
Linköpings universitet | Institutionen för beteendevetenskap och lärande 
Examensarbete 2, Matematik, avancerad nivå, 15 hp | Grundlärarprogrammet, inriktning 4-6 

Vårterminen 2016 | LIU-LÄR-A-MA-16/18-SE 
	

	

 
 

                        Lisa Bergholm 
	

 
 

Räkna med sammanhanget 
 

En studie om kontextens betydelse för flerspråkiga 
elevers möte med textuppgifter i matematik 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Linköpings universitet 
SE-581 83 Linköping, Sweden 

 

       Handledare: Cecilia Sveider 

       Examinator: Karin Forslund Frykedal 



	 2	

 

 

Institutionen för 

beteendevetenskap och lärande 

581 83  LINKÖPING 

 

 

Seminariedatum  

7 juni 2016 

 

Språk Rapporttyp ISRN-nummer  
 
Svenska/Swedish 
Engelska/English 

 
Examensarbete avancerad nivå 
 

 
LIU-LÄR-A-MA-16/18-SE 

Titel  
Räkna med sammanhanget - En studie om kontextens betydelse för flerspråkiga elevers möte med 
textuppgifter i matematik. 
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Författare  
Lisa Bergholm  
 
 
Sammanfattning 

Studien syftar till att få ökad kunskap om hur flerspråkiga elever påverkas av textuppgifter med en kontext anknuten 
till svensk kultur och tradition. Forskning poängterar att det finns en risk att flerspråkiga elever på grund av kulturella 
erfarenheter, tappar intresse och motivation för att lösa vissa matematiska textuppgifter. Detta speciellt när uppgifterna 
har en kontext som är anknuten till svensk kultur och tradition som är obekant för eleven.  
 
Studien är en kvalitativ studie där en test med en design som liknar en experimentell design, har genomförts med 50 
mellanstadieelever. Testet består av parvis lika textuppgifter avseende matematiskt innehåll, medan kontexten skiljer 
dem åt. Den ena uppgiften som är hämtad från autentiska läromedel i matematik, har en kontext som är anknuten till 
svensk kultur och tradition. Den andra uppgiften är en omarbetad version av uppgiften från läromedlen och har en 
kontext som är elevnära. För att få en djupare bild av hur den kulturella kontexten påverkar de flerspråkiga elevernas 
lösningar av textuppgifterna, har semistrukturerade intervjuer genomförts med 11 flerspråkiga elever. 
 
Resultatet visar på att det finns skillnader i flerspråkiga elevers lösningar av de parvisa textuppgifterna. Vid vissa av 
uppgiftsparen förekommer det att flerspråkiga elever har applicerat en felaktig metod eller lämnat textuppgiften med 
den svenska kulturella kontexten, medan den elevnära uppgiften löses. Vid intervjuerna med eleverna som visar på 
dessa skillnader i lösningarna av de parvisa uppgifterna, framkommer det att eleverna antingen är medvetna eller 
omedvetna om deras bristande kontextuella förståelse och dess betydelse för deras förståelse för hur textuppgifterna 
ska lösas. Studiens resultat visar på vikten av att matematikundervisningen utgår från elevernas vardag och kulturella 
erfarenheter, för att undvika att elevernas stöter på innehållsliga hinder. Vidare belyser studiens resultat vikten av att 
matematiklärare aktivt arbetar med att granska textuppgifter i matematik för att kunna anpassa dem till aktuell 
elevgrupp. Studiens resultat framhäver även läromedelsförlagens ansvar att skapa textuppgifter med kontexter som är 
elevnära för fler elevgrupper än enspråkiga, svenska elever.	
 

Nyckelord  

Etnomatematik, flerspråkighet, informell och formell matematik, kulturella erfarenheter, matematik, textuppgifters 

kontext. 
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1. Inledning 
 
Enligt Skolverket (2015a) är cirka 25 % av eleverna i svensk grundskola under 

läsåret 2015/2016 berättigade till modersmålsundervisning. Således är var fjärde 

elev i svensk grundskola flerspråkig. Totalt förekommer bland dessa elever 152 

olika modersmål. Statistik från Skolverket (2015b) visar att 12 % av de elever som 

invandrat före skolstart, fick underkänt i ämnet matematik under vårterminen i 

årskurs sex år 2015. Av de elever i årskurs sex som invandrat efter ordinarie 

skolstart fick 26 % underkänt i ämnet matematik under samma tidsperiod.  

 

Valet av fokus för denna studie grundar sig i mitt möte med flerspråkiga elever som 

kämpar med att nå målen i matematik. Jag har noterat att dessa elever stöter på 

svårigheter med textuppgifter i matematikboken. Rönnberg och Rönnberg (2006) 

lyfter fram att svenska matematikböcker ofta präglas av svensk kultur och tradition, 

främst när det gäller matematikuppgifters kontext som ofta är bundna till svenska 

kulturella sammanhang. Skolinspektionens (2010) kvalitetsgranskning av språk och 

kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska, styrker 

detta. Den visar att innehållsval som läraren gör ofta präglas av lärarens tradition. 

Vidare visar kvalitetsgranskningen att den svenska skoltraditionen sällan öppnar 

upp för att involvera de flerspråkiga elevernas ämnes och språkliga erfarenheter i 

undervisningen. Kopplat till detta visar granskningen även att lärare saknar kunskap 

om de flerspråkiga elevernas bakgrund och intressen (ibid.). Samtidigt poängteras 

det i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 

2011) att undervisningen ska:  

 
Anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 
och kunskaper (s. 8). 
 

De flerspråkiga elever som jag mött, och deras skolsituation har inspirerat mig till 

att undersöka hur den kulturella kontexten i matematiska textuppgifter påverkar 

flerspråkiga elevers möte med textuppgifter i ämnet matematik. 
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2. Syfte och frågeställning 
 
Studien syftar till att få ökad kunskap om hur den kulturella kontexten i 

matematiska textuppgifter påverkar flerspråkiga elever. Därmed avser studien att 

besvara följande frågeställning: 

 
• Hur påverkas flerspråkiga elever av textuppgifter med en kontext anknuten 

till svensk kultur och tradition? 

 

För att besvara studiens syfte och frågeställning har en kontrollgrupp bestående av 

enspråkiga elever använts.  

3. Litteraturgenomgång 
 
I detta avsnitt presenteras studiens litteraturgenomgång.  Först presenteras kriterier 

för att klassificera flerspråkighet. Därefter behandlas textuppgifter i matematik som 

följs av en förklaring av Cummins (1996) modell om uppgifters kognitiva 

svårighetsgrad och uppgifters grad av stöd i kontexten. Slutligen presenteras en 

beskrivning av det etnomatematiska forskningsområdet.  

3.1 Flerspråkighet  
 
Genom att utgå från kriterier som bakgrund, funktion, kompetens och identifikation 

kan flerspråkighet beskrivas (Lainio, 2013). Kriteriet bakgrund innefattar att en 

person lärt sig två språk under sin uppväxt, medan kriteriet funktion innefattar i 

vilken grad fler än ett språk används i talarens vardag. Funktionen hör även ihop 

med att talaren kan använda sina språk i den utsträckning som talaren själv vill 

(ibid.). Vidare innebär kriteriet identifikation, talarens uppfattning och identifiering 

av sig själv som flerspråkig, men även i vilken grad talaren uppfattas av andra som 

flerspråkig (ibid.). 

3.2 Textuppgifter i matematik  
 
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) 

uttrycks det att eleverna genom matematikundervisningen ska ges möjligheten att 

utveckla en förtrogenhet för hur matematiken och dess uttrycksformer kan användas 

för att samtala om matematik i matematiska och vardagliga sammanhang 
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(Skolverket, 2011). Norén och De Ron (2015) beskriver textuppgifter i matematik 

som ett exempel på en matematisk uttrycksform. Norén (2006a) poängterar att 

aritmetiska uträkningar i textsammanhang är uppgifter med hög kognitiv 

svårighetsgrad.  Norén och De Ron (2015) lyfter fram att det ställs krav på eleven 

vid mötet med textuppgifter. För det första kräver textuppgifter att eleven förstår att 

vissa ord i texten kan vara betydelsefulla för hur texten ska tolkas. Vidare beskriver 

Norén och De Ron (2015) att textuppgifter även kräver att eleven kan identifiera 

matematisk information i en vardaglig kontext. Dessa textuppgifter i matematik har 

ofta ett komprimerat språk, vilket gör att det är viktigt att inte missa 

informationsbärande ord och uttryck i uppgifterna. Kopplat till detta lyfter 

Myndigheten för skolutveckling (2008) fram att det är vanligt att ord och uttryck i 

textuppgifter leder elevens matematiska tanke åt fel håll. En svårighet med detta är 

om eleven stöter på ord som hen inte känner till. Vid mötet med sådana ord tas kraft 

från det matematiska tankearbetet (ibid.). 

3.3 Cummins modell för uppgifters kognitiva svårighetsgrad och 
grad av stöd i kontexten 
 
Cummins (1996) har arbetat fram en modell för att synliggöra och värdera kognitiva 

och språkliga krav som andraspråkselever ställs inför i mötet med olika uppgifter i 

skolan. I modellen synliggörs uppgifters kognitiva svårighetsgrad och uppgifters 

grad av stöd i kontexten. Kontexten innebär i modellen det språkliga sammanhang 

som ett ord ingår i (Myndigheten för skolutveckling, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta 2 

Ruta 1

Ruta 3

Ruta 4 

Figur.1 Cummins modell om uppgifters kognitiva svårighetsgrad och uppgifters grad av 
stöd i kontexten (Fritt efter Myndigheten för skolutveckling 2008). 

	



	 8	

Myndigheten för skolutveckling (2008) beskriver att modellen visar hur uppgifters 

kognitiva svårighetsgrad blir mer krävande allt eftersom stödet i kontexten minskar 

(följ pilarna i figur 1). Eleverna bör utmanas att arbeta med kognitivt krävande 

uppgifter och för att lyckas med det krävs det att eleven fortfarande har stöd i 

kontexten (figur 1, ruta 2) (ibid.). Stöd i kontexten är viktig för att underlätta 

elevens tankemässiga arbete och förståelse. Det innehåll som eleverna möter i 

uppgifter måste kunna kopplas till elevernas egna referensramar genom att 

elevernas erfarenheter och tidigare kunskaper tas till vara på. Genom detta skapas 

det stöd i kontexten som modellen framhäver som viktig (ibid.). Abrahamsson och 

Bergman (2009) lyfter kopplat till modellen fram att flerspråkiga elevers 

språkbehärskning ofta påverkas när de ställs inför uppgifter med hög kognitiv 

svårighetsgrad. På grund av den höga kognitiva svårighetsgraden tvingas de att 

släppa kontrollen över sin språkbehärskning (ibid.). Om eleven har stöd i uppgiftens 

kontext kan detta förhindras och det blir lättare för eleven att hantera språket 

(Abrahamsson & Bergman, 2009; Rönnberg & Rönnberg, 2001). Rönnberg och 

Rönnberg (2001) framhäver att om flerspråkiga elever möter kognitivt svåra 

uppgifter med en kontext som för dem men inte för majoriteten är obekant ger det 

samma effekt som om uppgiften saknar stöd i kontexten (figur 1, ruta 3). 

 

Ruta 3 i modellen i figur 1, där den kognitiva svårighetsgraden är hög och 

uppgifterna saknar stöd i kontexten, är det uppgiftsfält som endast avancerade 

andraspråksinlärare bör möta när de under en längre tid arbetat med kognitivt 

krävande uppgifter som har stöd i kontexten (Cummins, 1996; Myndigheten för 

skolutveckling, 2008).  

3.4 Etnomatematik 
 
Etnomatematik är ett relativt nytt forskningsområde inom matematikdidaktisk 

forskning. D’Ambrosio (1997) belyser att etnomatematisk forskning betonar att 

olika kulturella grupper i samhället använder matematik på olika sätt. Det kan 

exempelvis vara yrkesgrupper eller etniska grupper. Rönnberg och Rönnberg (2001) 

beskriver hur ett etnomatematiskt synsätt på matematik kan förklaras genom att 

matematik ses som en universell aktivitet, men att produkten av aktiviteten är 

kulturellt betingad. Varierande verktyg för att behärska att räkna, klassificera, mäta 



	 9	

etc. utvecklas beroende på den kultur som den matematiska aktiviteten sker i. Norén 

(2006a) förklarar ett etnomatematiskt förhållningsätt på följande sätt:  

 
Man försöker helt enkelt se de matematiska problem som formuleras i 
den vardag man lever i eller det yrke man arbetar inom. Det kan handla 
om allt från barnens kullekar och skateboardåkning, till avancerade 
vävmönster i lokala mattor och tyger och sjuksköterskans dosering av 
sin patients medicin. Matematiken är så att säga inbäddad i människors 
kulturella praktiker (s.24) 

 
Ett etnomatematisk förhållningsätt framhäver således vikten av att matematiska 

problem har en anknytning till människors vardag och bekanta kontexter för att den 

matematiska aktiviteten ska vara meningsfull och förståelig (Norén, 2006a). 

3.4.1 Informell och formell matematik inom etnomatematik 
 

Centralt inom etnomatematik är den skillnad som görs mellan formell och informell 

matematik (D´Ambrosio, 1997; Rönnberg & Rönnberg, 2001). Den matematik som 

lärs ut i skolan är den matematik som benämns formell matematik. Den informella 

matematiken är den matematik som eleverna möter och lär sig innan de börjar 

skolan, samt utanför skolan då eleven påbörjat sin skolgång. Löwing (2006) 

framhäver att utvecklingen av elevernas formella matematik, stödjs av att elevernas 

informella matematikkunskaper integreras i undervisningen, vilket även betonas 

inom det etnomatematiska forskningsområdet (Rönnberg & Rönnberg, 2001).  

 
Likt Löwing (2006) framhäver även Malmer (2006) den informella matematik som 

elever har med sig när de börjar skolan. Hon menar att många vardagsituationer 

innehåller skillnader och jämförelser t.ex. gällande längd, ålder, pris eller antal. När 

förankringen i verkligheten bli tydlig för eleverna poängterar Malmer (2006) att den 

även blir intressant. Noréns (2011) studie visar även på vikten av att 

uppmärksamma elevers tidigare kunskaper och kulturella erfarenheter, vilket kan 

användas som en källa till att skapa stolthet och självförtroende hos eleverna. 

 
När det gäller elever som precis börjat skolan, betonar Rönnberg och Rönnberg 

(2001), att ett etnomatematiskt förhållningsätt hos läraren är extra viktigt. De flesta 

elever börjar skolan med någon slags informell matematik i sin ryggsäck. För att 

eleverna ska förstå den formella skolmatematiken som de ställs inför, krävs det att 

deras informella matematik uppmärksammas (ibid.). En bristande procedurkunskap 
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i tidiga skolår behöver inte bero på att eleverna inte förstår begreppen, utan kan 

istället bero på att de procedurer som lärs ut inte överensstämmer med deras egna 

mer informella sätt att tänka på (Rönnberg & Rönnberg, 2006). 

3.4.2 Den kulturella kontexten i svenska läromedel i matematik  
 
Löwing (2004) lyfter i sin avhandling fram att matematikboken ofta är 

utgångspunkten för både övningar och genomgångar under matematiklektioner i 

Sverige. Denna undervisningstradition bekräftas av den nationella utvärderingen av 

matematikundervisningen (Pettersson, Kjellström & Ingemansson, 2004). Även 

Malmer (2006) poängterar tyst räknande i en lärobok som ett vanligt arbetssätt inom 

matematikämnet. Parszyk (1991) har även uppmärksammat att matematikboken ofta 

är den första bok som nyanlända elever först får möta i den svenska skolan. 

 

Rönnberg och Rönnberg (2006) samt Skolinspektionen (2010) beskriver att svensk 

kultur ofta präglar svenska matematikböcker. Då främst när det gäller 

matematikuppgifters kontexter, som ofta är bundna till svenska kulturella 

sammanhang. Kopplat till svenska matematikböckers kontexter och ett 

etnomatematisk synsätt på matematikundervisningen beskriver Norén (2006a) i en 

utvärdering av tvåspråkig matematikundervisning, att det finns en risk att elever på 

grund av kulturella erfarenheter tappar motivation och intresse för att lösa vissa 

matematiska textuppgifter. Detta speciellt när uppgifterna har en kontext anknuten 

till svensk kultur som är obekant för eleven. Norén (2006a) lyfter fram exempel på 

när matematikuppgifter hamnar i en västerländsk kontext. Det kan exempelvis vara 

att uppgifter utgår från skidsemestrar, segling, svenska naturkontexter som röda 

stugor med äppelträd och päronträd i trädgården eller nordiska sagor om tomtar och 

troll. Noréns (2006a) argument om uppgiftskontextens betydelse för flerspråkiga 

elevers motivation till, och förmåga att lösa dessa slags textuppgifter har stöd i en 

undersökning som hon genomförde (2006b). Hon kunde i den konstatera att 

matematiska textuppgifter, vars kontext var bunden till västerländska traditioner, 

blev ett märkbart hinder för flerspråkiga elever. Den okända kontext som uppstod 

genom uppgifternas anknytning till västerländsk kultur ledde till att flerspråkiga 

elever fick svårigheter med att lösa uppgifterna, även om de fick dem förklarade på 

sitt modersmål. Anmärkningsvärt var dock att då läraren bortsåg från kontexten 

klarade eleverna att lösa den aritmetiska uträkningen. Även Linnanmäki (2002) 
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betonar det som uppmärksammats i Noréns (2006b) undersökning. Om en elev inte 

förstår all text i en matematikuppgift får det som följd att det är svårt att lösa 

uppgiften. Linnanmäki (2002) lyfter även fram att detta påverkar elevens 

självkänsla.  

 

Abdoka (2015) som är en verksam lärare på en mångkulturell skola i Sverige 

beskriver ett liknade scenario i sin artikel i Nämnaren. I en undersökning med 102 

flerspråkiga elever frågade han eleverna hur många ord de trodde att de skulle 

behöva översätta för att lösa följande uppgift: 
Per köper godis och fyller en tredjedel av godispåsen med salta fiskar 
och en fjärdedel med skumtomtar. Hur mycket är kvar av godispåsen 
innan den är full? (s.83) 

 
77 % av eleverna angav att de trodde att de behövde översätta ordet skumtomtar och  

51 % av eleverna angav att de behövde översätta ordet salta fiskar. Det visade sig 

sedan att endast 36 % av eleverna löste uppgiften utan att några ord översattes. Vid 

en reducering av uppgiftens kontext till att enbart bestå av den aritmetiska 

uträkningen 1- !
!
 -  !

!
   kunde 75 % av eleverna lösa uppgiften.  

 
Norén och De Ron (2015) poängterar att textuppgifter i matematikboken bör 

granskas för att förebygga att eleverna stöter på innehållsliga hinder. Att denna 

granskning relateras till lärarens kunskap om den aktuella klassen poängterar de 

som viktigt. Norén och De Rons argument (2015) får stöd av Abdokas (2015) 

undersökning. Han lyfter fram exempel på hur läraren kan arbeta för att inte 

bristande kunskap i svenska och om svensk kultur ska vara orsaken till att den 

kognitiva svårighetsgraden på matematiska textuppgifter förändras till elevens 

nackdel. För det första framhäver han samtal kring matematiska textuppgifter som 

viktiga för att undvika detta. Läraren måste även medvetet arbeta med att förändra 

uppgifter så att de blir mer elevnära (ibid.). 

 

Att bortse från kontexten och låta de flerspråkiga eleverna endast arbeta med 

aritmetiska uträkningar poängterar Norén (2006a) som en dålig lösning för att 

hantera innehållsliga hinder i textuppgifter. Detta på grund av att dessa uppgifter har 

en lägre kognitiv svårighetsgrad. Hon poängterar dock att dessa uppgifter är vanliga 
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uppgiftstyper som flerspråkiga elever som inte riktigt behärskar svenska, ofta får 

arbeta med. Detta sker dock på bekostnad av deras matematiska utveckling (ibid.). 

4. Metod 
 
I detta avsnitt presenteras studiens metod. I studien har två metoder använts. Ett test 

som liknar en experimentell undersökning samt semistrukturerade intervjuer. 

Inledningsvis presenteras de bägge metoderna för datainsamlingen och därefter 

presenteras studiens analysmetod.  

4.1 Studiens forskningsstrategi och undersökningsdesign 
 
Bryman (2011) poängterar att det är viktigt att skilja mellan en studies 

forskningsstrategi och undersökningsdesign. Studiens forskningsstrategi är 

kvalitativ, vilket innebär att studien är en fördjupad analys där tonvikten ligger mer 

på personers upplevelser och uppfattningar än numerisk data (ibid.). Studiens 

undersökningsdesign består av genomförandet av ett test som liknar en 

experimentell undersökning, samt av semistrukturerade intervjuer. Studien har 

genomförts i sex olika steg som presenteras nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Figuren illustrerar de steg som studien genomförts i. 

 
	

Skapandet av ett test med parvis lika textuppgifter 
avseende matematiskt innehåll men olika kontexter 

Urval av elever   

Genomförandet av testet 

Semistrukturerade intervjuer  

Analys av elevlösningar 

Analys av semistrukturerade intervjuer 
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4.2 Skapandet av testet 
	
Testets undersökningsdesign liknar en experimentell design. Bryman (2011) 

poängterar användningen av en experimentell forskningsdesign för att kunna stärka 

ett orsakssambands trovärdighet. Vid ett test med en experimentell design förändras 

en oberoende variabel för att kunna avgöra om den beroende variabeln påverkas av 

denna förändring (Bryman, 2011). Textuppgifters kontext skulle kunna liknas med 

en oberoende variabel som i denna studie förändrats för att undersöka om den 

påverkar flerspråkiga elevers förmåga att lösa matematiska textuppgifter, vilket 

skulle kunna liknas med en beroende variabel. 

 
Testet består av parvis lika textuppgifter avseende matematiskt innehåll. Hälften av 

uppgifterna i testen för respektive årskurs är hämtade från autentiska 

matematikböcker och har en kontext anknuten till svensk tradition och kultur. Till 

var och en av dessa uppgifter har en ny uppgiftsversion skapats där kontexten har 

ändrats för att bli mer elevnära (se bilaga 3-5 för exempel på uppgiftspar för 

respektive årskurs).  

  
Den matematiska uträkningen i de parvisa uppgifterna är densamma, men med 

förändrade tal för att undvika en igenkänningspåverkan. Att den aritmetiska 

uträkningen är densamma har fastställts genom att den nykonstruerade uppgiften 

innebär samma val av metod, räknesätt samt att den har en relevant aritmetisk 

svårighetsgrad för respektive årskurs.  

 
Den aritmetiska svårighetsgraden i uppgifterna är åldersanpassade då uppgiften från 

läromedlen är hämtade från läromedel för mellanstadieelever. Då elever i årskurs 

fyra, fem och sex genomförde testet. De medverkande klassernas matematiklärare 

har även gett sin synpunkt på uppgifterna. De har uttryckt att eleverna mött liknande 

textuppgifter med de efterfrågade metoderna och aritmetiska kunskapsnivåer. 

 

För att syftet med studien ska vara relevant, har utgångspunkten för urvalet av 

uppgifter med en svensk kultur och tradition varit att detta måste vara uppgifter som 

elever kan komma att möta när det arbetar med textuppgifter i skolan. Att 

uppgifterna har valts ut från autentiska läromedel för mellanstadiet stärker 

möjligheten att elever i svensk skola ställs inför mötet med dessa uppgifter.  
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Att den omarbetade versionen av uppgifterna från läromedlen är vardagsnära för 

eleverna, har säkerställts genom att kontexten är nära bunden till kontexter som 

elever dagligen möter i skolan och i sin vardag. När kontexten i uppgifterna från 

matematikböckerna har omarbetats för att få en mer elevnära kontext har 

uppgifternas läsbarhetsindex 1  jämförts för att kontrollera att texternas 

lässvårighetsgrad är lika. 

4.3 Urval av elever 
	
59 elever i åldrarna 10-13 år tillfrågades om att delta i den experimentella 

undersökningen. Två elever som tillfrågades om att delta i studien ville inte delta. 

Dessa två elever samt sju elever som var sjuka vid testtillfället bidrar till ett bortfall 

på nio elever. Således deltog totalt 50 elever i studien. Av dessa elever är 29 elever 

flerspråkiga och 21 elever enspråkiga med svenska som sitt modersmål. 

 
Urvalet av elever har avgränsats utifrån vad Bryman (2011) benämner som ett 

bekvämlighetsurval. Detta innebär ett urval av undersökningspersoner som finns 

tillgängliga för forskaren. Bekvämlighetsurvalet har en koppling till att jag under 

min lärarutbildning under längre perioder har haft kontakt med skolan där jag 

genomförde undersökningen.  

4.3.1 Indelning av elevgrupper  
 
Indelningen av eleverna i grupper om fler- och enspråkiga har skett utifrån insamlad 

information om elevernas språkanvändning. Eleverna fick vid testets genomförande 

fylla i ett försättsblad om språk de kan tala, språk som de talar i hemmet och den tid 

som de levt i Sverige (se bilaga 6). Svaren på försättsbladet har sedan ställts mot 

kriterierna bakgrund, funktion, kompetens och identifikation, som Lanio (2013) 

beskriver som kriterier för att klassificerats som flerspråkig (se avsnitt 3.1). 

Elevernas flerspråkiga bakgrund framkommer genom informationen om vilket språk 

som talas hemma. Kriterierna funktion och kompetens har besvarats genom att 

eleven angett vilka språk som hen behärskar. Då eleven på försättsbladet angett att 

något annat språk än svenska förekommer i hemmet samt att eleven angett att detta 

språk behärskas har eleven klassificerats som flerspråkig. Detta i kombination med 

																																																								
 
 

1Läsbarhetsindex är ett mått för att avgöra en text svårighetsgrad, vilket baseras på andelen långa ord och medeltalet ord 
per mening (Lix u.å.).  
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att elevens bild av sig själv som flerspråkig, stämmer med elevens lärares 

uppfattning om eleven som flerspråkig. På detta sätta har även kriteriet 

identifikation besvarats. De elever som endast angett svenska som det språk som 

talas i hemmet och det språk som eleven behärskar, har klassats som enspråkig. 

Utifrån denna information har gruppindelningen sedan skett. När det gäller 

elevernas vistelsetid i Sverige har eleverna i försättsbladet angivit hur länge de bott i 

Sverige. Inga elever vars resultat på det genomförda testet som har analyserats har 

varit i Sverige kortare tid än fem år.  

4.3.2 Kontrollgrupp 
 
Likt en undersökning med en experimentell design, har även denna undersökning en 

kontrollgrupp (Bryman, 2011). Kontrollgruppen består i studien av de enspråkiga 

eleverna. Det som skiljer denna studie från en experimentell studie när det gäller 

kontrollgruppen, är att även kontrollgruppen har löst de parvisa uppgifterna med 

olika kontexter. Detta för att kunna se om även de enspråkiga eleverna påverkas av 

uppgifter med anknytning till svensk kultur och tradition. På så vis kan de en- och 

flerspråkiga elevernas lösningar jämföras. Detta för att kunna analysera om det 

enbart är flerspråkiga elever som påverkas av uppgifter med anknytning till svensk 

kultur och tradition.  

4.4 Genomförande av testet 
 
Genomförandet av testet skedde vid olika tillfällen i årskurs 4-6. Innan eleverna 

påbörjade testet gicks försättsbladet igenom med eleverna. På detta sätt kunde 

eventuella oklarheter redas ut. Eleverna informerades även om att ingen hjälp, 

förutom med uppläsning av uppgifterna vid behov, skulle komma att finnas 

tillgängligt för dem. Eleverna gavs sedan den tid som de behövde för att genomföra 

testet. De parvisa uppgifterna var inte placerade i närheten av varandra i testet för 

att undvika en igenkänningspåverkan.  

4.5 Semistrukturerade intervjuer 
 
Semistrukturerade intervjuer har genomförts med elva flerspråkiga elever för att få 

en djupare bild av hur den kulturella kontexten påverkat de flerspråkiga elevernas 

lösningar av textuppgifterna. Bryman (2011) lyfter fram semistrukturerade 

intervjuer som en bra intervjumetod att använda för att ge intervjupersonen 
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möjligheten att utforma svaren med relativt stor frihet. Den semistrukturerade 

intervjun tillåter en öppenhet för att ställa följdfrågor som inte finns i 

intervjuguiden. Intervjuprocessen blir flexibel och fokus ligger på den intervjuade 

personens uppfattningar och tolkningar (ibid.).  

 
I denna studie öppnar semistrukturerade intervjuer upp för att få en djupare kunskap 

om kontextens betydelse för de flerspråkiga elevernas förmåga att lösa matematiska 

textuppgifter. Eleverna kan genom intervjuerna ge en motivering till sina metodval 

och frågor om ords betydelse kan ställas till eleven.  På analysnivå bidrar detta till 

att det blir lättare att särskilja om det är den matematiska uträkningen eller 

kontexten som påverkat elevens lösningar av uppgifterna. 

4.5.1 Urval av elever för de semistrukturerade intervjuerna 
 
Urvalet av elever för de semistrukturerade intervjuerna har skett efter analysen av 

det genomförda testet (se avsnitt 4.6, analysmetod). De flerspråkiga elever som valts 

ut för intervjuer är de elever som visar på skillnader i lösningarna av de parvis lika 

textuppgifterna i testet. Detta urval baseras på att skillnader vid lösningen av 

textuppgifter med samma matematiska uträkning men annorlunda kontext, ger en 

indikation på att uppgiftskontexten kan ha påverkat elevens förmåga att lösa 

textuppgiften.  

4.5.2 Genomförandet av de semistrukturerade intervjuerna  
 
Intervjuerna har genomförts i elevernas skolmiljö i ett enskilt rum där ingen har 

kunnat störa intervjun. Intervjuerna har med elevernas godkännande spelats in. 

Innan intervjun påbörjades ägnades en stund åt att förklara syftet med intervjun för 

eleven. Eleven fick även information om vilka frågor som skulle komma att ställas 

för att eleven skulle känna sig trygg i intervjusituationen. Intervjufrågorna har sedan 

ställts kopplat de parvisa textuppgifter som eleverna visat på skillnader i 

lösningarna av. Intervjufrågorna har även ställts till textuppgifter som inte hamnat 

under kriteriet för urvalet. Detta med syftet att ge eleverna chansen att bli vana vid 

intervjusituationen. Intervjuernas längd varierade beroende på intervjusituation, 

men alla intervjuer hölls sig inom ett tidsintervall på 4-7 minuter (för intervjufrågor 

se bilaga 1). 
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4.6 Analysmetod  
	
I detta avsnitt kommer studiens analysmetod att presenteras. Först presenteras 

analysen av den experimentella undersökningen och därefter följer en beskrivning 

av analysen av de semistrukturerade intervjuerna.  

4.6.1 Analys av den experimentella undersökningen 
 
En kvalitativ analys har varit utgångspunkten för analysen av det insamlade 

materialet. Fejes och Thornberg (2015) beskriver att en kvalitativ analys kan ha 

syftet att jämföra olika fall för att kunna fastställa vad som skiljer dem åt och vad de 

har gemensamt. Genom analysen kan förutsättningar och omständigheter som 

eventuella skillnader grundar sig i identifieras (ibid.). Med denna analysansats kan 

kontextens inverkan på elevernas lösningar av de parvisa textuppgifterna analyseras.  

 
Fejes och Thornberg (2015) beskriver kategorisering som en av huvudmetoderna 

inom kvalitativ analys. Kategorisering innebär att det insamlade materialet kodas i 

olika kategorier. Likheter och skillnader inom de olika kategorierna kan sedan 

analyseras (ibid.). Kategorisering har skett i denna studies analys genom den 

rättning som gjorts av elevernas lösningar av de parvisa uppgifterna på testet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       
2* 
 

 

 

          
																																																								
 

Rättning av alla      
elevlösningar 

Eleven har applicerat fel 
metod på uppgiften med 
svensk kulturell kontext 
och applicerat en 
fungerande metod för den 
elevnära uppgiften. 

Fel - rätt 

Eleven har lämnat uppgiften 
med svensk kulturell kontext 
och applicerat en fungerande 
metod för den elevnära 
uppgiften. 

Fel - rätt 

Eleven har applicerat 
en fungernade metod 
på båda uppgifterna. 

Rätt - rätt 

Figur 3. Figuren illustrerar de rättningskombinationer som använts för att undersöka eventuella skillnader mellan 
lösningarna av de parvisa textuppgifterna. * 	

* Fel i algoritmräkning/räknefel tas inte hänsyns till om metodvalet är rätt då studien inte syftar till att 
undersöka elevernas användning av algoritmer/huvudräkning. Eleven behöver således inte kommit fram 
till rätt svar för lösningen av uppgiften ska klassificeras som rätt. 
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Genom denna rättningsansats kan analysen bidra med att skillnader mellan 

lösningarna av de parvisa textuppgifterna synliggörs. De elevlösningar på de parvisa 

textuppgifterna som föll in under de två första av dessa rättningskombinationer ger 

en första indikation på att kontexten kan ha påverkat elevens lösning på 

textuppgiften med svensk kulturell kontext. Detta då eleven använt en icke 

fungerande metod eller ämnat uppgiften med svensk kulturell kontext, samtidigt 

som eleven löst den parvisa elevnära uppgiften med samma aritmetiska uträkning.  

 

Genom att alla elevers lösningar analyserades utifrån dessa lösningskombinationer 

kunde de en- och flerspråkiga elevernas resultat på de parvisa uppgifterna jämföras. 

Detta skedde klassvis genom att elev för elevs lösningar på de parvisa uppgifterna 

jämfördes. De elever som visade på skillnader i lösningarna av de parvisa 

uppgifterna utifrån lösningskombinationerna i figur 3, sammanställdes klassvis. 

Detta för att få en överblick över de olika årskursernas resultat.  

4.6.2 Analys av uppgifternas svårighetsgrad utifrån Cummins modell 
 
När denna del av analysen hade genomförts kopplades textuppgifterna i de olika 

lösningskombinationerna till Cummins modell för uppgifters kognitiva 

svårighetsgrad och uppgifters stöd i kontexten (se avsnitt 3.3). Detta för att 

analysera i vilken ruta i modellen som textuppgifterna i varje lösningskombination 

hamnar inom (se figur 1). På detta vis kunde en analys av språkliga och kognitiva 

krav eleverna ställts inför i mötet med textuppgifterna analyseras. 

Sammanställningen av denna analys presenteras i figur 4 på nästkommande sida. 
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Lösnings- 
kombinationer 

Fel –rätt 
 
Eleven har applicerat 
fel metod på uppgiften 
med svensk kulturell 
kontext och applicerat 
en fungerande metod 
för den elevnära 
uppgiften. 
 

Fel-rätt 
 
Eleven har lämnat 
uppgiften med svensk 
kulturell kontext och 
applicerat fungerande 
metod för den elevnära 
uppgiften. 
 

Rätt-rätt 
 
Eleven har applicerat 
en fungerande metod 
för både uppgiften med 
svensk kulturell 
kontext och den 
elevnära uppgiften  
 

 
Uppgiften med 
svensk kulturell 
kontexts 
svårighetsgrad samt 
stöd i kontexten. 
 

 
Hög kognitiv 
svårighetsgrad. 
 
Inget stöd i kontexten. 
 
(se ruta 3 figur 1.) 

 
Hög kognitiv 
svårighetsgrad. 
 
Inget stöd i kontexten. 
 
(se ruta 3 figur 1.) 

 
Hög kognitiv-
svårighetsgrad 
 
Stöd i kontexten. 
 
(se ruta 2 figur 1.) 

 
Elevnära uppgiftens 
svårighetsgrad samt 
stöd i kontexten. 
 
 

 
Hög kognitiv-
svårighetsgrad 
 
Stöd i kontexten. 
 
(se ruta 2 figur 1.) 

 
Hög kognitiv-
svårighetsgrad 
 
Stöd i kontexten. 
 
(se ruta 2 figur 1.) 

 
Hög kognitiv-
svårighetsgrad 
 
Stöd i kontexten. 
 
(se ruta 2 figur 1.) 

Figur 4. Figuren illustrerar analysen av var uppgifterna i de olika lösningskombinationerna hamnar i 
Cummins (1996) modell för uppgifters kognitiva svårighetsgrad och uppgifters stöd i kontexten (se 
figur 1).  
  

4.6.3 Analys av de semistrukturerade intervjuerna 
 
Analysen av de semistrukturerade intervjuerna genomfördes i ett första steg med 

transkribering av intervjuerna. Wood och Kroger (2000) lyfter fram viktiga fördelar 

med att transkribera data. För det första kan detaljer lättare urskiljas genom att 

hastigheten på intervjun saktas ner. Transkriberingen bidrar även med att det är 

lättare att minnas intervjusituationen under analysprocessen (ibid.). Nästa steg i 

analysprocessen av intervjuerna var att koppla elevernas uttalanden till deras 

lösningar av de parvisa uppgifterna. Genom att lösningar och intervjusvar fördes 

samman kunde en djupare analys av den kulturella kontextens påverkan på 

elevernas lösningar analyseras. Detta då elevernas intervjusvar sattes i relation till 

deras lösningar av textuppgifterna vilket bidrog till ett djup i analysen. Således 

analyserades kontextens påverkan både utifrån den rättning som gjorts av elevernas 

lösningar av de parvisa uppgifterna men även utifrån elevernas uppfattningar av hur 

kontexten påverkat dem. 
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4.7 Forskningsetiska överväganden 
 
Bryman (2011) och Vetenskapsrådet (2002) lyfter fram etiska principer som gäller 

för svensk forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. I denna studie har hänsyn tagits till informations och 

samtyckeskravet (Bryman, 2011) genom att eleverna informerades muntligt om 

syftet med studien, samt gav sitt samtycke muntligt under flera tillfällen. Då 

eleverna är under 15 år krävs att elevens vårdnadshavare ger sitt samtycke 

(Vetenskapsrådet, 2002) vilket skedde genom det brev som skickades ut till 

vårdnadshavarna för att få deras samtycke till undersökningen (se bilaga 2). 

Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011) har tagits hänsyn till då 

elevernas namn har anonymiserats under sammanställningen av studiens resultat. 

När det gäller skolan som undersökningen genomförts på har varken namn eller ort 

nämnts i studien. Vidare har det insamlade materialet inte används i annat syfte och 

ingen obehörig har tagit del av det insamlade materialet. De inspelningar som gjorts 

kommer att förvaras oåtkomligt. 

4.8 Studiens trovärdighet 
 
Bryman (2011) lyfter fram kriterierna tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet 

för att kunna granska trovärdigheten hos kvalitativa studier. Tillförlitligheten i 

kvalitativa studier motsvaras av den interna validiteten i kvantitativa studier och 

innefattar i detta sammanhang att det ska finnas en koppling mellan det som 

observeras och de teoretiska idéer som utvecklas (Bryman, 2011). I den här studien 

är valet av testet med parvisa textuppgifter centralt för tillförlitligheten. Genom att 

aritmetisk lika textuppgifter med olika kontexter har använts, stärker det 

tillförlitligheten kopplat till resultatet om hur kontexten i textuppgifterna påverkar 

eleverna. Om eleverna visar på skillnader i lösningarna av de parvisa uppgifterna 

tyder det på att kontexten påverkar lösningarna, snarare än uppgifternas aritmetiska 

svårighetsgrad. De semistrukturerade intervjuerna som genomförts med de fler-

språkiga eleverna stärker studiens tillförlitlighet ytterligare, då elevernas egna 

uppfattningar om kontextens betydelse för att lösa uppgifterna lyfts fram.  

 
Kriteriet pålitlighet är jämförbart med reliabiliteten i kvantitativa forskningsstudier 

och innebär i detta sammanhang att en tydlig redogörelse av forskningsprocessens 

olika faser kan säkerställas och finnas tillgänglig för läsaren (Bryman, 2011). Denna 
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pålitlighet återfinns i studien genom en noggrann förklaring av studiens 

frågeställning, syfte, metoder för datainsamling, urval av elever, analysprocess, 

elevredovisningar och elevcitat från transkriptioner. 

 
Bryman (2011) beskriver att kriteriet överförbarhet går att jämföra med extern 

validitet och innefattar i vilken utsträckning studiens resultat kan generaliseras. 

Inom kvalitativ forskning är detta ett problem då kvalitativa studier ofta omfattar 

mindre undersökningar och begränsade urval av små grupper. Bryman (2011) 

beskriver vidare att det istället är viktigt att kvalitativa forskare ger utförliga 

redogörelser av detaljer som visas inom det valda forskningsområdet. I denna studie 

har denna tydliga redogörelse av detaljer gjort genom en noggrann beskrivning av 

studiens forsknings och analysmetoder samt av studiens resultat.  

7. Resultat 
 
I följande avsnitt presenteras undersökningens resultat utifrån den ställda fråge-

ställningen. Först presenteras exempel på de enspråkiga elevernas lösningar av 

textuppgifterna. Därefter presenteras exempel på flerspråkiga elevers lösningar av 

de parvisa textuppgifterna vilka visar på skillnader i lösningarna. Dessa skillnader 

presenteras tematiskt utifrån lösnings-kombinationerna i analysen (se figur 3). 

Dessa elevexempel kopplas samman med resultatet från de semistrukturerade 

intervjuerna som genomförts med de flerspråkiga elever som visat på skillnader vid 

lösningarna av de parvisa textuppgifterna.  

7.1 Enspråkiga elevers lösningar av textuppgifterna 
 
Analysen av de enspråkiga elevernas resultat i årskurs 5 och 6 visar att de 

enspråkiga eleverna löser textuppgifterna i testet. Det innebär att de enspråkiga 

eleverna i årskurs 5 och 6 inte visar på någon skillnad i lösningarna mellan de 

parvisa textuppgifterna. Däremot visar resultatet att de enspråkiga eleverna i årskurs 

4 har problem med vissa av textuppgifterna i testet. Analysen visar dock inte att 

eleverna gör fel på uppgiften med svensk kontext och rätt på den elevnära 

uppgiften. Eleverna applicerar istället samma felaktiga metod på, eller lämnar, båda 

textuppgifterna. Detta tyder på att de enspråkiga elevernas matematikprestationer 
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inte påverkas av textuppgifter med en kontext anknuten till svensk kultur och 

tradition. Se exempelvis elevlösningarna i figurerna nedan.  

 
 

 

 

 
Av figur 5a och 5b framgår det att eleven applicerat samma, felaktiga metod på 

båda uppgifterna. Då det inte finns någon skillnad i metodvalet i lösningarna av 

uppgifterna indikerar det på att de olika uppgiftskontexterna inte påverkat 

lösningarna. Elevens lösningar tyder istället på att det är den aritmetiska 

uträkningen som varit ett hinder för eleven.  

7.2 Flerspråkiga elevers lösningar av textuppgifterna 
 
Till skillnad från de enspråkiga eleverna som gjort fel, visar analysen på skillnader i 

de flerspråkiga elevernas lösningar av några eller någon av de parvis lika 

textuppgifterna. Det visas genom att en del av de flerspråkiga eleverna applicerar en 

fungerande metod på den elevnära uppgiften, men inte på uppgiften med en kontext 

knuten till svensk kultur och tradition. Denna skillnad mellan enspråkiga och 

flerspråkiga elever ger ett första tecken på att flerspråkiga elevers 

matematikprestationer påverkas av textuppgifter med en kontext anknuten till 

svensk kultur och tradition. De flerspråkiga elevernas skillnader mellan de parvisa 

textuppgifterna kommer nedan att presenteras tematiskt utifrån de 

lösningskombinationer som eleverna uppvisat på de parvisa textuppgifterna (se 

figur 3, avsnitt 4.6.1). 

7.2.1 Eleven har applicerat fel metod på uppgiften med svensk kulturell 
kontext och applicerat en relevant metod till den elevnära uppgiften.  
 

Den skillnad som kommer att redovisas i detta avsnitt är flerspråkiga elever som har 

applicerat fel metod på uppgiften med svensk kulturell kontext, men som har 

applicerat en relevant metod på den elevnära uppgiften. Elevexemplen nedan 

redovisas under rubriker utifrån variationer mellan dessa elever som resultatet visar 

på. 

Figur 5a. Uppgift med elevnära kontext             Figur 5b. Uppgift med en svensk kulturell kontext	
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Medveten bristande kontextuell förståelse 
 
En medveten bristande kontextuell förståelse är en av de variationer som uppvisas 

till de uppgiftspar där flerspråkiga elever har applicerat fel metod på uppgiften med 

svensk kulturell kontext, medan en relevant metod har applicerats på den elevnära 

uppgiften. Av elevsvaren i denna kategori går det att tyda att dessa elever är 

medvetna om att de har en bristande kontextuell förståelse för uppgiften med en 

kontext anknuten till svensk kultur och tradition. 

 
 

       

 
 
 
 
Figur 6a. Uppgift med elevnära kontext                 Figur 6b. Uppgift med en svensk kulturell kontext             

 

I lösningen av den elevnära uppgiften (se figur 6a). använder sig eleven av upprepad 

addition för att se hur många gånger 8 får plats i 72. Eleven anger även antalet 

gånger som 8 får plats i 72 som svaret på uppgiften vilket, indikerar på en förståelse 

för vad som efterfrågas i uppgiften. Även om eleven har gjort ett räknefel 

klassificeras denna metodapplicering som korrekt då eleven använt en hållbar men 

inte effektiv metod för lösningen av uppgiften. I uppgiften med en svensk kulturell 

kontext (se figur 6b.) har eleven applicerat en annan metod och fel svar, då hen 

anger summan av 5 x 8 som svaret på uppgiften. Detta indikerar på att eleven inte 

förstått vad som efterfrågas i uppgiften. Skillnaderna mellan elevens metodval i de 

parvisa uppgifterna tyder på att uppgiftskontexten i uppgiften med den svenska 

kulturella kontexten har påverkat elevens metodval och även elevens svar. 

Resultatet från intervjun med denna elev ger information om att eleven inte vet vad 

en kabin eller Åreskutan är, vilket tyder på att uppgiftens kontext (se figur 6b) är 

okänd för eleven. 
Elev:   Jag visste inte vad en kabin va 
Intervjuperson:  Något mer ord? 
Elev:   Åreskutan 

 
Vidare uttrycker eleven i intervjun att dessa ord gjort det lite svårt för hen vid valet 

av metod för att kunna lösa uppgiften. Detta tyder på att uppgiftens kontext (se 

figur 6b.) kan ha påverkat elevens förmåga att lösa denna textuppgift.  
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 Intervjuperson:  Då undrar jag om de här orden 

gjorde det svårt för dig att veta 
hur du skulle lösa uppgiften? 

 Elev:   Lite 
 

Av intervjun med eleven framgår det att eleven är medveten om att hen inte förstår 

vissa av orden i textuppgiften. Av elevens svar går det även att tyda att eleven är 

medveten om att dessa ord kan ha påverkat hens förmåga att lösa textuppgiften.  

Omedveten bristande kontextuell förståelse 
 
Omedveten bristande kontextuell förståelse är ytterligare en variation som resultatet 

visar på kopplat till de uppgiftspar där flerspråkiga elever har applicerat fel metod 

på uppgiften med svensk kulturell kontext, medan en relevant metod har applicerats 

på den elevnära uppgiften. Till skillnad från föregående exempel är eleverna i denna 

kategori inte medvetna om sin bristande kontextuella förståelse för uppgiften med 

en kontext anknuten till svensk kultur och tradition. 

 

 

 

 
 
Figur 7a. Uppgift med elevnära kontext                Figur 7b. Uppgift med en svensk kulturell kontext 

 
I uppgiften med elevnära kontext (se figur 7a ) har eleven valt att multiplicera 300 

med 6 vilket är ett metodval som leder fram till en lösning på problemet. Elevens 

redovisning av algoritmräkningen tyder på att hen blandat ihop hur kort division och 

algoritmen för multiplikation ställs upp. Detta eftersom eleven ställt upp uppgiften 

så som en kortdivision med divisionstreck mellan talen 300 och 6. Av svaret och 

multiplikationstecknet framkommer det dock att eleven har använt sig av 

multiplikation. I uppgiften med svensk kulturell kontext (se figur 7b) har eleven valt 

att addera 250 med 40, vilket inte är ett relevant metodval för uppgiften. Vid 

intervjun med denna elev framkommer det att eleven inte vet vad en kabinbana är 

för något. Hen uppvisar däremot kunskap om vad ett dagskort är för något, men 

applicerar trots detta fel metod vid lösningen av uppgiften. 
 

Intervjuperson:  Var det några ord i den här 
uppgiften som du inte förstår? 

Elev:   Ja kabinbanan 
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Intervjuperson:  Ett dagskort då? 
Elev:   Ett dagskort vet jag vad det är! 

Det är ett kort som man typ åka 
buss med ett dagskort en hel 
dag. 

Intervjuperson:  Då tänker vi på kabinbanan. 
Gjorde det ordet det svårt för dig 
att veta hur du skulle lösa 
uppgiften? 

Elev:   Nej 
Intervjuperson:    Du kunde se ändå hur du skulle 

göra? 
Elev:  Ja fast jag gjorde fel det ska bli 

290. 
 

Elevens citat indikerar på att elevens okunskap om i vilket sammanhang kabinbanor 

förekommer, ställer till problem för eleven då hen ska lösa uppgiften. Trots detta 

uttrycker eleven själv att ordet kabinbana inte varit något hinder för eleven vid 

lösningen av uppgiften. Detta tyder på att eleven är omedveten om enskilda ords 

betydelse för förståelsen av hela uppgiften, och att hens förmåga att lösa uppgiften 

kan ha påverkats av detta.  

 

Även i följande elevexempel framgår variationen där eleven är omedveten om den 

bristande kontextuella förmågan. 

 

          
  
 
 
 
 
 

         Figur 8a. Uppgift med elevnära kontext      Figur 8b. Uppgift med en svensk kulturell  
    kontext 

 
I den elevnära uppgiften (se figur 8a) har eleven valt en lodrät algoritmuppställning 

för att komma fram till en lösning på problemet. Detta är en fungerande metod då de 

två klockslagen går att addera då minuterna i de båda klockslagen inte övergår till 

en ny timme då de adderas. Elevens svar på uppgiften antyder att hen endast kan 

den analoga klockan då hen anger svaret ”10h och 29 minuter” vilket ger en 

förståelse för hur svaret valt att presenteras. I uppgiften med en svensk kulturell 

kontext (se figur 8b) har eleven till skillnad från i den elevnära uppgiften valt att 

subtrahera tiden, vilket är ett metodval som inte leder fram till en relevant lösning 
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av textuppgiften. En tolkning av elevens skillnad i val av metod i de parvisa 

uppgifterna är att eleven inte förstår vad som efterfrågas i uppgiften med den 

svenska kulturella kontexten. Av elevens intervjusvar går det dock att tyda att 

eleven själv inte uppfattar att uppgiftens kontext kan ha varit ett hinder för eleven.  

 
Intervjuperson:  Var det några ord i den här 

uppgiften som du inte förstod? 
Elev:   Nej det va bra. 
Intervjuperson:  Var det några ord som gjorde 

det svårt att lösa uppgiften? 
Elev:  Nej 

 

Då eleven ställs inför att förklara vissa av orden i uppgiften går det dock att tyda en 

osäkerhet kring kontexten uppgiften (se figur 8b).  

 
Intervjuperson:  Vet du vad Vasaloppet är för 

något? 
Elev:   Nej… /lång paus/ Är det den 

där vasasaken man ska åka 
skidor, skridskor eller nått. 

 
En tolkning av citatet är att eleven inte har tillräckligt med kunskap om Vasaloppet 

och Mora för att förstå att det är en tävling och att uppgiften där med går ut på att 

beräkna hur lång till det tog för Jörgen Brink att genomföra loppet. Vidare 

framkommer det vid intervjun att eleven inte har tillräckligt med kunskap om staden 

Mora för att förstår att det är slutdestinationen för Vasaloppet. 

 
Intervjuperson:  Vet du vad Mora är för något? 
Elev:   Aa den där när Vasa va där så 

sågs dom där eller nått. 
 

Elevens förståelse av uppgiftens kontext indikerar på att det måste varit problematisk 

för eleven att förstå vad som efterfrågat i uppgiften, vilket tyder på att detta kan vara 

anledningen till att eleven applicerat fel metod vid hens försök till att lösa uppgiften i 

figur 8b. Vidare antyder elevens intervjusvar på att eleven är omedveten om eller inte 

vill blotta sin bristande kontextförståelse för mig under intervjutillfället.  

 

Även i följande elevexempel framgår variationen där eleven är omedveten om den 

bristande kontextuella förmågan. 
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       Figur 9a. Uppgift med elevnära kontext                   Figur 9b. Uppgift med svensk kulturell kontext 

 

Vid uppgiften med den elevnära kontexten (se figur 9a) har eleven multiplicerat 145 

kronor med 3 för att räkna ut hur mycket de tre biljetterna kostar sammanlagt. Trots 

att eleven gjort ett räknefel, samt glömt att skriva svar på uppgiften, klassificeras 

denna uppgift som rätt då eleven valt en fungerande metod för att komma fram till 

en lösning. Vid uppgiften med svensk kulturell kontext (se figur 9b) har eleven 

adderat 128 och 3 vilket inte är ett relevant metodval. Elevens svar under intervjun 

indikerar på att uppgiftens kontext är okänd för eleven. Eleven förstår att Selma 

Lagerlöf är en kvinna, men har inte kunskap om Nils Holgersson eller Mårbacka. 

 
Intervjuperson:  Va det några ord som du 

inte förstod i den här 
texten? 

Elev:   Mårbacka 
Intervjuperson:  Mårbacka, något mer? 
Elev:   Inget. 
Intervju:  Vet du vad Selma 

Lagerlöf är för något? 
Elev:   En tjej, en kvinna. 
Intervju:   Nils Holgersson då? 
Elev:   Nää. 
Intervjuperson:  Du vet inte vem det är? 
Elev:   Nej 

 
Vidare uttrycker eleven att dessa ord inte gjort det svårt för hen att veta hur 

uppgiften skulle lösas. 
Intervjuperson: Kände du att några av de här 

orden gjorde det svårt för dig att 
lösa uppgiften? 

Elev: Nej men titta, jag tänkte mycket, 
mycket sen jag kunde. 

Intervjuperson: Sen kunde du komma på hur du 
skulle göra? 

Elev:  Ja. 
 

Elevens lösning i jämförelse med den parvisa elevnära uppgiften tyder dock på att 

dessa ord varit ett hinder för eleven då hen skulle lösa uppgiften. Detta på grund av 
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att eleven valt en annorlunda metod i jämförelse med den parvisa uppgiften samt på 

grund av att intervjun med eleven indikerar på att eleven inte har tillräcklig kunskap 

om textuppgiftens kontext. Av elevens svar framgår det dock att eleven själv är 

omedveten om att kontexten kan ha påverkat hens lösning av uppgiften.   

Feltolkning av uppgiftskontexten  
 
Feltolkning av uppgiftskontexten är ytterligare en variation som går att tyda kopplat 

till de uppgiftspar där flerspråkiga elever har applicerat fel metod på uppgiften med 

svensk kulturell kontext medan en relevant metod har applicerats på den elevnära 

uppgiften. Till elevexemplet nedan indikerar intervjusvaren från eleven på att 

eleven tror sig ha kunskap om kontexten, då hen tagit den för något annat än dess 

verkliga betydelse. 

 

 

   
 
 

 

 

 

 
 Figur 10a. Uppgift med elevnära kontext               Figur 10b. Uppgift med svensk kulturell kontext 

 
I uppgiften med den elevnära kontexten (se figur 10a) har eleven valt att addera 

kostnaderna för 2 vuxna och en ungdom, vilket är en relevant metod att använda för 

att komma fram till en lösning på problemet. Av elevens svar går det att tolka att 

eleven förmodligen glömt ordet inte när hen uttrycker ”Nej pengarna räcker för en 

månad” (se figur 10a).  Vid uppgiften med svensk kulturell kontext har eleven 

adderat alla olika priser för en vuxen med alla olika priser för en ungdom för att 

sedan konstatera att pengarna inte räcker. Detta är ett metodval som inte klassats 

som relevant, då elevens svar inte besvarar om pengarna räcker för det antal 

personer och dagar som efterfrågas i uppgiften. Tolkningen av elevintervjun är att 

eleven inte har en klar uppfattning av kontexten i uppgiften med svensk kulturell 

kontext, trots att eleven själv uttrycker att hen förstår allt i uppgiften. 
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Intervjuperson: Då vill jag att du kollar om det är 
några ord i texten som du inte 
förstod? 

Elev:   Mm.. Nej jag förstår allt. 
 

Eleven tror sig veta vad ett liftkort är men kopplar det till en helt annan kontext än 

skidåkning. Detta tyder på att eleven redan vid mötet med ordet liftkort måste 

föreställt sig en helt annan uppgiftskontext.  
 

Intervjuperson:  Vet du vad ett liftkort är? 
Elev:   Aa 
Intervjuperson:  Vad är det för något? 
Elev:   Är det inte det man har att man 

kan flyga till hotell eller så? 
 

Av intervjun framkommer det vidare att eleven vet vad man gör när man åker skidor. 

Då eleven tror att ett liftkort är ett kort som krävs för att flyga till sitt hotell indikerar 

det på att detta i kombination med skidåkning, måste bidragit till att uppgiftens 

kontext måste blivit rörig för eleven.  
 
Intervjuperson:  Skidor, vad är det? 
Elev:   Man åker skidor 

 
Vidare framkommer det under intervjun att eleven har kunskap om att Högfjället har 

med snö att göra men eleven kopplar inte detta till skidåkning. Fortsättningsvis vet 

eleven inte vad Lindvallen är och eleven tror att skidorten Sälen är något som har 

med vatten att göra. En tolkning av elevens citat är att hen kopplar ihop Sälen med 

djuret säl. 
 

Intervjuperson:  Lindvallen och högfjället vet du 
vad det är för något? 

Elev:   Lindvallen nä? Asså Högfjället är 
en fjäll 

Intervjuperson:  Vad är ett fjäll för något? 
Elev:   Eee är det inte typ som vart det 

finns snö 
Intervjuperson:  Sälen då vad är Sälen? 
Elev:   Där vart det finns vatten 
 

Elevens svar och metodval i uppgiften med svensk kulturell kontext i kombination 

med elevens förståelse för uppgiftens kontext, tyder på att elevens förmåga att lösa 

problemet kan ha påverkats av uppgiftens kontext. Elevens citat beskrivna ovan 

pekar på att uppgiftens kontext måste blivit väldigt svårförståelig för eleven även 

om eleven själv är omedveten om det. Av elevens svar går det att tyda att 

omedvetenheten skulle kunna beror på att eleven skapat sig en egen uppfattning av 

kontexten, som inte stämmer överens med dess verkliga betydelse.  
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7.2.2 Eleven har lämnat uppgiften med svensk kulturell kontext och applicerat 
en fungerande metod för den elevnära  
 
Den skillnad som kommer att redovisas i detta avsnitt är elevexempel på då de 

flerspråkiga eleverna har utelämnat svar på uppgiften med svensk kulturell kontext, 

men applicerat en fungerande metod på den parvisa, elevnära uppgiften. Eftersom 

den ena uppgiften saknar lösning presenteras inga elevlösningar. Istället presenteras 

två exempel på textuppgifter med svensk kulturell kontext som vissa av de 

flerspråkiga eleverna har lämnat (se figur 11 och 12 nedan).  

 

 
På ängen bakom huset fanns det innan midsommar 
3482 blommor. Till midsommarstången gick det åt 
1549 blommor och till Ellens krans gick det åt 94 
blommor. Hur många blommor fanns det kvar på ängen 
efter midsommar? (Koll på matematik, 2015) 

 
 

       Figur 11. Exempel på uppgift med svensk kulturell kontext 
 
 

 
 

7 lika långa pister i Kitzbul är sammanlagt 4984 meter. 
Hur lång är varje pist? (Silverspiran grundbok A, 2012) 

 
 

 
Figur 12. Exempel på uppgift med svensk kulturell kontext  

 

Textuppgifterna förs samman med resultatet från intervjuerna med eleverna kopplat 

till dessa uppgifter. Ur elevernas intervjusvar går det att tyda två olika variationer 

kopplat till hur eleverna påverkats av textuppgifternas kontexter. Dessa presenteras 

genom rubrikerna i detta avsnitt. 

Kontexten anges som orsak till att uppgiften lämnats  
 
En variation som förekommer till uppgifterna i figur 11 och 12 är att kontexten 

anges som orsak till att uppgifterna har lämnats. Följande elev uttrycker i intervjun 

kopplat till figur 11 att hen inte förstår orden som är bundna till svensk kultur och 

tradition. 

 
Elev:  Jag fattar inte vad dom menar med 

efter midsommar och det. 
Intervjuperson: Vet du vad midsommar är? 
Elev:  Nej. Nått med sommaren. 
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Intervjuperson: Vet du vad en midsommarstång 
är? 

Elev:  Nej. 
Intervjuperson: Vet du vad en krans är för 

någonting? 
Elev:  Krans, ee, jag är inte säker jag vet 

inte. 
Intervjuperson: Vet du vad en äng är? 
Elev:  Där man kan plantera blommor 

och sånt. 
Intervjuperson: Var det svårt att lösa uppgiften när 

du inte visste orden? 
Elev:  Mm 
 

Denna elev uttrycker kontexten som svår och anger även att det varit svårt att lösa 

uppgiften på grund av dessa ord. En tolkning av elevens svar är att eleven lämnat 

uppgiften på grund av detta eftersom eleven löst motsvarande uppgift med elevnära 

kontext. 

 
Kopplat till uppgiften i figur 12 visas samma fenomen som i föregående 

elevexempel, nämligen att kontexten anges som orsaken till att uppgiften lämnats. 

Ur utdraget ur en elevintervju kopplat till denna uppgift försöker eleven att lösa 

uppgiften en gång till: 

 
Elev: Eh jag skulle tänka delat tror jag 

skulle skriva 4984 delat på.. /lång 
paus/ eh.. Men hur ska jag veta hur 
lång en pist är? /tittar på uppgiften 
en lång stund/ 

Intervjuperson:  Vet du vad ordet pist betyder? 
Elev:   Nej 
Intervjuperson:   Är det svårt för dig att veta hur du 

ska räkna när du inte vet vad ordet 
pist betyder? 

 Elev:    Ja  
 

Eleven närmar sig en lösning på problemet, men kan inte komma fram till vad hen 

ska dela 4984 meter på. Av elevens citat framgår det att detta beror på att hen inte 

vet vad ordet pist betyder. Under intervjutillfället uttryckte eleven detta med en 

frustration i rösten. En tolkning av detta är att eleven inte lyckas koppla att det är 

just sju pister som är lika långa eftersom ordet pist gör att eleven inte förstår det 

kontextuella sammanhanget i uppgiften. Att det är uttrycket ”lika långa” som skulle 

kunna vara problematiskt för eleven är inte troligt då eleven löst den elevnära 

uppgiften som även den kräver en förståelse för uttrycket ”lika långa”. Att eleven 
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uttrycker att uppgiftens kontext gjort det svårt att lösa uppgiften, går att återfinna i 

ytterligare elevfall, även det kopplat till uppgiften i figur 12. 

 
Intervjuperson: Va det några ord som va 

svåra i den här uppgiften? 
Elev: Ja det va det. Kitzbul och 

pist 
Intervjuperson: Du vet inte vad det 

betyder? 
                           Elev:   Nej 

             Intervjuperson: Gjorde orden det svårt för 
dig att veta hur du skulle 
lösa uppgiften, när du inte 
visste vad de betydde? 

             Elev:   Ja 
 

Kontexten anges inte som orsaken till att uppgiften lämnats 
	

Ytterligare en variation som förekommer till uppgifterna i figur 11 och 12 är att 

kontexten inte anges som orsak till att uppgifterna har lämnats. I följande 

intervjusvar med en elev kopplat till uppgiften i figur 11 uttrycker eleven inte lika 

tydligt orden som är bundna till svensk kultur och tradition som orsaken till att 

uppgiften lämnats. Eleven påbörjar intervjun med att självsäkert uttrycka att hen 

förstår alla ord i uppgiften. 

 
Intervjuperson:  Finns det några ord i den här 

uppgiften som du inte förstod? 
Elev:    Nej  
Intervjuperson:  Vet du vad en äng är för något? 
Elev:   Ja, är det inte där det finns typ 

blommor. 
Intervjuperson: Midsommar då, vad är det? 
Elev:   Varje år kommer den.  
Intervjuperson:  Varje år kommer den, vet du när 

den kommer? 
Elev:   I maj 
Intervjuperson:  Midsommarstång då vad är det för 

något? 
Elev:   Också i Maj. 
Intervjuperson:  Det kommer i Maj men vad är det 

för något? 
Elev: Asså man har typ blommor i 

huvudet asså hur ska jag veta?  
Intervjuperson:  Gjorde de här orden det svårt för 

dig att veta vad du skulle räkna? 
             Elev:   Kanske lite jag vet inte 
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Denna elev har en vag kunskap om vad äng innebär. Exempelvis vet eleven att det 

finns blommor på en äng Detta skulle kunna vara orsaken till att eleven uttrycker att 

hen förstår alla ord i uppgiften och inte klart uttrycker kontexten som orsaken till att 

uppgiften har lämnats. En tolkning av eleven svar är dock att uppgiftens kontext är 

relativt okänd för eleven. Elevens svar antyder nämligen på en bristande kunskap 

om när midsommar infaller och ingen djupare förklaring av vad midsommar 

innebär. Då eleven löst den parvisa elevnära uppgiften indikerar detta på att 

uppgiftens kontext är orsaken till att eleven valt att lämna uppgiften, snarare än att 

den matematiska uträkningen varit för svår.  

 

Kopplat till uppgiften i figur 12 visas samma fenomen som i föregående 

elevexempel, nämligen att kontexten inte anges som orsaken till att uppgiften 

lämnats. Av intervjun med denna elev uttrycker eleven att kontexten inte varit 

anledningen till att uppgiften lämnats, trots att det genom intervjun framgår att vissa 

ord varit problematiska för eleven. 

 
Elev:    Jag visste inte vad pist är. 
Intervjuperson: Var det svårt för dig att lösa 

uppgiften när du inte kunde ordet 
pist? 

Elev: Asså jag visste inte hur jag skulle 
räkna det och sånt. Det va svårt. 

Intervjuperson. Du visste inte hur du skulle räkna, 
tror du att det kan berott på att det 
var svåra ord i texten? 

Elev:                         Jag tror inte det.. Jag kände bara att     
                                  jag inte kunde 
 

Av elevens svar framgår det att eleven upplever att hen inte vet hur beräkningen 

skulle genomföras men att eleven inte tror att det beror på de ord i uppgiften som 

hen förstår innebörden av. Elevens svar tyder istället på att eleven inte behärskar 

den matematiska uträkningen i uppgiften. Att eleven löst den parvisa elevnära 

uppgiften talar dock emot detta och det indikerar på att det är uppgiftens kontext 

som varit ett hinder för eleven, trots att eleven själv är omedveten om det.  

7.2.3 Flerspråkiga elever generaliserar sin metod från den elevnära uppgiften 
till uppgiften med svensk kulturell kontext 
 

Resultatet visar att de flerspråkiga eleverna som genomfört testet, har på flera 

uppgifter applicerat en fungerande metod för både uppgiften med svensk kulturell 
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kontext och den elevnära uppgiften. Vi intervjuerna kring några av dessa 

uppgiftspar framkommer de fall då eleven löser uppgiften med svensk kulturell 

kontext genom att hen generaliserat sin metod från den elevnära uppgiften som de 

löst. I figur 13 nedan presenteras ett exempel på en uppgiftstyp med svensk kulturell 

kontext som flerspråkiga elever löst genom att de generaliserat sin metod från den 

parvisa elevnära uppgiften.   

 
För att komma upp till bergstoppen tog 320 personer 
kabinbanan. En kabin kan ta 80 personer. Hur många turer blev 
det om alla vagnar var fullastade? (Matteborgen direkt, 2012)  

 
      Figur 13. Exempel på uppgift med svensk kulturell kontext 

 

Vid intervjun med en elev som löst denna uppgift framkommer det att hen 

applicerat den valda metoden på grund av att uppgiftstypen känts igen från den 

elevnära uppgiften. 

 
Elev: Den va samma som den andra 

(bläddrar till den elevnära 
uppgiften) att jag tog det där hela 
tiden, 80 och allt det där tills det blir 
320. 

Intervjuperson: Så du förstod du att du skulle göra 
likadant för att du gjort så på den 
här uppgiften? 

Elev:   Aa 
 

Vidare antyder intervjun med eleven att eleven inte har en förståelse för uppgiftens 

kontext.  Eleven kopplar ihop kabinbana med något som har med berg att göra men 

ger inte en vidare förklaring över var en kabinbana finns eller den ser ut. En tolkning 

av elevens citat är att eleven chansat att en kabinbana har med ett berg att göra, 

eftersom ordet bergstopp finns med i uppgiften. 
 
Intervjuperson: Var det några ord i den här 

texten som du inte förstod? 
Elev:   Nej 
Intervjuperson: Vet du vad en kabinbana är för 

något? 
Elev:                             Nä. Är det nått med berg? 

        Intervjuperson:             Vet du hur den ser ut? 
Elev:                             Nä.   

 

Elevens lösning av uppgiften och förklaringar av förståelsen för kontexten tyder på 

att eleven inte förstått vad det är som hen har räknat ut. 
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Ytterligare en elev antyder att hen känt igen uppgiftstypen för samma uppgift och 

därför vetat hur uppgiften skulle lösas. 
 

Elev:   Jag gjorde som innan 
Intervjuperson:  Var det någon annan uppgift 

som du löst innan som du fick 
hjälp av när du löste den här 
uppgiften? 

Elev:   Ja jag tror det 
Elev:  Här (pekar på den parvisa 

uppgiften) aa 
Intervjuperson: Kände du igen uppgiften och 

därför så du visste hur du skulle 
göra? 

Elev:   Aa lite 
 

Av intervjun med eleven framgår det att eleven tror sig veta vad en kabinbana är, 

något som inte stämmer med betydelsen av en kabinbana.  

 
Intervjuperson:  Va det några ord du inte 

förstod? 
Elev:    Nej 
Intervjuperson:  Vet du vad en kabinbana är? 
Elev:  Där är en bana där man kör 

vagnar typ. Dom, de är en kabin 
som…  

Intervjuperson:   Du kan rita om du vill? 
Elev:    Är det inte såhär? (ritar en väg). 
Intervjuperson:   En väg? 
Elev:  Ja men det är typ en banaväg 

eller vad man säger. Är det inte 
så här och så håller däcket fast? 
(ritar däck mot vägen) 

Intervjuperson:   Rullar den? 
Elev:    Typ, nej jag vet inte. 
 
 

Elevens förklaring av en kabinbana tyder på att uppgiftens kontext har uppfattas 

som något annat än den faktiska kontexten för denna elev. En tolkning av elevens 

citat är att hen kopplar ihop ordet kabinbana med något som liknar en järnvägsräls. 

Av elevens citat framgår det att eleven har känt igen uppgiftstypen från den 

elevnära uppgiften, vilket har hjälpt eleven att kunna lösa uppgiften. Detta indikerar 

på att kontexten skulle kunnat vålla problem för eleven, om den elevnära uppgiften 

inte funnits som stöd. 
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8. Resultatdiskussion 
	
I detta avsnitt förs reflektioner, resonemang och slutsatser fram som handlar om 

studiens resultat utifrån den ställda frågeställningen. Detta sker genom att studiens 

resultat kopplas samman och jämförs med litteratur och tidigare forskning som 

presenterats i litteraturgenomgången. Till sist lyft implikationer för undervisningen 

fram vilket följs av en sammanfattning av resultatdiskussionen.  

8.1 Kontextens påverkan på enspråkiga elever 
 
Studiens resultat visar att det är skillnad mellan enspråkiga elever och flerspråkiga 

elevers lösningar av de parvisa textuppgifterna. Majoriteten av de enspråkiga 

eleverna har inga problem med de parvisa textuppgifterna. Då de enspråkiga 

eleverna gjort fel, visar resultatet inte på ett samband som tyder på att kontexten 

påverkat dem. Dessa elever har mött uppgifter som i Cummins (1996) modell 

hamnar inom fältet för uppgifter som är kognitivt krävande och som har stöd i 

kontexten (se figur 1 ruta 2). Detta är uppgifter som främjar elevers kunskaps 

utveckling (ibid.). Eleverna har fått hjälp av uppgifternas kontext för att kunna 

hantera det matematiska innehållet. Då kontexten är bekant för dem har den 

underlättat arbetet med att lösa uppgifterna. Resultatet tyder på att elever som har 

svenska som sitt modersmål och är uppvuxna i Sverige, är mer bekanta med de 

svenska traditionerna och den svenska kultur som förekommer i studiens 

uppgiftsexempel. De enspråkiga elevernas resultat pekar på att de i studien använda 

uppgifter, som klassificerats som anknutna till svensk kultur och tradition, kan 

klassificeras som elevnära för de enspråkiga eleverna. 

8.2 Kontextens påverkan på flerspråkiga elever 
	
Att de enspråkiga elevernas förmåga att lösa uppgifterna inte påverkas av 

textuppgifterna med svensk kulturell kontext, stödjer det resultat som studien visar 

kopplat till att vissa av de flerspråkiga eleverna påverkas negativt av dessa 

uppgifter. Vid lösningen av dessa uppgifter har de flerspråkiga eleverna inget stöd i 

kontexten vilket kommer att diskuteras ytterligare i följande avsnitt. 

 

Studiens resultat visar att det finns tydliga skillnader mellan flerspråkiga elevers 

lösningar av vissa av de parvisa textuppgifterna. Skillnaderna består i att de 
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flerspråkiga eleverna tenderar att lämna, eller att de applicerar fel metod på den 

textuppgift som är anknuten till svensk kultur och tradition medan de löser den 

elevnära uppgiften. Detta tolkas som att det beror på att eleven inte har tillräckligt 

med kunskap om uppgiftens kontext. Kopplingen till Cummins (1996) teori kring 

uppgifters kognitiva nivå och grad av uppgifters stöd i kontexten, som 

betydelsefulla dimensioner för flerspråkiga elevers kunskapsutveckling är tydlig.  

 

Uppgifterna med anknytning till svensk kultur och tradition hamnar för vissa av de 

flerspråkiga eleverna i ruta 3 i Cummins modell (1996) (se figur 1). Dessa uppgifter 

som är kognitiv svåra och saknar stöd i kontexten, är uppgifter som flerspråkiga 

elever inte bör möta förrän i högre skolåldrar. Effekten av detta blir att de 

flerspråkiga eleverna har utsatts för uppgifter som för dem inte har något stöd i en 

känd kontext. De flerspråkiga eleverna har inte lyckas att lösa dessa textuppgifter på 

grund av detta, snarare än att de inte klarar den aritmetiska uträkningen. Denna 

slutsats kan dras eftersom de har löst den parvisa elevnära uppgiften med liknade 

aritmetisk uträkning. Resultatet visar att eleverna inte klarar av att förstå uppgiftens 

kontext, vilket leder till att de inte förstår vad som efterfrågas i uppgiften. Därför 

applicerar de fel metod, eller lämnar uppgiften. 

 

Studiens resultat visar på vikten av att uppgifter har en anknytning till elevernas 

vardag och att elevers informella matematik och erfarenheter bör användas som 

utgångspunkt i matematikundervisningen (jmf. D’Ambrossio, 1997; Löwing 2006; 

Malmer 2006; Norén 2011; Rönnberg & Rönnberg 2001). Om 

verklighetsförankringen för eleverna finns, saknar inte uppgifterna stöd i kontexten. 

Uppgiftens kontext är istället känd för eleven vilket är avgörande för att skapa 

förståelse, intresse och självförtroende hos eleverna (jmf Cummins 1996; Abdoka 

2015; Norén 2006a; Malmer 2006; D’Ambrossio, 1997).  Detta visar sig i studien 

genom att de flerspråkiga eleverna klarar av de elevnära uppgifterna. Det indikerar 

på att de elevnära uppgifterna har haft en förankring i elevernas verklighet, vilket 

underlättat lösningen av textuppgifterna.  

 

Genom att kontexten i vissa av textuppgifterna med svensk kultur och tradition är 

okänd för vissa flerspråkiga elever, uppfattar de inte textuppgiftens kontext 

tillräckligt väl. Detta leder till att de missar viktig information i uppgifterna. Norén 
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och De Ron (2015) beskriver detta som en svårighet som elever kan ställas inför i 

mötet med textuppgifter i matematik. De beskriver även att underförstådda 

betydelser i textuppgifter ofta kan relateras till just kulturella fenomen och 

företeelser. Studien styrker Norén och De Rons (2015) argument kring svårigheter 

kopplat till underförstådda betydelser i matematiska textuppgifter genom kulturella 

fenomen.  

 

Resultatet visar således att de flerspråkiga eleverna påverkas negativt av uppgifterna 

med en kontext anknuten till svensk kultur och tradition. Detta genom att vissa av 

dessa textuppgifter saknar stöd i kontexten för dem, vilket försvårar deras förmåga 

att lösa dessa uppgifter. Studiens resultat visar att det finns variationer i elevernas 

egen medvetenhet om vilken betydelse som dessa uppgifters kontexter haft för dem 

när de löst uppgifterna. Dessa olika uppfattningar diskuteras nedan under olika 

rubriker utifrån de variationer som förkommer i studiens resultat.  

8.3 Medveten bristande kontextuell förståelse 
 
Av resultatet från intervjuerna med eleverna framkommer det att vissa elever direkt 

blottar sin medvetenhet om sin bristande förståelse för vissa uppgiftskontexter. 

Dessa flerspråkiga elever uttrycker tydligt att de inte förstått uppgiften på grund av 

ord som är bundna till svensk kultur och tradition. Detta har i de flesta fall resulterat 

i att eleven har lämnat uppgiften. Norén (2006a) lyfter fram att det finns en risk att 

flerspråkiga elever inte kan lösa vissa uppgifter på grund av kulturella erfarenheter 

då de tappar motivation och intresse för uppgifterna. Detta speglas i studien genom 

intervjuerna med eleverna. Under intervjun med eleverna framskymtar ofta en 

tröstlöshet i deras röstläge när de pratar om uppgifterna med anknytning till svensk 

kultur och tradition som de valt att lämna. 

 

8.4 Omedveten bristande kontextuell förståelse 
 
Av studien framkommer det dock att det även förekommer att eleverna inte väljer 

att berätta att de finns ord i uppgiften som de inte förstår. Jag har som 

intervjuperson i flera fall varit tvungen att be eleven förklara specifika ord då hen i 

vid intervjufrågan ”Är det några ord som du inte förstå i texten?” svarar nej på 

denna fråga. Detta trots att det visar sig att hen inte vet innebörden av ett flertal ord i 
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uppgiften. Ord som visats sig vara just ord med anknytning till svensk kultur och 

tradition. Studien visar att denna omedvetenhet kring den bristande kontextuella 

förståelsen, troligtvis kan förklaras av att de flesta av dessa elever har en vag 

kunskap om uppgiftens kontext. Därför uttrycker de att det inte är några ord som 

varit ett hinder för dem eller att det finns ord som de inte förstår. Dock framgår det 

av resultatet att elevernas kunskap om kontexten inte är tillräcklig för att kunna lösa 

uppgiften.  

 

Istället för det självförtroende som skapas genom en känd kontext (jmf. Cummins 

1996; D’Ambrosio, 1997; Malmer, 2006; Norén, 2011) framträder genom dessa 

elevintervjuer en osäkerhet. När elevernas svar ifrågasätts av mig som intervjuare 

genom att de uppmanas att förklara av mig utvalda ord i uppgiften, har det gått att 

tyda en osäkerhet och skamsenhet hos dessa elever. Att blotta att den bristande 

kontextförståelsen, har jag uppfattat att vissa elever upplevt som jobbigt under 

intervjun. Studien stödjer således Linnanmäkis (2002) resonemang om att en 

bristande förståelsen för texten även påverkar elevernas självkänsla. En slutsats som 

går att dra av detta är att dessa elever troligtvis inte skulle våga ta steget att be om 

den hjälp med en förklaring av uppgifters kontexter som de kan komma att behöva, 

i mötet med vissa textuppgifter i matematik. 

8.5 Den svenska kulturella kontexten tas för något annat 
 
Studien visar även att en del flerspråkiga elever inte är medvetna om sin bristande 

förståelse för kontexten. De uttrycker i intervjuerna att de tror sig veta vad de 

kontextbundna orden betyder, vilket i många fall visar sig vara en felaktig 

uppfattning. Studiens resultat visar att då eleverna tror sig veta vad kontexten 

handlar om så uppfattar de inte att denna varit ett hinder för dem.  

 

Den bild som växer fram av flerspråkiga elevers situation när de arbetar med 

textuppgifter vars kontext de tar för något helt annat, framträder som en rörig och 

olämplig kontext för lärande i matematik. Det är relativt uppenbart att det blir svårt 

att lösa en uppgift som en elev tror sig handlar om en blandning av ett kort som man 

måste ha för att flyga till sitt hotell, skidor, fjäll och vatten (se elevcitat till figur 10 

a & 10b). Eller att förstå att kopplingen mellan en bergstopp och en kabinbana när 

man har uppfattningen om att en kabinbana är något som liknar en järnvägsräls. Sett 
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från ett etnomatematiskt förhållningsätt hamnar många av uppgifterna med en 

svensk kultur och tradition långt bort från dessa elevers kulturella praktiker. En 

slutsats som går att dra från detta är att eleverna likt Abrahamsson och Bergman 

(2009) beskriver, tvingas att släppa kontrollen över något som de egentligen 

behärskar, vilket i detta fall är den matematiska uträkningen. Den kognitiva 

svårighetsgraden på uppgifterna blir för hög när stödet i kontexten inte finns, och 

det blir för svårt för eleven att hantera kombinationen av deras uppfattning av 

kontexten och den matematiska uträkningen.  Genom deras feltolkning av 

uppgiftens kontext, feltolkar och missar de viktigt information kopplat till 

underförstådda betydelser i matematiska textuppgifter genom kulturella fenomen 

(Norén & De Ron, 2015). 

8.6 Generaliserar metodvalet från den elevnära uppgiften 
 
Av studiens resultat framkommer det även elevexempel där eleven i intervjuerna 

uttrycker att de känt igen uppgiftstypen då de löst den elevnära uppgiften innan 

uppgiften med svensk kulturell kontext. Detta har då hjälpt dem fram till rätt 

metodval. Det framkommer dock under intervjuerna att dessa elever har en 

omedveten eller medveten bristande kontextuell förståelse för dessa uppgifter. 

Dessa textuppgifter hamnar för dessa elever i fältet för kognitivt krävande uppgifter 

som saknar stöd i kontexten i Cummins (1996) modell (se figur 1 ruta 3). 

 

Eleverna har alltså inte haft det stöd i en elevnära kontext som Cummins (1996); 

D’Ambrosio (1997); Löwing (2006); Malmer (2006); Norén (2006a) samt 

Rönnberg och Rönnberg (2001) förespråkar. De har dock hittat en strategi som 

hjälpt dem att lösa uppgifterna ändå. Eleverna visar genom intervjuerna på en 

medveten eller omedveten bristande kontextuell förståelse för uppgifterna. Genom 

detta går det att dra slutsatsen att risken är stor att dessa elever inte hade lyckats lösa 

dessa uppgifter om den elevnära uppgiften med liknade aritmetik inte funnits till 

hands.  

8.7 Implikationer för undervisningen  
 

Den medvetenhet om den bristande kontextuella förmågan som resultatet visar finns 

hos vissa av de flerspråkiga eleverna kan ur ett undervisningsperspektiv ses som 
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positivt. Detta tyder på att eleverna skulle be om hjälp med att få kontexten 

förklarad för sig om de stötte på uppgifter likt dessa när de räknar tyst i sin 

matematikbok.  

 
Sett till studiens resultat kring elevernas omedvetenhet kring och feltolkningar av 

uppgifternas kontext, blir en diskussion kring hur detta påverkar deras matematiska 

kunskapsutveckling relevant. Det är troligt att dessa elever inte uppmärksammar att 

de missar viktig information i uppgiften genom deras feltolkning, under det tysta 

arbetet i matematikboken som dominerar den svenska matematikundervisningen 

(Löwing, 2004; Pettersson, Kjellström & Ingemansson, 2004; Malmer, 2006; 

Parszyrk 1999). Detta visar på vikten av att läraren inte lämnar eleverna till att 

räkna tyst i sin matematikbok. Läraren måste likt Abdoka (2015) och Norén och De 

Ron (2015) förespråkar, samtala med eleverna om textuppgifter som de möter i 

matematikboken. Som studien visar är det inte säkert att eleverna själva upplever en 

uppgifts kontext som problematisk, då uppgiftskontexten av dem kan tas för något 

helt annat. Ett möjligt utfall av detta är att eleverna själva inte skulle be om hjälp, då 

de själva inte förstår att de inte förstår. Att elever utsätts för mötet med textuppgifter 

likt de som använts i studien kan förhindras genom att läraren aktivt jobbar med att 

granska uppgifter i matematikboken, något som både Abdoka (2015) och Norén och 

De Ron (2015) lyfter fram som viktigt. Detta för att kunna likt Abdoka (2015) 

beskriver kunna omarbeta dem till att bli mer elevnära. Det är även viktigt att 

poängtera att ansvaret för att läromedel innehåller passande uppgifter med elevnära 

kontexter, även ligger hos läroboksförlagen. Om dessa hade goda kunskaper om hur 

uppgifters kontexter påverkar elevers förmåga att lösa textuppgifter, skulle tid 

kunna sparas från lärarnas arbete med att omformulera redan befintliga uppgifter.  

8.8 Sammanfattning av resultatdiskussionen 
 
Studiens resultat visar således att flerspråkiga elever påverkas av textuppgifter med 

anknytning till svensk kultur och tradition. Detta genom att en del flerspråkiga 

elever applicerar fel metodval eller lämnar dessa uppgifter, trots att de löst den 

elevnära uppgiften med samma aritmetiska uträkning. Av intervjuerna framgår det 

att dessa elever antingen har en medveten eller omedveten bristande kontextuell 

förståelse för uppgifternas kontext.  
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Eleverna har vid lösningen av dessa uppgifter inte haft det stöd i en elevnära kontext 

som Cummins (1996); D’Ambrosio (1997); Löwing (2006); Malmer (2006); Norén 

(2011) samt Rönnberg och Rönnberg (2001) förespråkar. Uppgifterna blir för dessa 

elever kognitivt krävande och saknar stöd i kontexten, vilket är uppgiftstyper som 

flerspråkiga elever i denna ålder inte bör möta förrän i senare skolår inom ämnet 

matematik (Cummins, 1996; Rönnberg & Rönnberg, 2001). Studien visar att detta 

bidrar till att eleverna inte lyckas med vissa av textuppgifterna. Resultatet av denna 

studie styrker där av det etnomatematiska argumentet om att 

matematikundervisningen bör ta sin utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter 

och informella matematik. Detta för att undvika att elever stöter på kulturella, 

innehållsliga svårigheter som påverkar elevernas självkänsla och förmåga att lösa 

uppgifterna. 

 

Vidare betonar studiens resultat vikten av att matematiklärare aktivt arbetar med att 

samtala om, granska och omformulera uppgifter i matematikböcker för att anpassa 

dem till sin elevgrupps kulturella erfarenheter. Studiens resultat framhäver även 

läromedelsförlagens ansvar att skapa textuppgifter med kontexter som är elevnära 

för fler elevgrupper än enspråkiga, svenska elever.  

9. Metoddiskussion 
 
I detta avsnitt diskuteras studiens metod. För och nackdelar diskuteras kring val av 

uppgifter, urval av elever, kontrollgruppens funktion samt genomförandet av det test 

som genomförts. 

9.1 Val av uppgifter 
 

Urvalet av uppgifter från läromedlen har gjorts av mig, vilket kan ses som en 

nackdel. Detta eftersom det är min subjektiva uppfattning av vad som klassificeras 

som svensk kultur och tradition, som har legat som grund för valet av uppgifterna. 

Jag har dock haft detta i åtanke då uppgifterna valdes. Valet av uppgifter 

diskuterades därför med min handledare och två verksamma lärare.  I efterhand 

hade jag kunnat fråga flera lärare om deras uppfattning av uppgifternas koppling till 

svensk kultur och tradition.  
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Liknade problematik finns kopplat till de elevnära uppgifterna som jag har arbetat 

fram utifrån de valda uppgifterna från läromedlen. Det är även här, min subjektiva 

uppfattning om vad som kan klassificeras som elevnära, som legat som grund för 

vilka nya kontexter som skapats till den aritmetiska uträkningen i uppgifterna från 

läromedlen. Dock har även dessa uppgifter granskats av min handledare och två 

verksamma lärare. Att dessa kontexter kan klassificeras som elevnära har även 

stärkts genom intervjuerna med eleverna där intervjufrågorna även ställts till vissa 

av dessa uppgifter. Det framkommer i alla dessa intervjuer att eleverna har en 

förståelse för dessa uppgiftskontexter.   

 

När det gäller den aritmetiska uträkningen i den elevnära uppgiften har denna 

utformas med annorlunda siffror men liknade uträkning. Kopplat till detta finns det 

ett misstag i ett uppgiftspar. Uppgiftsparet som visas i figur. 7a och 7b skiljer sig 

aritmetiskt genom att den elevnära uppgiften inte innehåller multiplikation med ett 

tiotal medan uppgiften med svensk kulturell kontext gör det. Det som eventuellt 

hade sett annorlunda ut i resultatet kopplat till detta är elevlösningen som redovisas 

i figur 7a. Något som talar mot att detta hade någon betydelse för elevens lösning av 

uppgiften är att denna skillnad mellan uppgifterna, snarare skulle leda till ett 

räknefel än fel val av metod.  

9.2 Urval av elever  
 

Gällande urvalet av elever till studien har en svensk mellanstadieskola valts ut 

utifrån ett bekvämlighetsurval. Kopplat till generalisering av studiens resultat kan 

detta ses som en svaghet utifrån aspekten att endast en skola med flerspråkiga elever 

har deltagit i studien. Intressant vore dock att genomföra denna studie i en större 

omfattning för att kunna undersöka om resultatet skiljer sig åt beroende på 

geografiskt område och socioekonomisk status.   

 

Deltagarna i studien har inte varit i Sverige kortare än fem år vilket kan ses som en 

relativt lång tid. Dessa elever har gått i svensk skola i fyra eller fem år vilket bidrar 

till att de under en längre tid har utvecklat en förtrogenhet med det svenska språket 

och det svenska samhället och tiden som de gått i svensk skola är relevant för en 

svensk mellanstadieelev. När det gäller indelningen av elever i grupper som en och 
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flerspråkiga kan det ses som en nackdel att de är elevens uppfattning om sig själv 

som en eller flerspråkig som ligger till grund för indelningen. Elevernas svar på 

försättsbladet där de fick ange språk de talar, vilket språk som de talar hemma och 

hur länge de varit i Sverige har dock jämförts med deras lärares kunskap om 

eleverna. De har god kunskap om elevens språkbehärskning, föräldrars behov av 

tolk samt om eleven läser utifrån kursplanen för svenska eller svenska som 

andraspråk. Lärarna har inte uttryckt att någon av eleverna har angett någon 

felaktighet i uppfattningen om sin språkbehärskning i sina svar.  

9.3 Kontrollgruppens funktion 
 

Vid en experimentell undersökning utsätts inte kontrollgruppen för den oberoende 

variabeln (Bryman, 2011). I denna studie har även kontrollgruppen, som består av 

de enspråkiga eleverna, utsatts för textuppgifterna med den förändrade kontexten. 

Detta ses inte som en nackdel då det istället bidrar till att stärka studiens resultat. 

Eftersom resultatet visar att de enspråkiga eleverna inte påverkas av textuppgifter 

med svensk kulturell kontext, stödjer det resultatet som visar att det är just 

flerspråkiga elever som påverkas av dessa uppgifter.  

9.4 Genomförandet av testet  
 
Vid genomförandet av testet genomförde de en och flerspråkiga eleverna testet 

samtidigt. Orsaken till detta är ett etiskt ställningstagande för att inga specifika 

elevgrupper skulle pekas ut. Detta anses inte haft någon betydelse för studiens 

resultat, utan att det istället bidrog till att genomförandet av testet blev ett naturligt 

inslag i den ordinarie undervisningen.  

 

Kopplat till genomförandet av testet visar resultatet att ett par elever löst uppgiften 

med en kontext med anknytning till svensk kultur och tradition för att de känt igen 

uppgiftstypen från den elevnära uppgiften. Resultatet visar även att dessa elever inte 

har en förståelse för uppgiftens kontext.  Att detta upptäcktes beror på att det under 

intervjun ställdes frågor kopplat till uppgifter som eleverna inte visade på skillnader 

mellan lösningar, för att eleverna skulle bli vana vid intervjusituationen. En 

möjlighet är att de finns fler elevfall där eleven löst den ena uppgiften för att 

uppgiftstypen känts igen från den parvisa uppgiften. Dessa elevfall kan ha missats 



	 45	

på grund av att skillnader mellan de parvisa uppgifterna var ett av kriterierna för 

urvalet till intervjuerna. Om möjligheten fanns till att göra om studien hade fler 

elever som inte visade på skillnader mellan de parvisa lösningarna valts ut för 

intervju. Då hade det gått att upptäcka om det fanns fler fall där eleverna löst 

uppgiften med svensk kulturell kontext på grund av att de känt igen uppgiften från 

den elevnära uppgiften. Vidare hade detta eventuellt kunnat förhindras genom att de 

parvisa uppgifterna separerats till två olika test som genomförts med en tids 

mellanrum. På detta sätt hade igenkänningspåverkan mellan de parvisa uppgifterna 

kunnat undvikas.  

9.5 Vidare forskning 
	
Det som undersökts i denna studie är hur flerspråkiga elever påverkas av 

matematiska textuppgifter med anknytning till svensk kultur och tradition. Under 

studiens gång har tankar väckts kring om resultatets betydelse av det geografiska 

området där de flerspråkiga eleverna växer upp. Det vore därför intressant att 

genomföra denna studie i en större utsträckning där resultatet mellan flerspråkiga 

grupper av elever från olika geografiska områden med varierad socioekonomisk 

status jämförs.  
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Bilaga 1: intervjufrågor 
 

 

Intervjufråga 1: Hur tänkte du när du löste uppgiften? 

 

Intervjufråga 2: Var det några ord i uppgiften som hjälpte dig att veta hur du skulle 

lösa uppgiften? 

 

Intervjufråga 3: Finns det några ord i uppgiften som du inte förstod? 

 

Intervjufråga 4: Vet du vad ….. är/betyder?  

 

Intervjufråga 5: Upplevde du att dessa ord …….. var ett hinder för dig när du skulle 

lösa uppgiften? Varför? 
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Bilaga 2: Information till vårdnadshavare 
 

Information till vårdnadshavare årskurs 4,5 och 6 
 
Hej! 
 
Jag heter Lisa Bergholm går min sista termin på lärarutbildningen. I slutet av min utbildning 
ska jag göra en undersökning i klassen som jag ska använda i mitt examensarbete.  Alla 
elever kommer att få arbeta med tio textuppgifter i matematik. Jag ska sedan undersöka hur 
eleverna löser uppgifterna och hur de påverkas av textuppgifternas språkliga sammanhang.  
För att jag ska få genomföra undersökningen behöver jag ditt godkännande.  
 
 
 

 
Eleverna kommer att vara helt anonyma och varken namn, klass, skola eller stad 
kommer att nämnas i arbetet.  

 
 

 Ja, mitt barn får delta i undersökningen. 
 
 Nej, mitt barn får inte delta i undersökningen. 

 
 
Elevens namn: _________________________________________ 
 
Vårdnadshavares 
underskrift:________________________________________________ 
 
 
Ta med lappen och lämna till mig senast ___________________ 
Tack på förhand! Med vänliga hälsningar Lisa 
 
 
 
Om ni har några frågor går det bra att kontakta mig på mail: 
lisbe141@student.liu.se 
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Bilaga 3: Exempel på parvisa uppgifter för testet i årskurs 4 
 
 

Uppgiftspar 1 

 

Uppgift med svensk kulturell kontext  

7 lika långa pister i Kitzbul är sammanlagt 4984 meter. Hur lång är varje pist? 

(Silverspiran grundbok A, 2012) 

 

Elevnära uppgift  

5 barn har lika långt att gå till skolan. Tillsammans har de 1065 meter till skolan. 

Hur långt har varje barn att gå till skolan? 

 
Uppgiftspar 2 
 

Uppgift med svensk kulturell kontext  

Kabinbanan tar 56 personer upp till Åreskutan. I varje kabin finns 8 personer. Hur 

många kabiner har kabinbanan?  

(Kopparspiran grundbok A, 2010) 

 

Elevnära uppgift 

Skolan ska åka på utflykt.  På skolan går det 72 elever. I varje minibuss sitter det 8 

elever. Hur många minibussar är det? 
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Bilaga 4: Exempel på parvisa uppgifter för testet i årskurs 5 
 
 
Uppgiftspar 1 

 
Uppgift med svensk kulturell kontext 

 Albert har sålt jultidningar för 3006 kr. Han ska betala 2250 kr till 

jultidningsförlaget. Hur mycket pengar får han tillbaka? 

(Koll på matematik, 2014) 

 

Elevnära uppgift 

Filip har fått 5300 kronor till att köpa en Iphone. Han köper en Iphone för 3200 

kronor. Hur mycket pengar har han kvar? 

 

Uppgiftspar 2 

 
Uppgift med svensk kulturell kontext 

Theo och Sofia handlar i fjällbutiken. De har 475 kr. De måste köpa plåster och en 

fjällkarta. Det kostar 196 kr. Hur mycket pengar har de sedan kvar? (Kopparspiran 

grundbok A, 2010) 

 

Elevnära uppgift 

Maya och Ali handlar i affären. De har 575 kr. De måste köpa strumpor och skor. 

Det kostar 396 kr. Hur mycket pengar har de sedan kvar? 
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Bilaga 5: Exempel på parvisa uppgifter för testet i årskurs 6 
 

Uppgiftspar 1 

 

Uppgift med svensk kulturell kontext 

För att komma upp till bergstoppen tog 320 personer kabinbanan. En kabin kan ta 

80 personer. Hur många turer blev det om alla vagnar var fullastade? (Matteborgen 

direkt, 2012) 

 

Elevnära uppgift  

För att komma in till centrum tog 480 personer bussen. En buss kan ta 60 personer. 

Hur många turer blev det om alla bussar var fullastade?  

 

Uppgiftspar 2 

 
Uppgift med svensk kulturell kontext 

Jörgen Brink vann Vasaloppet år 2012 på tiden 3 h och 39 minuter. Alla deltagare 

startade klockan 8.00. När kom han i mål i Mora? (Koll på matematik, 2015) 

 

Elevnära uppgift 

Kalle går till badhuset på 1 h och 29 minuter. Han startade från skolan klockan 9.00. 

När kom han fram till badhuset? 
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Bilaga 6: Försättsblad till testet för årskurs fyra, fem och sex. 

 

 
 
Namn:_____________________________________________  
 
Klass:____________________ 
 
 
De språk som jag kan prata är:________________________________________________ 
 
 
Hemma pratar vi:________________________________________________ 
 
 
Jag har bott i Sverige_____________________________år. 
 


