

- ”Jag kan räkna matte, jag kan, jag kan, jag kan..Yes!” 

- ”Nu kan jag säga till min storebror att jag kan problemlösning.” 
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7.3 Skriva, rita och tala - Grupparbeten på ett kreativt sätt 

Det andra undervisningssättet i problemlösning som gynnade eleverna med annat modersmål 

än svenska i min undersökning var att låta dem arbeta i grupper. Myndigheten för 

skolutveckling (2008) menar att när elever med annat modersmål än svenska som arbetar i par 

och i smågrupper skapas möjligheter till språkande och kommunikation (Myndigheten för 

skolutveckling 2008, s.44). Varför jag också valde detta arbetssätt är för att i kursplanen och i 

Lpo94 framgår det att eleven ska: 

 utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser 

och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande 

 utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera 

matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter 

förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem (Skolverket 2000, s.4). 

 Enligt Lpo94 ska eleverna lära sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina 

kunskaper som redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa problem 

(Skolverket 1994). 

 

Målen handlar enligt Malmer (1990) om att utveckla ett matematiskt talspråk som bildar 

elevernas nödvändiga grund för den matematiska begreppsbildningen och för det matematiska 

symbolspråket (Malmer 1990, s.139). För att elever ska kunna uppfylla dessa mål hävdar 

Malmer (2002) att det är lärarens uppgift att låta eleverna arbeta med gruppuppgifter som 

bidrar till samarbete och diskussioner, där elever får möjlighet att öva upp och utveckla 

förmågan att kritiskt granska, reflektera, argumentera och diskutera (Malmer 2002, s.43). Hon 

menar att när lärarna låter eleverna arbeta med uppgifter som löses i samverkan bidrar det till 

att eleverna övar sig att diskutera och argumentera för egna lösningsförslag, men också att 

lyssna och reflektera över andras förslag (Malmer 1990, s.139). Vidare hävdar hon att 

grupparbeten bidrar också till, som jag har tidigare har tagit upp, att eleverna utvecklar 

språket och förståelse för matematiska begrepp eftersom språket (kommunikationen) fungerar 

som instrument för att nå kunskap (Malmer 2002, s.46). 

 

Mitt material med eleverna i min undersökningsgrupp visade att resultatet av min 

undervisningssätt i grupparbete bidrog till att eleverna själva insåg hur viktigt det är att tala 

matematik med varandra. Malmer (1990) som menar att språket fungerar som instrument för 

att nå kunskap, anser att när elever talar matematik med varandra bidrar språket som medel 
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till att bygga upp och utveckla begrepp och förställningar om matematiska förhållanden 

(Malmer 1990, s.41). 

 

Resultatet från min undersökning när det gäller att låta eleverna arbeta i grupper stämde väl 

med det Ahlström (1996) tar upp i boken, som menar att: 

I det sociala samspelet i klassrummet kan varierade arbetssätt och 

arbetsformer ge elever möjlighet att tillägna sig matematik på olika sätt och 

med olika metoder. Man kan möta elevers olika behov i ett klassrumsklimat 

där elevers tankar respekteras och tas på allvar (Ahlström 1996, s.16).  

 

Ahlström (1996) menar att i det sociala samspelet får eleverna möjlighet att använda 

matematik på olika sätt och använda olika metoder för att komma fram till lösningen. Vidare 

menar författaren att varierade arbetssätt bidrar till elevers språkliga utveckling, och genom 

undersökningar och laborationer utvecklar eleverna begreppsbildningen (Ahlström 1996, 

s.17). Taflin (2005) menar att eftersom elever har liknande erfarenheter och kunskaper kan de 

tillsammans diskutera problemet, texten och matematiska begrepp på deras nivå (Taflin 2005, 

s18). 

 

Om vi återgår till Ahlbergs (1995) fem delmål i undervisning, handlar delmål fyra om det som 

jag tidigare har tagit upp, nämligen att skriva rita och tala är betydelsefulla verktyg när elever 

löser matematiska problemuppgifter (Ahlberg 1995, s.46). Ahlberg (1995) menar att 

matematiken betraktas som ett språk och som ett medel för kommunikationen mellan elever. 

Vidare menar hon, som nästan alla andra författare jag har tagit upp, att elever utvecklar 

språkliga uttryck och begrepp i deras språkanvändning, samt att skriftspråket och bildspråket 

har en avgörande betydelse för elevens utveckling och lärande (Ahlberg 1995, s.47). 

 

Ahlberg (1995) menar att när elever skriver egna berättelser, eller så kallade räknehändelser 

med bilder, använder de oftast sitt eget språk när de skriver händelserna i problemet. Men 

med hjälp av kommunikation i klassrummet, genom att låta eleverna diskutera sina berättelser 

i klassen eller i små grupper kan det bidra till att eleverna lär sig av varandra att formulera om 

det vardagliga språket i berättelserna till det matematiska språket (Ahlberg 1995, s.48). 

 

Jag valde att börja med att låta eleverna arbeta i smågrupper, parvis i ett par dagar då eleverna 

fick börja med att arbeta med lite enklare uppgifter. Enligt Ahlberg (1995) i boken 
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Problemlösning bestäms antalet elever i gruppen av uppgiftens omfattning, är uppgiften av 

enklare sort är det naturligt att eleverna arbetar två och två (Ahlberg 1995, s.93). vid 

indelningen, delade jag bara in eleverna två och två eftersom jag inte kände eleverna sen 

tidigare. De fick sedan arbeta tillsammans med att lösa ett par problemlösningsuppgifter med 

olika kreativa, fantasifulla metoder. Alla elever fick samma problemuppgifter att lösa, vissa 

par hade svårare än andra att läsa, förstå och tolka texterna i uppgifterna. Ibland var det några 

ord och begrepp som ställde till det för eleverna eftersom de inte förstod begreppets innebörd. 

 

Problem 1 handlade om antal bollar i bilar (se bilaga 7): 

 Ali har tre likadana bilar. I bagageluckan har han fotbollar som han ska ta med sig till 

träningen. Hur många bollar har han?  

- I bilen till vänster har Ali 4st bollar. 

- I bilen till höger har Ali dubbelt så många än i bilen i mitten. 

- I bilen i mitten har Ali hälften så många bollar som i bilen till vänster. 

 

Jag märkte att nästan alla par började med att rita Alis tre bilar och sedan fortsätta att lösa 

problemet och eftersom det ”fotbollar” antog de flesta eleverna att det finns mer än en boll i 

varje bil. En elev diskuterade tillsammans med sin kamrat om vilken bil som skulle vara till 

vänster respektive höger. Men enligt kamraten skulle det inte spela någon roll, det var inte så 

viktigt. De skulle istället koncentrera sig på att rita dit bollarna. Efter att dem hade ritat de 

första fyra bollarna, fastande de vid begreppet dubbelt så många. Efter en kort diskussion kom 

de fram till att det måste betyda att det ska vara antalet bollar gånger två. De kom fram till att 

bilen till höger också skulle innehålla 4 bollar, de ritade dit bollarna. Den sista frågan blev 

enklare, hälften av fyra måste vara två, sa båda samtidigt. Resultatet blev fyra bollar i den 

vänstra och den högra bilen och två bollar i bilen i mitten. 

 

Problem 2 handlade om (se bilaga 8): 

 Sara ska till affären för att köpa glödlampor till alla lampor på skolan. Hur många 

glödlampor ska hon köpa? 

- Det är två siffrigt tal. 

- Den första siffran är en jämn siffra mellan talen 4 och 7. 

- Den andra siffran är summan av den första siffran och 2. 
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Den här uppgiften läste nästan alla par flera gånger om för att förstå problemet, vilket var 

svårt för de flesta eleverna. En annan elev antog att svaret skulle vara 22 eftersom det stod 

tvåsiffrigt tal, men med lite hjälp av kamraten som förklarade att de menar att det ska vara ett 

tal med två siffror, förstod eleven problemet bättre. Sedan blev andra frågan enklare, en jämn 

siffra mellan 4 och 7 måste vara 6, sa den ena eleven. Sedan gick de vidare med fråga tre som 

nästan ingen av dem kunde förklara vad summan var. Efter att de hade resonerat med 

varandra kom de tillsammans fram till att summan av den första siffran och två måste betyda 

svaret 6 addera med talet 2 blir 8. Sedan satte de ihop de två siffrorna och resultatet blev 68 

glödlampor. 

 

Problem 3 handlade om (se bilaga 9): 

 I Adams besticklåda finns det ett ojämnt antal bestick. Hur många bestick finns det 

totalt i lådan? 

                  -    Det finns ett jämt antal gafflar, det är 4 gafflar mer än knivar. 

- I lådan finns det hälften så många skedar än det finns gafflar. 

- Det finns 6 knivar i lådan. 

 

Denna uppgift innehöll många matematikord som jämförelseord och signalord som jag 

tidigare har tagit upp, som eleverna måste vara uppmärksamma med. Dessa matematikord är 

jämnt - ojämnt, antal, mer än, hälften så många. Denna uppgift var en krånglig uppgift för de 

flesta paren. Det var 4 par som efter att ha läst första meningen ett par gånger, kom fram till 

att svaret skulle vara ett ojämnt svar. Sedan gick de vidare med uppgiften. En elev sa till 

kamraten: 

- ”Oj, läs första meningen, jag förstår inte vad dem menar.” 

 

Då förklarade kamraten att gafflarna skulle vara ett jämt antal och att det finns 4 gafflar mer 

än knivar. Sedan sa kamraten: 

- ”Lyssna på mig när jag läser sista meningen så får du veta hur många knivar 

det finns.” 

 

Sedan sa eleven till kamraten: 

- ”Jaha, nu förstår jag. Det ska alltså vara 10 gafflar, eftersom det finns 6 knivar 

och det skulle finnas 4 gafflar mer än knivar, och gafflarna skulle vara ett 

jämnt antal. Alltså blir svaret 10 gafflar.” 
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Då ville eleven rita dessa 10 gafflarna för att det skulle vara lättare att kunna minnas antalet 

gafflar. Nu blev det enklare att fortsätta med problemet. Fråga 2 var att det finns hälften så 

många skedar än det finns gafflar. Nu ritade de tillsammans 5 skedar och de 6 knivarna. 

Sedan var det för eleverna att bara addera ihop svar på påståenden 1, 2 och 3 och de kom fram 

till resultatet, 21 bestick, som de flesta eleverna visste var ett ojämnt antal.  

 

När eleverna i min undersökning arbetade med dessa uppgifter i par var de medvetna om att 

nyttja varandra för att kunna få en bättre förståelse för de olika matematiska begreppen men 

också att utveckla sin läsförståelse som skulle leda till att komma fram till lösningen på 

problemet. Ahlberg (1995) menar att samarbeta i smågrupper bidrar till att eleverna hjälper 

varandra att se problemen från olika perspektiv samtidigt som det bidrar till att eleverna får en 

ökad förståelse av matematiska begrepp och förståelse av problemets innehåll (Ahlberg 1995, 

s.86). Hon menar att samarbete och kommunikation i små grupper har en positiv effekt på 

elevens inlärning. 

 

Som avslutning på samarbetet i smågrupperna valde jag att låta eleverna parvis skriva egna 

berättelser, så kallade räknehändelser eller räknesagor och rita bilder till. När jag observerade 

eleverna när de arbetade parvis med problemlösning, la jag märke till att majoriteten av paren 

använde sig av bilder när de löste de tidigare problemen. Sedan fick de göra egna 

räknehändelser genom att använda fantasin i problemlösning i de smågrupperna. Deras 

räknehändelser fick de sedan läsa upp för varandra i klassen. När eleverna i min undersökning 

arbetade med att skriva egna räknehändelser insåg jag att denna övning hänger ihop med de 

fem delmålen som Ahlberg (1995) tar upp i sin bok: 

1.   att det finns olika sätt att lösa ett problem samt att jämföra olika lösningssätt bidrar till 

ökad förståelse, 

2.   att problemlösning eller matematiska problem är en del av vardagslivets problem, 

3. att det vardagliga språket kan förbindas med det matematiska symbolspråket, 

4. att rita, skriva och tala är betydelsefulla verktyg vid problemlösning, 

5. att det tar sin tid att lösa problem, det behöver inte gå fort (Ahlberg 1995, s.41-42). 

 

Ahlberg (1995) menar att när elever skriver egna räknehändelser bidrar det till att eleverna lär 

sig av varandra genom att jämföra hur kamraten har tänkt när hon eller han har kommit fram 

till en lösning, och sedan jämfört kamratens tanke eller förslag med ens egen som leder till att 

man får en ökad förståelse. Att elever arbetar då i smågrupper och hittar på egna berättelser 
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bidrar till, enligt Ahlberg (1995), att eleverna använder sig av deras egna och verkliga 

vardagsproblem i matematiken. De får öva på att tala matematik och skriva berättelser med 

egna ord och med matematikens symbolspråk, leder till att eleverna får en ökad förståelse av 

de matematiska begreppens innebörd och utvecklar samtidigt sin läsförståelse (Ahlberg 1995, 

s.73). Myndigheten för skolutveckling (2008) menar att läsförståelsen ökar när eleverna med 

annat modersmål än svenska läser, talar och skriver matematik (Myndigheten för 

skolutveckling 2008, s.10). Berättelserna skulle sedan läsas upp för och av andra, eleverna var 

då tvungna att tänka på att skriva texterna så att de kan läsas och förstås av andra. 

 

Min studie visade att Ahlbergs (1995) påståenden om att skriftspråket är ett verktyg för 

tänkandet och ett medel för att utveckla begrepp, stämde med resultatet av min undersökning i 

klassen. Hon menar att när elever skriver och rita egna problemlösningsuppgifter leder till att 

eleverna översätter själva det dem har skrivit på deras vardagliga språk till matematikens 

formella procedurer.  

 

Att rita bilder när elever löser problemuppgifter kan vara ett hjälpmedel för dem, menar 

Ahlberg (1995). Hon menar att när elever ritar bilder får de en visuell upplevelse av 

problemet som bidrar till att eleven förstår det matematiska innehållet i problemet (Ahlberg 

1995, s.78).  Några av eleverna med annat modersmål än svenska i min undersökning som 

hade svårt med läsförståelsen och förståelsen av matematiska begrepp utvecklades genom att 

arbeta med att skriva egna räknehändelser, där de kunde skriva, rita och teckna de olika 

matematiska begreppen. Några elever i min undersökning hade svårt med att förstå 

innebörden i texten. Möllerhed (2001) menar att elever har svårt med textförståelse på grund 

av att de inte förstår de olika delarna i problemuppgiften och har då svårt med att förstå 

sammanhanget i texten (Möllerhed 2001, s.73). 

 

I min undersökning kom jag då fram till, precis det Möllerhed (2001) tar upp i sin bok, att 

elever som har svårt med att förstå texten beror på att de har stött på något ord, uttryck eller 

begrepp som de inte är bekanta med eller de inte förstår innebörden av (Möllerhed 2001, 

s.73). Hon menar att när elever missförstår detaljerna i texten betyder det att de inte har 

kunnat tolka och tyda texten, som sedan leder till att de missförstår uppgiften. Myndigheten 

för skolutveckling (2008) menar att elever med annat modersmål än svenska som har svårt 

med att förstå texten i matematikuppgifter leder till att det blir svårt för dem att komma fram 

till en lösning på problemet (Myndigheten för skolutveckling 2008, s.8).  
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Taflin (2005) menar att elever som får skapa egna problem får möjlighet att visa att de har 

förstått hur problemuppgifter är uppbyggda och vilka matematiska begrepp, principer och 

idéer som ingår (Taflin 2005, s.76). Eleverna fick möjlighet att visa för mig som lärare, för sig 

själva och varandra hur mycket de kan och har förstått i användning av problemlösning, dess 

texter och begrepp. 

 

(Se bilaga 2, 3 och 4 på grupp A, B och C egna räknehändelser som eleverna fick göra i par). 

 

Jag valde sedan att fortsätta arbetet med grupper i helklass med samtliga sexton elever som 

jag valde att istället dela in i fyra grupper med fyra elever i varje grupp. Eleverna fick lösa 

olika matematiska problemuppgifter med hjälp av olika kreativa metoder i grupperna där dem 

fick ta hjälp av varandra. Sedan fick de redovisa lösningarna och hur grupperna har tänkt i 

slutet av lektionen, för resten av klassen och jag som lärare fanns där som stöd för dem under 

lektionens gång. Alla fyra grupperna arbetade samtidigt under lektionerna med samma 

uppgifter. Dessa uppgifter som jag kommer att redovisa är några få av de många olika 

problemuppgifterna som eleverna fick lösa tillsammans. 

 

Grupp A och B fick arbeta med uppgiften ”Bondgården”. Denna uppgift går ut på att i 

gruppen komma fram till en egen lösning eftersom uppgiften har flera olika svar. Grupp C 

och D fick arbeta med uppgiften ”Köpa godis” som också går ut på att grupperna kommer 

fram till olika lösningar. Eleverna i grupp A kan vi kalla för elev A, elev B, elev C och elev 

D. Eleverna i grupp B kallar vi för elev F, elev G, elev H och elev F. Dessa 2 grupper fick 

lösa problemet ”Bondgården” som lyder såhär: (Till problemet fanns det bilder på alla dessa 

djur som ingår) (se bilaga 6). 

 På en bondgård finns det kor, hästar, grisar, katter och höns. Sammanlagt har dessa 

djur 46 ben. Hur många djur finns det av varje sort? 

 

Min studie visade att när alla fyra elever i grupp A hade läst problemet satt de och diskutera 

om alla djur måste vara inräknade eller om man kunde hoppa över något utav djuren. Efter en 

kort diskussion sa elev C: 

- ”Jag tror att man inte får hoppa över något djur för att det står sammanlagt 46 

ben. Det betyder att alla djuren tillsammans har 46 ben.” 
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Sedan började de andra eleverna att hänga med. sedan sa elev A: 

- ”Jaha, alltså måste det finnas minst ett djur av varje. Eftersom kolla det står hur 

många djur finns det av varje sort”? Eller hur? 

 

Elev D förslog att de skulle räkna ihop benen på alla djur på bilderna, då får de med minst ett 

djur av varje, tänkte eleven. Elev B som redan hade räknat ihop benen på alla djur kom fram 

till att det var hittills 18 ben sammanlagt. Sedan började elev B att diskutera med sina 

kamrater och kom fram till att de skulle räkna ut vad 46-18 blir, då får de veta hur många ben 

de har kvar. Sedan fortsatte de med att lösa problemet och till slut kom de tillsammans fram 

till att i bondgården finns det: 

- 5 hästar = 20 ben, 3 kor = 12 ben, 2 grisar = 8 ben, 1 katt = 4 ben, 1 höna = 2 

ben. 

 

I grupp B hade elev F svårt med att förstå det hon läser. Hon fick mycket hjälp av sina 

kamrater i gruppen genom att de förklarade orden som hon inte förstod. Hon hade svårt med 

ord som bondgård, höns, sammanlagt, sort. När eleverna i gruppen hade hjälp kamraten att 

förstå ordens innebörd kom de tillsammans fram till lösningen på problemet genom att räkna 

ihop benen på djuren på bilderna och kom fram till: 

- 3 höns, 3 grisar, 4 hästar, 1 katt, 2 kor. 

 

När eleverna sedan redovisade för varandra insåg de att alla fyra grupper hade olika lösningar 

på samma problem. Men det viktigaste av allt var att eleverna använde sig av matematiska 

begrepp och språk när de förklarade för kamraterna som lyssnade för att höra hur de hade 

tänkt. Pauline Gibbons (2006) i boken Stärk språket stärk lärandet menar att lyssnandet är 

nyckeln till språkutveckling i synnerhet för elever med annat modersmål än svenska (Gibbons 

2006, s.141). Hon menar att då eleven förstår vad som sägs i en situation bidrar till att eleven 

kan använda språket i nästa situation. Elev F ville läsa upp problemet för klassen när det var 

gruppens tur att redovisa. Hon hade inte lika svårt med att uttala de orden som hon inte 

förstod tidigare eftersom hon fick hjälp av sina kamrater i gruppen med att först och främst 

förstå ordens innebörd. Sedan hade hon fått höra orden användas av kamraterna om och om 

igen och använde sig själv av orden när hon kände sig redo för att göra det, när gruppen 

diskuterade problemet. Denna lektion bidrog till att eleverna fick tala och diskutera 

matematik, samt använda och utveckla förståelsen för matematiska begrepp. 
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Nästa lektion handlade om problemet ”köpa godis”. Grupp C och D löste problemet på olika 

sätt, grupp C använde sig av att rita godisbitarna som de köpte och grupp D använde sig av 

matematikens formella beräkning. Problemet handlar om (se bilaga 5): 

 Du och två kompisar ska gå iväg och köpa godis. Ni har fått 20 kr var att handla för. 

Hur mycket har ni tillsammans att handla för?   

 Vad väljer du? Hur många godisbitar kan du få av varje sort? 

- Nappar 2kr/styck, skumbananer 4kr/styck, gröna grodor 10 stycken för 5kr, 

sura S 1kr/styck, mjölkchoklad 5kr/styck, klubba 3kr/styck. 

 

Alla grupper fick såklart olika lösningar på problemet. Nästan alla elever hade svårt med att 

tolka och förstå första meningen ” Du och två kompisar ska iväg och köpa godis”. Deras 

räddning var att det var någon eller några i grupperna som reagerade och startade en 

diskussion i sin grupp. Elev A i grupp C diskuterade om att ”Du och två kompisar..” måste 

betyda att det är bara de två kompisarnas pengar som ska räknas ihop. Elev B kom sedan fram 

till ett exempel, han föreslog att "Du och två kompisar..” måste betyda att det är elev A, elev 

B och elev C, det blir tre personer. Grupp D som redan hade tolkat och förstått första 

meningen, gick vidare och fastade vid mening två. Elev A i grupp D ansåg att de bara hade 

20kr att handla godis för. Efter en kort diskussion sa elev B: 

- ”Nej, lyssna nu. Jag ska läsa meningen. Det står ni har fått 20kr var att handla 

för. Alltså har vi 60kr tillsammans eftersom vi är tre personer. Tillsammans 

betyder ju att man ska räkna ihop allas pengar tillsammans.” 

 

När grupperna redovisade sina lösningar på problemet använde de både sitt vardagliga språk 

men också det matematiska språket. Både grupperna skrev och ritade på tavlan sina lösningar. 

Grupp C redovisade såhär: 

- ”Vi tänkte att det är jag, elev B och C som ska handla godis. Eftersom vi har 

20kr var plussade, nej adderade vi ihop våra pengar som sammanlagt blir 60kr. 

Alltså 20+20+20=60.” 

 

Grupp D redovisade såhär: 

- ”Vi tänkte att det är tre personer som ska handla godis. Vi har 20kr per person. 

Vi valde att använda multiplikation och multiplicera ihop 20*3 som blir 60kr 

tillsammans.” 

 



 

33 

Mitt material har visat att Piagets teori stämmer om att människan utvecklas i ett didaktiskt 

samspel med omgivningen. Min studie visade också att Vygotskijs teori stämmer om att 

språket i det sociala samspelet fungerar som ett medel i begreppsutvecklingen. Eleverna i min 

undersökning lärde sig av och med varandra när de talade, diskuterade, reflekterade, skrev 

och ritade tillsammans. När eleverna talade med varandra och redovisade genom att skriva 

orden och begreppen i problemet använde de matematiska begrepp som de redan kunde sedan 

tidigare eller som de precis hade lärt sig att förstå och använda. Myndigheten för 

skolutveckling (2008) menar att skriva, tala och läsa matematik leder till att tankar och idéer 

blir synliga för reflektion när de formuleras i ord och leder till djupare förståelse 

(Myndigheten för skolutveckling 2008, s.11). Vidare menar författaren att elever med annat 

modersmål än svenska förstår då att användandet av matematiska begrepp och symboler är ett 

sätt att uttrycka betydelse (Myndigheten för skolutveckling 2008, s.11). 

 

Gibbons (2006) tar upp Vygotskijs begrepp, närmaste utvecklingszon, som handlar om en 

nivå som eleven kan uppnå med hjälp av omgivningen och i samspelet med andra elever 

(Gibbons 2006, s.26). Med detta menar Vygotskij att när eleven har fått en ny kunskap med 

omgivningens hjälp kan eleven använda denna kunskap vid nästa tillfälle, för eleven har lärt 

sig att använda den. Vidare menar Gibbons (2006) att elever med annat modersmål än 

svenska lär sig att utveckla läsförståelsen och får ökad förståelse för matematiska begrepp i 

samspel med andra, sedan lär sig eleven nya sätt att använda språket (Gibbons 2006, s.26).  

Det var precis det som mina lektioner i grupparbete bidrog till. Det fanns elever som kunde 

läsa, tolka och tyda texterna i problemen och som till och med förstod de olika matematiska 

begreppens innebörd men det fanns också elever som inte hade den kunskapen. Men 

tillsammans i grupperna, och med hjälp av andra elevers förmågor som de redan har, bidrog 

det till att eleverna lärde sig att utveckla läsförståelsen och samtidigt fick de en ökad 

förståelse för de olika matematiska begreppen i problemuppgifterna. 

 

Mitt material visade att bilderna till problemuppgifterna fungerade som ett hjälpmedel för 

eleverna. Både grupp A och B använde sig av bilderna på djuren som hjälp när de löste 

problemet om ”bondgården”. Myndigheten för skolutveckling (2008) menar att bilder 

fungerar som stöd för elever med annat modersmål än svenska . Författaren menar att 

eleverna får då möjlighet tillsammans diskutera och resonera fram till förståelse som leder till 

en god språkutveckling (Myndigheten för skolutveckling 2008, s.13). Monica Reichenberg 

(2008) i boken Vägar till läsförståelse, håller med författaren angående bilder till 
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problemuppgifter, hon skriver att ”Elevers förståelse av en text ökar om det finns en bild som 

tydligt åskådliggör textinnehållet” (Reichenberg 2008, s.32). Hon menar att en bild kan bidra 

till att begreppen i texten blir klargjorda för eleven, eleven får en ökad förståelse för 

begreppen och textens innehåll eftersom bilden bidrar till att eleven får en helhets förståelse 

för problemet. Malmer (1990) hävdar att elever har svårt med att läsa, tolka och tyda texten i 

uppgiften på grund av att de möter ord och begrepp i texten, vars betydelse de inte behärskar 

eftersom orden inte ingår i deras aktiva ordförråd (Malmer 1990, s.99). Detta märkte jag i min 

undersökning när elev F i grupp B hade svårt att förstå ord som bondgård, höns, sammanlagt, 

sort eftersom hon inte använde sig av dessa ord i det spontana talet. Men genom att 

kamraterna förklarade för henne ordens betydelse kunde hon sedan använda sig av dem. 

Därför menar Malmer (1990) att elever lär sig i samspel med kamrater och att gemensamma 

lösningar i till exempel grupparbete bidrar till att eleverna utvecklar läsförståelsen och hjälper 

varandra att få en ökad förståelse för svåra ord och matematiska begrepp. Ahlberg (1995) 

menar att tala matematik i smågrupper och att redovisa för varandra bidrar till att eleverna 

måste kunna redogöra för sina tankar kring hur de har kommit fram till lösningen genom att 

använda sig av ord och matematiska begrepp som ingår i problemuppgifterna, för att andra 

ska få höra om igen dessa ord (Ahlberg 1995, s.88). 

7.4 Laborativt arbetssätt i problemlösning 

Enligt kursplanen i matematik står det att: 

Många problem kan lösas i direkt anslutning till konkreta situationer utan att 

man behöver använda matematikens uttrycksformer. Andra problem behöver 

lyftas ut från sitt sammanhang, ges en matematisk tolkning och lösas med 

hjälp av matematiska begrepp och metoder. Resultaten skall sedan tolkas och 

värderas i förhållande till det ursprungliga sammanhanget (Skolverket 2000, 

s.5-6). 

 

Det står också att eleven ska: 

 kunna undersöka elevnära matematiska problem, pröva och välja lösningsmetoder och 

räknesätt samt uppskatta och reflektera över lösningar och deras rimlighet (Skolverket 

2000, s.6). 

 

Elisabeth Rystedt och Lena Trygg (2005) delare in begreppet laborativt matematikmaterial i 

två huvudgrupper, den ena kallas för vardagliga föremål som är verktyg eller föremål i 
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vardagen, arbetslivet och naturen, som är gratis(Rystedt 2005, s.21). Den andra gruppen kallas 

författarna för pedagogiska material som är speciellt tillverkade för matematikundervisningen 

och som skolan och lärarna kan köpa in till klassen (Rystedt 2005, s.21). Eleverna i 

undersökningen använde sig av laborativa föremål från både huvudgrupperna. 

 

Jag arbetade laborativt några dagar med eleverna i min undersökningsgrupp. Eftersom det 

fanns elever som hade svårt med att läsa och tyda texten i problemuppgifterna valde jag att 

arbeta laborativt, med praktiska lösningar tillsammans med eleverna i halvklass, med 8 elever. 

Målet med dessa lektioner var att låta eleverna undersöka, upptäcka och förstå sambandet 

mellan problemet och den praktiska lösningen. Myndigheten för skolutveckling (2008) menar 

att arbeta med problemuppgifter i laborationer, grupparbeten och diskussioner främjar 

språkutvecklingen för elever med annat modersmål än svenska (Myndigheten för 

skolutveckling 2008, s.42). Elisabeth Rystedt och Lena Trygg (2005) menar att laborativa 

aktiviteter är som en länk mellan det konkreta och det abstrakta (Rystedt 2005, s.23). 

Författarna menar att med konkret menas sådant som eleverna kan uppfatta med sina fem 

sinnen, till exempel sådant som eleverna själva kan se, ta på, flytta, medan abstrakt menas 

med sådant som elever bara kan uppfatta med sina tankar och fantasier (Rystedt 2005, s.23). 

Vidare menar författarna att elever som arbetar med laborativa aktiviteter får en djupare 

förståelse för det abstrakta matematiska innehållet och begreppen genom att lösa problemet på 

ett konkret sätt (Rystedt 2005, s.23). Detta stämmer överens med elevernas resultat i min 

undersökningsgrupp när de arbetade med laborativa aktiviteter och material för att lösa 

problemuppgifter. 

 

Den första halvklassen löste problemuppgiften som handlade om pengar att handla för. För att 

lösa denna uppgift använde vi oss av låtsas pengar och glasspinnar. 

 Sara köper 4 glassar. Hon betalar med en femtiolapp och får en tia tillbaka. Hur 

mycket kostade en glass? 

 

Eleverna fick först läsa problemet för sig själva. Sedan försökte vi tillsammans att undersöka 

och pröva oss fram till lösningen. En elev prövade sig fram till en lösning genom att leka 

”affär” med sin kompis. Eleven låtsades köpa fyra glassar av kompisen, hon tog fyra 

glasspinnar och betalade med femtiolapp. Kompisen gav tillbaka en tia. Sedan la eleven de 

fyra glasspinnarna på ett bort och bad kompisen att hämta fyrtio kronorna som hon betalade 

för glassarna. Kompisen hämtade fyra tior. Sedan la de en tia på varje glasspinne och kom 
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fram till lösningen, en glass kostar tio kronor. När jag bad henne förklara hur de två eleverna 

hade tänk förklarade de efter en stund att de använde sig av subtraktion och division men utan 

att de använde sig av just de två begreppen. De gjorde det i efterhand, när de hade prövat sig 

fram och upptäckt att dem använt sig av de två begreppen för att komma fram till lösningen. 

 

Andra halvklassen arbetade med en problemuppgift som handlar om antal. 

 Pontus dricker 5 glas mjölk varje dag. Hur många glas dricker han på en vecka? 

 

För att lösa denna uppgift valde vi att använda oss av glas och papper med veckodagarnas 

namn på. Eleverna fick själva pröva sig fram till lösningen. Till slut gjorde de så att sju av åtta 

elever ställde sig på rad i klassrummet. Varje person skulle föreställa en veckodag. Den 

åttonde eleven delade ut veckodagarnas namn till varje person. Sedan kom eleverna 

tillsammans fram till att den åttonde eleven skulle ställa fram 5 glas framför varje person som 

står och förställer Pontus och en veckodag. Till slut räknade eleverna alla glasen på golvet och 

fick fram att Pontus dricker 35 glas mjölk på en vecka. En elev sa att lösningen blir att man 

multiplicerar de 5 glasen med 7 dagar som blir sammanlagt 35 glas. 

 

Min studie visade att både grupperna undersökte och prövade sig fram till lösningen på 

problemen genom att medvetet och omedvetet använda sig av matematiska begrepp. När jag 

observerade eleverna märkte jag att alla elever läste problemet ett antal gånger för att förstå 

problemet. Det var två elever som inte förstod problemet trots att de hade läst texten ett par 

gånger. De bad då deras kamrater om hjälp, kamraterna läste högt problemet och förklarade 

för de två eleverna vad problemet handlar om genom att visa . Eleverna använde sig av 

varandra väldigt ofta när någon elev hade svårt med förståelsen av texten, ord eller begrepp.  

 

Denna form av undervisning bidrar enligt Malmer (1990) till att elever får själva undersöka, 

pröva sig fram och upptäcka vägen till lösningen (Malmer 1990, s.61). Hon menar att 

erfarenheterna de kommer fram till får de själva eller tillsammans med kamraterna öva att klä 

i ord, de får då lära sig att använda matematiska begrepp när de förklarar hur de har tänk 

(Malmer 1990, s.61). Det var precis det eleverna gjorde i min undersökning. 

 

Min studie visade att eleverna blev mer motiverade och ansåg att lösa problemuppgifter med 

denna undervisningsform var roligt. Elisabeth Rystedt och Lena Trygg (2005) menar att 

elever som arbetar laborativt, undersökande och experimentellt med matematik utvecklas i 
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både språket och förståelsen av matematiska begrepp. Författarna att elever behöver utveckla 

både matematiska tänkande och språklig förmåga för att lösa matematiska problem (Rystedt 

2005, s.58). Vidare visade min studie precis det författarna menar, att laborativt material 

används ofta för att elever ska få en ökad förståelse och utveckla matematiska begrepp vid 

problemlösning genom att eleverna får konkretisera matematiska begrepp som dem kanske 

redan är bekanta med (Rystedt 2005, s.23). 

7.5 Tillbaka till kreativt och varierat arbetssätt runt problemlösning 

Min undersökning visade att en kreativ och varierad undervisning i problemlösning gynnade 

elever med annat modersmål än svenska, som ingick i min undersökningsgrupp. Enligt 

Johansson & Ryding (1991) bidrar en kreativ och varierad undersvining till att elever 

utvecklar sina tankar, idéer, kreativitet och förståelse runt matematisk problemlösning 

(Johansson & Ryding 1991). När jag intervjuade eleverna om bland annat vad de ansåg om 

mina undervisningssätt i problemlösning, var majoriteten av eleverna positiva till att arbeta 

kreativt och varierat. En elev som hade svårt för användning av matematiska begrepp sa: 

- ”Jag har lärt mig förstå vad begrepp som dyrast, hälften, dubbelt, sammanlagt 

betyder. Jag kan använda orden nu när jag ska förklara hur jag har tänkt.” 

 

I min undersökningsgrupp fanns det också några elever som inte gillade att arbeta med 

problemlösning på grund av att de hade svårt med att läsa, tolka och tyda texten. Men efter att 

de fick arbeta kreativt och i samarbete med varandra bidrog det till att dessa elever kunde 

utveckla sin läsförståelse med hjälp av varandra. En elev sa: 

- ”Istället för att bara hoppa över ett ord som jag inte förstår kan jag fråga min 

kompis som sitter bredvid mig om hjälp.” 

 

Enligt mitt resultat i undersökningen av ett varierat och kreativt arbetssätt i problemlösning 

bidrog det till att eleverna kände sig motiverade och engagerade i arbetet. Malmer (2002) 

hävdar att alla elever är olika kunskapsmässigt och därför ska läraren variera undervisningen 

och låta eleverna vara kreativa (Malmer 2002, s.25). Mitt resultat av att arbeta varierat och 

kreativt runt problemlösning med eleverna ledde till att jag som lärare kunde nå ut till dem 

elever som helst ville undvika att arbeta med problemuppgifter. 

 

Myndigheten för skolutveckling (2008) menar att en varierad undervisning i problemlösning 

där elever i min undersökning fick arbeta med elevnära problemuppgifter, i samspel med 
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andra, kreativt genom att skriva räknehändelser och laborativt visade sig att det bidrog till att 

eleverna utvecklade läsförståelsen och sin förståelse för de olika matematiska begreppen 

(Myndigheten för skolutveckling 2008). När eleverna fick arbeta med elevnära 

problemuppgifter fick de chansen att arbeta med problemlösning som de kunde tolka, förstå 

texten och lösa uppgiften genom sina tidigare förkunskaper och erfarenheter i sampel med 

deras förståelse av matematiska begrepp. Taflin (2005) menar att när elever skapar egna 

problem får de tillfälle att visa att de har förstått hur ett problem är uppbyggt och vilka 

matematiska idéer och principer som ingår (Taflin 2005, s.76). 

 

När eleverna fick skriva egna räknehändelser i par, fick de öva på att skriva och läsa en text 

genom att använda det vardagliga språket och matematiska begrepp. Eftersom de själva fick 

hitta på egna händelser bidrog det till att eleverna valde elevnära problem som de sedan 

formulerade med hjälp av matematikens språk och uttrycksformer. Möllehed (2001) menar att 

matematiska begrepp blir tydligare för eleven när hon eller han får skriva begreppet med 

siffror och bokstäver, rita och teckna bilder (Möllehed 2001, s.42). Hon menar att eleven får 

en visuell förståelse av begreppen. 

 

Resultatet av grupparbeten i min undersökning bidrog till enligt Myndigheten för 

skolutveckling (2008) att eleverna utvecklade läsförståelsen och förståelsen för matematiska 

begrepp genom att de fick skriva, rita, läsa och tala matematik (Myndigheten för 

skolutveckling 2008, s.44). Eleverna fick lösa problemuppgifter i samspel med andra för att 

kunna med hjälp av varandra läsa, tolka problemet och förstå och utveckla förståelsen för 

begreppen. Hoiners (2000) tar upp Vygotskijs teori om att språket fungerar som ett medel i 

begreppsutvecklingen, människor utvecklar begrepp och skapar tankestrukturer genom att 

uttrycka oss i det sociala samspelet (Hoiners 2000, s.98). Säljö (2000) menar att det är genom 

elever lär genom att delta i praktiska och kommunikativa samspel med andra människor 

(Säljö 2000, s.105). Deras teorier stämmer överens med resultatet av elevernas sociala 

samspel vid problemlösning i min undersökning. 

 

Taflin (2005) menar att med kamraterna har eleven ett gemensamt språk och därför lär sig 

elever bäst i samspel med kamraterna, då de tillsammans kan diskutera problemens lösning 

och betydelsen av matematiska begrepp på deras nivå (Taflin 2005, s18). Jag märkte i min 

undersökning att eleverna gärna använde sig av varandras hjälp när de inte förstod något ord, 

begrepp eller själva texten. 
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Laborativt arbetssätt bidrog till att eleverna fick se sambandet mellan det konkreta och det 

abstrakta. När de fick möjlighet att undersöka och pröva sig fram till lösningen bidrog det till 

att de kunde se och känna en del av lösningen samtidigt som de fick se, höra och använda de 

matematiska begreppen i verkligheten. 

 

8 Slutsats och sammanfattning 

Sammanfattning av mitt arbete är att har jag kommit fram till att en kreativ och varierad 

undervisning i matematisk problemlösning är en undervisning som gynnade elever med ett 

annat modersmål än svenska i min undersökning. Denna undervisning fick dessa elever att 

utveckla sin läsförståelse och få en ökad förståelse för olika matematiska begrepp. 

 

I min undersökning kom jag fram till att genom att dessa elever fick arbeta med olika typer av 

problemuppgifter i samarbete med varandra på ett kreativt och laborativtsätt fick de utveckla 

förståelsen för olika matematiska begrepp. Undervisningen bidrog också till att eleverna lärde 

sig av och med varandra när det gäller att utveckla läsförståelsen. De fick samtala med 

varandra, använda sin fantasi och kreativitet, skriva, rita och tala för att lösa problemuppgifter 

i matematik. Detta stämmer överens med det jag har skrivit i tidigare forskning, där jag har 

tagit upp författare i Myndigheten för skolutveckling (2008) och Ahlberg (1995) som menar 

att elever med annat modersmål än svenska bör få lösa olika typer av problem för att kunna 

känna igen sig i dem och för att kunna sedan hitta en egen lösning med hjälp av deras 

erfarenheter. Vidare menar författaren i Myndigheten för skolutveckling (2008) att elever med 

annat modersmål än svenska utvecklar läsförståelsen och ökar förståelsen för matematiska 

begrepp genom att skriva, läsa och tala matematik. Ahlberg (1995) menar vidare att elever 

som arbetar med problemlösning i en kreativ och varierad undervisning blir goda 

problemlösare genom att de får använda sig av olika uttrycksmedel som att skriva berättelser, 

rita bilder och samtala med kamraterna.  

 

Min slutsats är att elever med annat modersmål än svenska i min undersökningsgrupp fick 

utveckla sin läsförståelse och en ökad förståelse för matematiska begrepp runt problemlösning 

genom att de undervisades på ett varierat och kreativtsätt. I undervisningssättet hade jag som 

mål att planera undersviningen där begrepp inom matematiken förklaras på olika sätt och med 

olika metoder, så att eleverna förstår det och utvecklar sin språkutveckling och läsförståelse. 
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10 Bilaga 1 Informationsbrev till föräldrar 

 

Hej alla föräldrar i klass 3A! 

  

Jag heter Chayma Laayab och läser till lärare för yngre åldrar. Jag går min sista termin på 

lärarutbildningen vid Södertörns Högskola och håller på att skriva mitt examensarbete just nu. 

Mitt examensarbete handlar om problemlösning i ämnet matematik och vill undersöka vilken 

undervisning som gynnar elever med ett annat modersmål än svenska när det gäller att 

utveckla läsförståelsen och öka förståelsen för matematiska begrepp. För att få svar på min 

undersökningsfråga vill jag testa olika undervisningsformer med klassens elever och intervjua 

dem. Jag vill veta hur eleverna använder sig av de olika undervisningssätten på bästa möjliga 

sätt lösa problemen och för att öka sin förståelse för matematiska begrepp och utveckla 

läsförståelsen samt vad de själva anser om undervisningen, därför har jag valt att spela in 

intervjuerna. 

Jag har berättat för barnen att det är bara jag själv som kommer att lyssna på de inspelade 

intervjuerna och att de är anonyma och deras namn kommer inte att nämnas i mitt arbete. Jag 

har också berättat att om det skulle kännas obekvämt för dem vid intervjun så får de avbryta 

intervjun.   

 

Om ni har frågor så är det bra att ringa. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Chayma Laayab, 0736- 768886 
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10.1 Bilaga 2 Grupp A Räknehändelse 

GRUPP A 
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10.2 Bilaga 3 Grupp B Räknehändelse 

GRUPP B 
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10.3 Bilaga 4 Grupp C Räknehändelse 

GRUPP C 
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10.4 Bilaga 5 Problemlösningsuppgifter 

 

 

…Köpa Goooodis… 
 

 

Du och två kompisar ska gå iväg och köpa godis. Ni har fått 

20 kr var att handla för. Hur mycket har ni tillsammans att 

handla för? 

 

Vad väljer du? Hur många godisbitar kan du få av varje 

sort? 

 

Nappar, 2 kr/styck 

Skumbananer, 4 kr/styck 

Gröna grodor, 10 styck för 5 kronor 

Sura S, 1 kr/styck 

Mjölkchoklad 5 kr/styck 

Klubba 3 kr/styck 

 

Här bestämmer ni själva, alla kan få olika svar! 

Tänk på att samarbeta! 
 

 

Lycka till! 
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10.5 Bilaga 6 

 

Bondgården 

 
 

På en bondgård finns det: kor, hästar, grisar, katter och höns. 
Sammanlagt har dessa djur 46 ben. Hur många djur finns det av varje sort? 
 

 

                               

 

                 

                                                   

 

 

 

Svar: 
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10.6 Bilaga 7 

 

 

 

 

 

 

Ali har tre likadana bilar, i bagageluckan har han fotbollar som 
han ska ta med sig till träningen. Hur många bollar har han? 

 

 

 

I bilen till vänster har Nisse 4st bollar. 
 
 
 
 
I bilen till höger har Nisse dubbelt så många än i bilen i mitten. 
 
 
 
 
I bilen i mitten har Nisse hälften så många bollar som i bilen till 
vänster. 
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10.7 Bilaga 8 

 

 

 

Sara ska till affären för att köpa glödlampor till alla lampor på 
skolan. Hur många glödlampor ska hon köpa? 
 
 
 
 
Det är ett tvåsiffrigt tal. 
 
 
 
 
Den första siffran är en jämn siffra mellan talen 4 och 7. 
 
 
 
 
 
Den andra siffran är summan av den första siffran och 2. 
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10.8 Bilaga 9 

 

 

I Adams besticklåda finns det ett ojämnt antal 
bestick. Hur många bestick finns det totalt i lådan? 
 
 
 
 
Det finns ett jämnt antal gafflar, det är 4 gafflar mer än knivar. 
 
 
 
 
I lådan finns det hälften så många skedar än det finns gafflar. 
 
 
 
 
Det finns 6 knivar i lådan. 
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10.9 Bilaga 10 

 

 

                                   

Tuggummi- 1kr          Kola- 2kr    Klubba- 10kr          Choklad- 6kr 

 

 

Hamodi köper 6 kolor. Vad ska han betala? 

 

 

Younes köper 4 tuggummi och 2 klubbor. Vad ska han 

betala? 

 

 

Sara har köpt chokladbitar. Hon betalade 24 kr. Hur 

många köpte hon? 

 

 

Maria har 20kr. Hon vill bara ha kolor och choklad. Hur 

kan hon välja att köpa? Ge två förslag. 
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10.10 Bilaga 11 Intervjuguide 

 

 

Enskilda intervjufrågor 

 

1. Vad heter du? 

2. Hur gammal är du? 

3. Är du född här i Sverige? 

4. Vilket språk pratar du hemma? (Till exempel med dina syskon 

och föräldrar). 

5. Vilket språk pratar du med dina kamrater? 

6. Vilket av språken använder du mest? Varför? 

7. Vad tycker du om språket i problemlösningsuppgifter i 

matematik? Svårt/mindre svårt? 

8. Förstår du allt du läser när du ska lösa problemuppgifterna? 

9. Kan du ge mig ett exempel på ett matematiskt begrepp? 

10. Vad betyder begreppet för dig? Förklara med dina egna ord.   

11. Vad tycker du om de matematiska begreppen som finns i 

problemlösningsuppgifterna? Är de svåra/mindre svåra att 

förstå? 

12. Brukar du använda de olika matematiska begreppen i 

matematik? Varför/varför inte? 


