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Sammandrag	  

Syftet med denna undersökning är att visa vilken betydelse uppgiftstexter har för elever i 

årskurs 5 när de ska lösa matematiska problem. Eleverna i klassen fick göra två matematiska 

test; en med uppgifter formulerade i text och en med uppgifter presenterade med endast siffror 

och matematiska tecken. Tidigare forskning, gjord på elever som läser matematik på sitt 

andraspråk (Bernardo, 2002), visar att eleverna presterar bättre då endast siffror, och ingen 

text, finns med i provet. Resultatet i den här undersökningen visar en svag trend åt det hållet 

medan den starka tendensen var skillnaden i resultat mellan de två könen då flickor tenderade 

att prestera betydligt bättre än pojkarna oavsett om uppgifterna gavs i form av text eller som 

rena sifferövningar.  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

Nyckelord: matematik, textuppgifter, språksvårigheter, inlärningssvårigheter, läsförståelse.  



 

Abstract	  	  	  

The purpose of this study is to show the importance of task texts for students in grades 5 when 

solving mathematical problems. It was conducted in a class 5 (where the children are 11 years 

old). The pupils were assigned two different tests with mathematical problems; one where the 

problems were described in text and one where the problems were presented with numbers 

and mathematical signs. Previously done research, done on bilingual children, (Bernardo, 

2002) shows that pupils tend to do better on mathematical tests when no text is presented. My 

research supports that theory even though the correlation is not that strong. The big discovery 

laid in the fact that boys tend to perform significantly lower results compared to the girls.  
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Inledning	  
 
I detta examensarbete ämnar jag att undersöka hur text i matematikuppgifter påverkar elevers 

resultat i årskurs 5. Det finns tidigare forskning på att elever med språk eller 

inlärningssvårigheter i vissa fall tenderar att prestera sämre än snittet i matematik. Tidigare 

forskning visar att många barn i åldrarna 5–6 år som har inlärningssvårigheter i språk även har 

problem att lära sig lösa matematiska uppgifter (Morin & Franks 2010). Jag har dock valt att 

göra undersökningen på en hel klass där två av eleverna har svenska som andraspråk och två 

elever har diagnosen ADHD vilket kan ses som en inlärningssvårighet då det är svårare för 

dessa elever att hålla fokus på samma sätt som övriga klassen i klassen.  

De vuxnas förväntningar på eleverna presenteras av beteendevetaren 

jämställdhetsstrategen Kajsa Svaleryd som en stor påverkan på hur väl eleverna presterar. 

”Barnet kan aldrig vara något annat än det vi förväntar oss att det ska vara” (Svaleryd, 2008, 

s. 46) och därför måste vi lärare sätta förväntningarna och förutsättningarna för alla elever så 

att de har chans att utvecklas till sitt absolut bästa.   

Enligt den internationella mätningen PISA försämras svenska elevers 

matematiska kunskaper i jämförelse med elever i andra länder samtidigt som läsförståelsen 

sjunker. Denna utveckling är problematisk eftersom goda språkkunskaper är intimt 

förknippade med förmågan att lösa uppgifter i andra ämnen. ”Ett väl utvecklat språk är en 

nödvändig förutsättning för allt annat lärande, också i matematik” (Skolverket, 2003, s. 44). 

Anledningarna till att barn och ungdomars språkförståelse har försämrats förklaras med 

faktorer som att föräldrar inte hinner läsa med sina barn på fritiden och det hävdas att skolan 

måste alltid vara den instans som har ansvar för att alla elever får lyckas. ”I skoldebatter 

uppmärksammas ofta elevernas problem – som om det är eleverna som är problemet och att 

det är skolan som ska reducera elevernas problem” (Mathiasson, 2012, s. 17). Med 

utgångspunkt i detta blir det därför intressant att klargöra hur elever tolkar text i 

matematikuppgifter för att se hur det kommer sig att text i matematikuppgifterna kan vara ett 

hinder för elevernas lärande i detta ämne.  
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Syfte	  

Tidigare forskning visar hur elever som studerar matematik på sitt andraspråk har svårt med 

matematik i skolan på grund av språket och inte i första hand på grund av den matematiska 

problemställningen i sig. Elever med läs- och skrivsvårigheter tenderar också att få problem 

med förståelsen av textformulerade matematiska uppgifter på grund av språksvårigheterna. 

Syftet med mitt arbete är därför att visa hur elever tolkar matematikuppgifter 

formulerade i text samt klargöra i vilken mån faktorer som exempelvis diagnoser, språklig 

bakgrund eller kön kan ha inverkan på elevernas resultat.  

 

Frågeställningar	  

För att genomdriva studien tänker jag besvara följande frågeställningar: 

• Vad berättar eleverna om hur de uppfattar matematikuppgifter formulerade med text? 

• Utmärker sig elever med ADHD med sina resultat i förhållande till övriga klassen? 

• Utmärker sig elever med svenska som andraspråk med sina resultat i förhållande till 

övriga klassen? 

• Finns det någon skillnad i kön beträffande hur man uppfattar och löser matematiska 

uppgifter formulerade i text?  

Innan några resultat kan ges kommer jag att redogöra för tidigare forskning på området.  
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Bakgrund	  och	  tidigare	  forskning	  	  

Allan	  B.	  I.	  Bernardo	  	  

Jag har använt mig av Bernardos artikel som behandlar vilka svårigheter och skiljaktigheter 

elever som läser matematik på sitt andraspråk möter. Författaren ställer sig till exempel 

frågan: ”Does language have no effect on learning and cognitive processing, especially in 

highly abstract and symbolic domains like mathematics?” (Bernardo, 2002, s. 283). Frågan 

berör alltså om språk har något att göra med inlärningen i ämnen som matematik där ett 

symboliskt språk förs.  

Matematiken är ett eget språk i sig vilket skulle kunna betyda att det talade 

språket inte har allt för stor betydelse. ”As the present results suggest, there are cognitive 

processes that may have a mathematically abstract (i.e., computational or symbolic) language 

of their own that may be unaffected by the languages of the bilingual individual” (Bernardo, 

2002, s. 432). Alla uppgifter behöver därmed inte vara kopplade till språkkunskaper. 

”Although language may be an important factor that shapes the cognitive processes of 

bilinguals, we should not stretch the importance of this factor in bilingual cognition” 

(Bernardo, 2002, s. 432). Språk är således en viktig faktor i matematiken men påverkar inte 

alltid arbetet i ämnet.  

	  

	  

Joseph	  E.	  Morin	  and	  David	  J.	  Franks	  

I en artikel av Morin & Franks (2010) kan vi läsa om hur elever med inlärnings- och 

skrivsvårigheter i högre utsträckning tenderar att ha svårt för matematik i skolan: 

”Approximately 7% of children between the ages of 5 and 6 years exhibit SLI1; many children 

with SLI also have difficulty with mathematics; language” (Morin & Franks, vol 54, no 2, s. 

111). Eftersom 7% av barnen med språksvårigheter också har problem i matematiken behöver 

läraren vara noggrann med hur han eller hon uttrycker sig för att undvika språkliga barriärer i 

matematikämnet. ”Teachers need to be mindful of the congruity between what is said and 

what is meant in instruction” (Morin & Franks, vol 54, no 2, s. 111). 

 

	  

                                                
1 Specific Language Impairments (särskilda språksvårigheter) 
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Genuspedagogik	  	  

I boken Genuspedagogik av Svaleryd diskuteras skillnader i matematikkunskaperna mellan 

pojkar och flickor. Hon påpekar att i skolan måste vi pedagoger ”finna metoder (…) för att 

inom den ordinarie undervisningen skapa villkor för att ge flickor och pojkar samma 

möjligheter till utveckling” (Svaleryd, 2008, s. 9) och vi måste ställa oss frågan varför 

pojkarna presterar lägre resultat på proven i matematik.   

Då pojkarna får lägre resultat frestas man tro att de inte får tillräcklig vägledning 

i skolan, men forskningen visar motsatsen: ”Pojkar får generellt mer hjälp av läraren eller 

pedagogen” (Svaleryd, 2008, s. 18), så orsaken till att pojkar presterar lägre i matematik tycks 

inte ligga i att pojkarna blir förbisedda och att flickorna får all lärarens tid. Svaleryd finner 

förklaringen i att vi vuxna tidigt visar barnen vad vi förväntar oss av dem och tyvärr skiljer sig 

dessa förväntningar mellan de två könen.  ”Flickor läser ofta av att deras roll är att vara snälla 

och lydiga” (Svaleryd, 2008, s. 21) och med den förklaringen är de ofta skötsamma i skolan, 

följer lärarens instruktioner och söker bekräftelse genom prestationer.  

Vi förväntar oss att flickorna ska vara duktiga och med Svaleryds tankar i 

bakhuvudet måste vi börja förvänta oss detsamma av pojkarna. Vi lärare måste därför visa en 

mer positiv tilltro till pojkarna och deras skolarbete. ”Enligt beteendevetaren Kaj Pollak är de 

budskap som barn möter tyvärr till 85 procent negativa i sitt innehåll. (…) I synnerhet är det 

pojkar som möter dessa negativa budskap” (Svaleryd, 2008, s. 57). Pojkarna kan då känna att 

de inte finns någon tilltro till dem i skolarbetet och behöver därför inte leva upp till en 

förväntning som inte finns. Vi måste börja se det kompetenta barnet och potential i alla – 

oavsett kön. ”Att bara ställa sig frågan om varför kvinnor och män är lika/ olika, och varför 

det har blivit som det är, tar tid och kraft och bromsar upp jämställdhetsarbetet. Frågan bör 

istället vara vad vi kan göra och pröva, för att se om det blir en förändring” (Svaleryd, 2008, 

s. 41).  

	  
	  

Lusten	  att	  lära	  

En nationell kvalitetsgranskning som Skolverket utförde 2001-2002 berörde lusten att lära 

med särskilt fokus på matematikämnet. Granskningen gjordes i 40 svenska kommuner samt 

hos 16 fristående skolhuvudmän. Jag gjorde min undersökning i en årskurs 5 därför att ”år 5 

tycks vara något av en gyllene tid för många elever. De är i allmänhet mycket positiva till 

skolan och har stor tilltro till sin förmåga” (Skolverket, 2003, s. 17). Dock så förklaras 
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matematiklektionerna ofta som likadana och som en lektion där man alltid jobbar på i 

matematikboken. Lusten att lära menar att vi behöver se över hur vi undervisar i matematik 

för att få fler elever intresserade av ämnet. ”Positiva lärandemiljöer kännetecknas 

sammanfattningsvis av både känsla och tanke, fantasi, upptäckarglädje, engagemang och 

aktivt deltagande” (Skolverket, 2003, s. 23), och dessa måste vi pedagoger ta fasta på även i 

matematiken.  

 I dagens skola har vi sällan samtal i matematiken utan mer genomgångar på 

tavlan och självständigt arbete i boken. För att förstå matematiken behöver orden att förstå det 

logiska i varje uträkning. ”Ett väl utvecklat språk är en nödvändig förutsättning för allt annat 

lärande, också i matematik” (Skolverket, 2003, s. 44). Detta kan förklara varför elever med 

svenska som andraspråk i regel presterar sämre i matematiken då de inte har språket med sig 

från början. Lärare och pedagoger får inte se matematik som ett arbete med siffror och tecken 

utan måste även inkludera samtalet och språket som en grundpelare i ämnet.   

 
 

Uppdrag	  lärare	  	  

I antologin Uppdrag lärare medverkar en rad professorer, lektorer, pedagoger med flera som 

redovisar sin bild av vad en pedagogs uppdrag är. ”Läraren är den i särklass viktigaste faktorn 

för barns och ungas lärande i förskola och skola” (Mathiasson, 2012, s. 9). Detta kan tyckas 

vara ett överflödigt uttalande, men faktum är att vi alla inte arbetar utefter den ståndpunkten. 

Att i matematiken lämna eleverna åt sina böcker och till och med till facit för att rätta sina 

egna arbeten är att släppa på lärarrollen. Vi behöver ta tillbaka rollen som inspiratör och guide 

– även i matematikämnet.   

När Sverige i skolundersökningar tappar placeringar är det lätt att hamna i 

diskussionen om varför de svenska eleverna är sämre än andra barn från andra länder och 

skolor. ”I skoldebatter uppmärksammans ofta elevernas problem – som om det är eleverna 

som är problemet och att det är skolan som ska reducera elevernas problem” (Mathiasson, 

2012, s. 17). Att pojkar, elever med svenska som andraspråk och elever med 

inlärningssvårigheter presterar sämre än resterande grupper bör således inte ses som ett 

problem utan vi måste ställa oss frågan – hur kan vi ändra undervisning så dessa elever får 

samma förutsättningar som de andra? Uppdrag lärare lägger stort fokus vid att skolan måste 

anpassa sig till eleverna och inte vice versa.  
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Metod	  och	  genomförande	  	  

För att kunna besvara frågeställningarna valde jag att genomföra en fältundersökning som 

består av fyra olika matematiktest. Mitt metodval grundar sig främst i att få en så tydlig bild 

som möjligt med resultat som kan jämföras och ställas emot varandra. Resultaten behöver 

också kunna jämföras med tidigare utförd forskning.     

 Denna forskning inleddes med att inhämta information av tidigare forskare 

gjorda i område språk och matematik som mina utgångsfrågor är utformade efter. Jag började 

således med att läsa forskningarna av Bernardo, Morin och Franks som skriver om hur språket 

är en nyckel till varför vissa elever presterar bra och andra mindre bra i ämnet matematik. 

Detta gjorde mig intresserad av text i matematikuppgifter så jag utformade fyra 

matematikprov; två stycken med 12 textuppgifter och två stycken med samma 12 frågor med 

skillnaden att de formulerades i endast siffror och matematiska tecken. Undersökningen 

utfördes sedan i en årskurs 5 för att sedan analyseras i diskussionsdelen av denna uppsats.  

	  

	  

Metodkritik	  	  

Den metod som jag valde att arbeta utifrån har, liksom alla metoder, en del svagheter då den 

används på en relativt liten urvalsgrupp. Metoden ger i detta fall ett resultat i form av en siffra 

men ingen djupare förståelse varför eleven i fråga presterar som den gör. Resultatet skulle till 

exempel kunna vara en effekt av begränsad läxhjälp hemma, psykisk ohälsa, dålig kost, 

utebliven skoltid, skoltrötthet med mera och kanske inte alls bero på svenska som andraspråk 

eller en diagnos. Detta hade man kunnat analysera djupare i form av intervjuer med läraren 

och de enskilda eleverna, men denna metod passade för storleken på den här undersökningen i 

förhållande till arbetstiden. En urvalsgrupp på endast 22 elever kan vara en svaghet då några 

enstaka resultat som är ovanligt höga eller låga kraftigt påverkar snittet.   

 

 

Urval	  	  

De fyra matematiktesten genomfördes i en årskurs 5 i en relativt liten kommun i Västra 

Götaland. Klassen valdes opportunistisk och som ett bekvämlighetsurval. Min undersökning 

kunde behandlas som en vanlig lektion av klassen. Begränsningen till endast en klass gjorde 
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på grund av begränsad tid. Klassen delades in i två grupper där ett aktivt val gjordes att forma 

grupperna så att de var lika många flickor respektive pojkar i varje grupp. Två elever i klassen 

har svenska som andraspråk och de sattes således i olika grupper, liksom två elever med 

inlärningssvårigheter i form av ADHD. Dessa kommer även att redovisas i en egen grupp 

utöver denna indelning. Resten av gruppindelningen skedde med slumpmässigt urval efter 

klasslistan.  

	  

	  

Genomförande	  	  

Klassen delades in i två grupper som beskrivet under rubriken urval. Vi kan kalla grupperna 

för grupp grön och grupp rosa. Vi första tillfället fick eleverna ut matematikprovet med 

textuppgifterna. De var då inte medvetna om att de var indelade i två grupper. Klassen var 

alltså osynligt uppdelade i två grupper och fick således två olika prov. De fick 60 minuter på 

sig att lösa de tolv uppgifterna och majoriteten av klassen behövde mellan 30 och 45 minuter 

på sig.  

 Vid nästa tillfälle fick hela klassen ut det matematiktest som bara innehöll 

siffror, men som bestod av samma räkneuppgifter som i textuppgifterna. Varje individ 

behövde nu mellan 20 och 40 minuter på sig att räkna ut dessa uppgifter – alltså mindre tid än 

för lästalen. 

 
Figur 1 illustrerar gruppindelning, och förhållande mellan tester 

och grupper.   

 

Illustrationen ovan visar hur eleverna blev indelade i grupp grön och rosa. Text 1 och siffror 1 

är samma matematiska prov men problemen presenteras då i text- och siffer-form. 

Uppdelningen är gjord för att kunna jämföra samma uppgifter i text och siffror men det är 

Text	  1	   Siffror	  2	  

Text	  2	   Siffror	  1	  
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således inte samma elever som gjort båda proven utan då växlades proven om. (Se Figur 1). 

Vid första tillfället gjorde eleverna text 1 och 2 och andra tillfället gjorde eleverna siffror 1 

och 2 men utan att göra exakt samma matematiska uppgifter igen.  

Efter att alla lämnat in sina prov berättade undersökaren för eleverna vad som 

undersöktes för att ge dem en bild av varför dessa uppgifter gavs till dem. När resultaten 

redan fastställts av klassens snitt för antalet rätt på det första och på det andra provet 

skickades resultaten till klassläraren som blev ombedd att informera eleverna om detta för att 

få dem att känna sig delaktiga men också lära sig av processen och det undersökande arbetet.  

 

 

Etiska	  överväganden	  	  	  

Då eleverna i undersökningen var under 18 år diskuterade undersökaren och klassläraren 

huruvida ett brev skulle skickas hem till allas föräldrar där de skulle få chansen att svara om 

deras barn fick och ville delta i undersökningen. Efter genomtänkt och noggrann konsultation 

bestämdes dock att ett sådant meddelande inte skulle skickas på grund av att detta arbete inte 

berör något känsligt ämne. Den begränsade tiden för arbetet var också av betydelse. Eleverna 

är också helt anonyma så även om en elev till exempel skulle ha skyddad identitet så skulle 

det inte vara ett problem i just den här undersökningen. Då hembrev ofta tar många dagar att 

få tillbaka till skolan och risken fanns att elever skulle be sina föräldrar att slippa delta på 

grund av bristande intresse och energi valde pedagogerna att inte skicka hem ett 

frågeformulär. Eleverna, lärarna och föräldrarna är vana vid gästlärare i klassen. 

Eleverna är däremot informerade om att de deltar i en rapport och att de är helt 

anonyma. De vet också att de kan lämna undersökningen om de kraftigt skulle önska att inte 

vara med. Då majoriteten av barnen i klassen är 11 år gamla gjordes bedömningen att de kan 

föra vidare denna information hem till föräldrarna som då skulle kontakta klassläraren om de 

hade några frågor. För att skydda barnens integritet skrivs inga namn ut och inte heller namnet 

på skolan som besöktes. 

 

 

Validitet	  

Min undersökning utgår ifrån och tar stöd av Bernardos artikel Language and Mathematical 

Problem Solving Among Bilinguals (2002) om att text i matematiken är ett hinder för elever 
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och speciellt för dem med inlärningssvårigheter och de som läser ämnet på sitt andraspråk.  

Samtidigt är min undersökning inte tillräckligt omfattande för att kunna visa resultat i likhet 

med forskning i större skala. Eleverna med ADHD och eleverna som har svenska som 

andraspråk är till exempel endast två personer i respektive grupp. Det räcker således med att 

en av dem presterar ovanligt högt eller lågt för att det ska få stor inverkan på resultatet.	  	  	  	  	  	  
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Resultat	  och	  analys	  	  

Data	  

Datan jag samlat in presenteras nedan i en tabell som visar antal rätt av 12 uppgifter. I 

tabellen visas varje elevs resultat på matematikprovet med text och matematikprovet med 

endast siffror och matematiska tecken.  

 

Tabell 1 visar elevernas antal rätt av 12 på de båda matematikproven. 

 Textuppgifter	  	   Sifferuppgifter	  	  

Flicka 1  5 6 

Flicka 2  5 10 

Flicka 3  5 11 

Flicka 4  6 10 

Flicka 5 7 6 

Flicka 6 (ADHD) 9 7 

Flicka 7  9 10 

Flicka 8  9 10 

Flicka 9  9 12 

Flicka 10  11 9 

Flicka 11  11 11 

Flicka 12  11 11 

Pojke 1 (ADHD) 1 9 

Pojke 2  2 1 

Pojke 3 (andraspråk) 2 2 

Pojke 4  3 2 

Pojke 5 (andraspråk) 7 9 

Pojke 6  8 (frånvarande) 

Pojke 7  8 8 

Pojke 8  9 10 

Pojke 9  9 11 

Pojke 10  10 9 
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Datan är nedan omvandlad i olika grupper så som kön, utlandsfödda, grupp grön och grupp 

rosa samt elever med inlärningssvårigheten ADHD. Skillnaden i urvalsgrupperna 

presenterade i tabellen ligger mellan 0,7 och 3 rätt.  

 

Tabell 3 visar snittresultat för hela klassen och olika grupper.  

 Textuppgifter  

(antal rätt av 12) 

Sifferuppgifter  

(antal rätt av 12) 

Klassnitt 6,68  8,29 

Snitt grupp grön 6,45 7,20 

Snitt grupp rosa  6,91 9,27 

Snitt tjejer 7,33 9,42 

Snitt killar 5,90 6,60 

Snitt för elever med svenska som andraspråk 4,50 5,50 

Snitt för elever med inlärningssvårigheter  5 8 

	  
 

Matematiktest	  1	  &	  2	  

Matematiktest 1 och 2 innehåller samma frågor med skillnaden att 1 är skriven med text och 2 

endast innehåller siffror och matematiska tecken. I tabellen nedan kan vi se om resultaten 

skiljer sig mellan testen, trots att det är samma matematiska uppgifter eleverna fått räkna ut. 

Det är ej samma elever som har gjort båda proven, men respektive grupp består av 11 elever. 

Den gruppen som svarat på frågorna till test 1 har även gjort test 4. Gruppen som gjort test 2 

har även svarat på test 3.   

 

Tabell 2 visar hur många elever som hade rätt på respektive uppgift i matematiktest 1 och 2.  

Fråga Test 1 (text), antal elever av 11 som 

haft rätt på respektive uppgift 

Test 2 (siffror), antal elever av 11 som 

haft rätt på respektive uppgift 

1 10 9 

2 8 10 

3 9 10 

4 1 6 

5 7 7 
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6 2 6 

7 2 7 

8 8 8 

9 8 8 

10 9 10 

11 10 11 

12 6 10 

Snitt 6,7 av 11 elever svarade rätt på varje 

uppgift 

8,5 av 11 elever svarade rätt på varje 

uppgift 

 

Fråga 1, 2 och 3 visar inte på några större skillnader i resultat vilket innebär att språket varken 

varit ett hinder eller hjälpmedel för eleverna. Fråga 1 handlar om att ett museum hade ett visst 

antal besökare och året efter hade de 1 816 fler besökare. Eleverna verkar då ha förstått att de 

måste addera de två talen för att komma fram till hur många besökare det var det andra året. 

Fråga 2 handlar om en blomsterhandlare som har ett visst antal blommor och slänger några. 

Här användes det relativt nya begreppet ”hen” men det verkar inte ha påverkat eleverna då de 

förstod att de skulle subtrahera för att få fram det rätta svaret. Fråga 3 var en sedelbunt som 

innehöll 50 stycken 100-eurosedlar. Barnen har använt sig av multiplikation för att komma 

fram till hur många euro detta var och har också klarat av uträkningen på ett bra sätt.  

 När vi kommer till fråga 4 uppstår dock något intressant. I textproven är det 

endast 1 elev av 11 som fått rätt på frågan medan 6 personer klarade av samma uppgift 

formulerat i siffror. Frågan löd ”Det ligger 30 äpplen i en låda. Fia köper 1 500 lådor. Hur 

många äpplen är det?” Något i den formulerade texten gör det svårt för eleverna. Fyra elever 

lämnar inget svar alls på uppgiften, en elev glömmer bort att flytta med sig alla nollor till 

svaret medan resten 3 nollor men misslyckas med multiplikationen 3 • 15. Tre av barnen 

kommer fram till att svaret blir 25 medan en kommer fram till 4. Det är oklart hur eleverna 

kommit fram till dessa svar då alla använt sig av algoritmer i en vanlig uppställning där talen 

står på varandra. Då denna uppgift berör stora tal blir det abstrakt då det är svårt att tänka sig 

situationen i bilder. Det blir då en utmaning att applicera logiskt tänkande på uppgiften och 

kvar blir siffror utan betydelse.   

 Fråga 5 är en av tre frågor (tillsammans med fråga 8 och 9) som fått exakt lika 

många rätt i textprovet som i siffertestet.  Uppgift 6 verkar dock har varit aningen svårare då 

endast två elever klarade av uppgiften med text men sex elever hade rätt svar är frågan 
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formulerades i siffror. Frågan handlade om en båtutflykt där man räknar med att få 100 

personer att åka med på utflykten. Resebyrån skulle då få in 43 000 kr jag ville då ha rea på 

vad en biljett kostade. Man kan tänka sig att denna fråga kan vara svår att få en bild av i 

huvudet. Det är inte givet att man kan se framför sig hur denna uppgift skall lösas då det 

kommer till större tal.  Den matematiska delen verkar dock inte ha varit problemet då vi ser 

att sex elev er faktiskt löste 43 000 ÷100 utan problem. I detta fall ställer texten till det för 

barnen och hindrar dem från at nå fram till den matematiska uträkningen.  

 På fråga 7 har två elever rätt svar på textprovet och sju elever har lyckats lösa 

uppgiften på siffertestet. I denna fråga finns ett problem av underförstådd information då 

uppgiften vill veta hur många hästar det finns om det behövs 48 000 skor för att sko dem alla. 

Här är inte all information utskriven utan det tas för givet att eleverna vet att en häst har 4 

hovar. Detta kan vara en anledning varför bara ett par elever har löst textuppgiften. 

Förmodligen letar barnen efter variabler och siffror att använda i texten och finns då ingen 

fyra, används inte heller siffran fyra i uträkningen. Problemet ligger förmodligen alltså inte i 

att barnen inte vet hur många ben en häst har utan att det inte explicit står i uppgiften.  

 För frågan 10 och 11 skiljer sig resultatet inte så mycket ifall frågan ställs med 

text eller siffror. Frågorna behandlar omkrets och area vilket eleverna arbetar mycket med i 

bildform i matematikboken. Kanske är det därför de löser dem lika bra på båda testen. Frågan 

12 handlar om ett kök som är 35 m². Köket är 5 m brett, men hur långt är det? Här svarade sex 

elever rätt på textuppgiften men 10 (alltså alla utom 1) rätt på sifferuppgiften som då 

presenterades i enkel division. Här måste eleverna tänka baklänges då de är vana att lösa 

uppgifterna som längden gånger bredden är lika med arean. I uppgiften får de svaret på arean 

och en sida vilket gör att de behöver omvandla frågan till division. Detta kan mycket väl vara 

en bidragande faktor till varför det ställer till det för eleverna. 

 Sammanfattningsvis kan vi här se att sju stycken av frågorna varierade med 0 

eller 1 rätt mellan text- och siffertesten, medan resterande fem frågor hade större skillnader. 

Endast fråga 1 hade fler rätta svar på textuppgiften än på sifferuppgiften. Detta kan förklaras 

med att det är olika grupper som svarat på proven men också med dagsform och 

koncentration. Det skiljde dock bara en poäng mellan de två. 
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Matematiktest	  3	  &	  4	  

Matematiktest 3 och 4 innehåller samma frågor med skillnaden att 3 är skriven med text och 4 

endast innehåller siffror och matematiska tecken. I tabellen nedan kan vi se om resultaten 

skiljer sig mellan testen, trots att det är samma matematiska uppgifter eleverna fått räkna ut. 

Det är ej samma elever som har gjort båda proven. Grupperna består av 11 respektive 10 

elever.  Som tidigare nämnt har gruppen som svarat på frågorna till test 1 har även gjort test 4. 

Gruppen som gjort test 2 har även svarat på test 3.   

 

Tabell 3 visar hur många elever som hade rätt på respektive uppgift i matematiktest 3 och 4.  

Fråga Test 3 (text), antal elever av 11 som 

haft rätt på respektive uppgift 

Test 4 (siffror), antal elever av 10 som 

haft rätt på respektive uppgift 

1 10 8 

2 8 7 

3 6 5 

4 3 8 

5 4 1 

6 8 6 

7 10 9 

8 9 3 

9 10 6 

10 4 5 

11 8 8 

12 5 7 

Snitt  6,3 av 11 elever svarade rätt på varje 

uppgift 

6,1 av 10 elever svarade rätt på varje 

uppgift 

 

I test 3 och 4 skiljde inte de tre första uppgifterna mer än en eller ett par poäng mellan de två 

grupperna, så där verkar texten inte ställt till det allt för mycket. I fråga 4 däremot skiljer det 

med fem elever som haft rätt på uppgiften med endast siffror i förhållande till textprovet. 

Uppgiften beskrev hur Elin åkte på en väg som var 4 300 m lång. Hon åkte fram och tillbaka 

2 gånger i veckan och frågan löd hur många meter hon reser sammanlagt. Hon reser då alltså 

två stycken tur-och-retur-resor. Vad eleverna inte tog fasta vid i den här uppgiften var 
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begreppet ”fram och tillbaka”. En resa skulle då bli 8 600 meter eftersom hon både vill 

komma till staden och hem igen. Detta verkar eleverna ha glömt bort och istället lagt ihop 

sträckan av vägen två gånger (4 300 • 2) när det i själva verket endast blir en tur-och-retur-

resa. Sifferuppgiften löste däremot åtta elever så nog var det inte talet i sig som var det svåra 

utan den underliggande informationen där allt inte skrivs ut. Vad eleverna skulle ha gjort var 

att räkna ut 4 300 • 2 för att få en resa, och sedan tagit svaret • 2 igen för att få två hela resor. 

4 300 • 4 hade också gått bra som uträkning men då siffran 4 aldrig presenterades i talet 

räknade eleverna inte på den. Siffran 2 fanns dock med i hur många gånger hon reste till 

staden och därför blev uträkningen fel. 

Fråga 5 gick mindre bra för båda grupperna där 4 elever hade rätt på 

textuppgiften och endast en på siffertestet. Detta betyder alltså att uppgiften, som berörde talet 

350 • 20 var svår för eleverna, oavsett text eller inte. Klassen är vana att ställa upp 

multiplikation men verkar inte riktigt fått ordning på det än. Fråga 6 handlar om att 10 

personer hyr ett hus för 16 000 kr och frågan är då hur mycket var och en måste betala. 

Mellan de två grupperna skiljde det endast med två personer där åtta personer fixade 

textuppgiften medan 6 stycken klarade av uppgiften formulerat i siffror. Detta kan tyckas 

tämligen märkligt men kan förklaras med att grupperna mycket väl kan vara olika duktiga på 

matematik utan att det skiljer sig speciellt mycket.  

Fråga 7 lämnar inga stora klyftor utan de grupperna skiljer sig med endast en 

elev. Det ska då påminnas om att det är 11 i en grupp och 10 i den andra så tabellen kan inte 

jämföras rakt av som vi kunde göra med de två första testen. På uppgift 8 händer något 

intressant. Nio elever har rätt på uppgiften när den är formulerad med text men endast tre 

stycken klarar av att läsa ut den formulerad i siffror. Detta är svårt att förklara då båda 

uppgifterna är en enkel subtraktion av 92 077 – 43 710. Den ena gruppen har dock haft svårt 

för principen att låna av andra siffror när till exempel hundratalet inte räcker till. Förklaringen 

på detta måste helt enkelt ha att göra med dagsform, tid på dagen, skolmat eller ojämna 

grupper. Då gruppen som gjort test 3, på majoriteten av uppgifterna presterar högre är svaret 

att grupperna är matematisk ojämna nära till hands.  

Uppgift 9 handlar om att addera männen och kvinnorna i staden Lucca. Även 

här har gruppen som gjort frågorna med text i ett högre antal elever som svarat rätt. 

Textgruppen har 10 som klarade uppgiften medan de som gjorde siffertestet har sex elever 

som klarade av frågan. De tre sista frågorna, 10, 11 och 12, skiljer inte mer ön en eller ett par 

poäng vilket är en indikation på att texten varken hjälpt eller stjälpt eleverna.   
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Flickor	  och	  pojkar	  	  

Som vi kan se av tabellen över det insamlade materialet så presterar flickorna betydligt bättre 

än pojkarna. För att titta närmare på detta kommer jag här undersöka respektive grupps toppar 

och dalar i respektive prov.   

Det lägsta en flicka har på textuppgifterna är 5 rätt av 12 medan det lägsta 

resultatet bland killarna ligger på endast 1 poäng av 12. När det kommer till sifferproven 

skiljer det sig än mer, då den flickan som hade lägst antal rätt hade en flicka 6 rätt av 12 

medan killarnas lägsta resultat ligger på 1 rätt även i detta test. Den lägst presterande flickan 

hade alltså ändå 50 % rätt.  

Toppresultaten ger oss samma uppfattning då tre flickor fick 11 rätt av 12 på 

textuppgifterna samt fyra stycken fick 9 rätt. Vi ser snabbt att flickorna presterar mycket bra 

även med text i matematiken. Pojkarnas högsta resultat ligger på 10 rätt av 12 vilket det bara 

var en elev som presterade. Två pojkar hade 9 poäng och de två nästa hade 8 rätt av 12.  Tittar 

vi sedan på provresultaten som endast hade uppgifter i form av siffror är skillnaden lika, om 

inte än mer, tydliga i jämförelse med textuppgifterna. En flicka fick alla rätt, tre flickor fick 

11 rätt och fyra fick 10 rätt av 12. Pojkarna hade ingen som fick in alla rätt men en pojke fick 

11, en fick 10 och tre fick 9 rätt av 12. Med andra ord, betydligt färre pojkar får de riktigt 

höga resultaten som flickorna presterar.  
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Diskussion	  
Med utgångspunkt i resultaten har diskussionsdelen delats in i olika teman.  

 

Flickor	  och	  pojkar	  
I läroplanen framgår det flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att lyckats med sitt 

skolarbete. ”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter” (Lgr 11, 2011, s. 8), men trots detta uttalande i läroplanens mål så ser vi tydligt i 

denna undersökning att resultaten mellan pojkar och flickor varierar. Snittet för flickorna i 

matematikprovet med text ligger på 7,33 rätt av 12 möjliga medan pojkarna innehar ett 

medelvärde på 5,9 rätt av 12. Denna skillnad på nästan 1,5 poäng känns som en rättvis 

bedömning då vi tittar på de enskilda elevernas resultat och ser att flickorna inte har en person 

som sticker ut med ett högt resultat utan många presterar mycket bra.  

 Fyra av de tio pojkarna hade mindre än 5 rätt på testet med lästal medan ingen 

av flickorna hade ett resultat under 5 rätt. Vad detta kan bero på finner vi bland annat i 

Svaleryds Genuspedagogik där vi kan ta del av informationen att ”flickor läser ofta av att 

deras roll är att vara snälla och lydiga” (Svaleryd, 2008, s. 21). Flickorna lär sig i tidig ålder 

att de ”ska vara söta, snälla och hjälpsamma. De ska vara ’mammas hjälpreda’ och 

’hjälpfröken’ i skolan” (Svaleryd, 2008, s. 15), vilket kan få flera olika effekter. För det första 

så håller de förmodligen större fokus och en tyngre vikt vid vad läraren berättar och gör sedan 

det absolut yttersta för att göra rätt och tillfredsställa pedagogen. Blir de sedan klara snabbt 

och får agera hjälplärare får de ytligare träning i samma område och samtidigt bekräftelse på 

att de gör något bra. Beteenden som får positiva konsekvenser i form av beröm och så vidare 

är mer troliga att fortsätta. Vi skapar alltså helt enkelt en positiv spiral för flickors lärande. 

 Den positiva effekten av att vi ställer höga krav på flickors lärande har tydliga 

resultat i skolarbetet då ”60 procent fler kvinnor än män går vidare till högskolestudier” 

(Svaleryd, 2008, s. 35), men samtidigt sätter vi vuxna då en enorm press på flickorna. ”Var 

fjärde tonårig tjej bär på känslor av oro och ångest” (Svaleryd, 2008, s. 35). Det är inte svårt 

att förstå hur pressen på att alltid vara duktig och prestera bra är förknippad med höga krav på 

sig själv som lätt går över i negativa tankar.   

 I matematiktestet med siffror och matematiska tecken blir klyftan mellan 

klassens flickor och pojkar än högre. Flickorna har ett medelvärde på 9,42 rätt av 12 möjliga 

medan pojkarna i snitt svarar rätt på 6,60 frågor av 12. Gapet ökar nu från ca 1,5 poäng till 
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nästan 3 poäng, vilket torde betyda att de rent matematiska kunskaperna skiljer sig mer än 

pojkars och flickors läsförståelse.      

I dagens skola kretsar mycket kring självständigt arbete och eget ansvar. 

”Skolans mål är att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier.” (Lgr 11, 2011, s. 

18) I dagens skola gynnas flickor av självständigt arbete medan pojkar behöver mer guidning 

av läraren. Detta kan bero på att pojkar mognar senare men också på att flickor redan i tidig 

ålder blivit tränade att ta ansvar för sig själva och även för andra. ”Nyfödda pojkar blir ofta 

aktiverade utan att de själva tar initiativet” (Svaleryd, 2008, s. 34), och detta är ett beteende 

som verkar följa pojkarna från barnsben upp i skolan. Undervisningsformen att ensam räkna i 

sin bok är därför speciellt missgynnande för pojkarna.   

I läroplanen från 2011 kan vi tydligt läsa att skolan ska vara en plats där alla 

barn, oavsett kön, får lika mycket utrymme.  ”Läraren ska verka för att flickor och pojkar får 

ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen” (Lgr 11, 2011, s. 15), med trots 

detta får pojkarna mer uppmärksamhet och tid av läraren i skolan medan flickorna då blir 

lämnade till att ta eget ansvar. Även om det verkar direkt orättvist mot flickorna gynnar det 

deras skolgång och matematikresultat då de snabbt lär sig att vara självständiga och hjälpa 

varandra. Detta sätter en press på flickor men i längden skapas också en bild för pojkarna att 

de inte är bra nog. ”Bland ungdomar som i åldern 15.19 år som begår självmord är 70 procent 

pojkar” (Svaleryd, 2008, s. 34). Det vore befängt att sätta ett likhetstecken mellan pojkarnas 

matematikundervisning och brist på att ta eget ansvar och deras psykiska ohälsa, men 

poängen är att det inte bara är flickor som mår dåligt i ung ålder. Kanske känner pojkarna att 

de inte gör bra nog ifrån sig eller att de helt enkelt inte räcker till i en värld av duktiga flickor.  

Vi ser att resultaten skiljer sig mellan de två könen men vad beror detta på? ”Att 

bara ställa sig frågan om varför kvinnor och män är lika/ olika, och varför det har blivit som 

det är, tar tid och kraft och bromsar upp jämställdhetsarbetet. Frågan bör istället vara vad vi 

kan göra och pröva, för att se om det blir en förändring.” (Svaleryd, 2008, s. 41) 

Jämställdhetsminister Maria Arnholm förklarar att ”vi behöver fler kvinnor där makten finns 

och fler män där barnen finns” (Arnholm, 2013). Det är ingen hemlighet att skolan domineras 

av kvinnliga lärare och kanske är detta en del av förklaringen. Behöver helt enkelt pojkar 

manliga förebilder i skolan som motiverar dem att vilja prestera eller behöver de ett helt annat 

sätt än flickorna att ta in information och kunskap på? Enligt skolans värdegrund och uppdrag 

ska skolan ”främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” (Lgr 11, 

2011, s. 7) så kanske måste vi titta på nya metoder för att även få med oss pojkarna på tåget.  
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Utlandsfödda	  
I min undersökning var två av eleverna i klassen utlandsfödda och läser därmed matematik på 

sitt andraspråk. Eftersom ”språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade” (Lgr 

11, 2011, s.9) med varandra borde dessa elever prestera sämre än klassnittet i matematik och 

speciellt i det test där frågorna var inbäddade i text.  

 Medelvärdet för klassen var 6,68 rätt av 12 möjliga på det test där lästal 

presenterades. De utlandsfödda eleverna hade ett snitt på 4,5 rätt. I testet med siffror och 

matematiska tecken låg klassens snitt på 8,29 medan eleverna med svenska som andraspråk 

hade ett medelvärde på 5,5 rätt av 12 möjliga.  

 Tittar vi på de två elevernas enskilda resultat ser vi att en elev hade 7 poäng på 

testet med lästal och 9 poäng på matematikprovet med siffror. Båda dessa resultat är över 

klassens medelvärde. Det betyder att den andra eleven har dragit ner snittet då han hade 2 rätt 

på respektive prov vilket är långt under klassnittet. Denna information är således inte 

trovärdig som bas för en vetenskaplig forskning.  

Språket är en viktig nyckel till kunskap och ”skolan ska ansvara för att varje 

elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett 

nyanserat sätt” (Lgr 11, 2011, s. 13), men med de resultaten vi fått in från dessa två elever kan 

vi omöjligt säga om de har påverkats av det faktum att de läser matematik på sitt andraspråk. 

Kanske har den ena eleven lätt för sig i skolan och hög tilltro till den egna förmågan medan 

den andra eleven är skoltrött, inte håller matematik som ett roligt ämne eller har större 

svårigheter med språket än den första eleven. Dessa frågor kan vi omöjligt få svar på i denna 

undersökning. ”Läraren ska stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna 

förmågan” (Lgr 11, 2011, s. 14) och kanske är det där det brister för den elev som endast 

levererar ett par rätt på varje prov.  

	  

	  

	  Inlärningssvårigheter	  i	  form	  av	  ADHD	  
I klassen där jag gjorde min undersökning fanns 2 elever, en pojke och en flicka, med ADHD. 

Enligt Morin och Franks har dessa elever med svårigheter för att hålla fokus svårare även i 

matematik.  

 Medelvärdet för klassen var 6,68 rätt av 12 möjliga på det test där lästal 

presenterades. Elevernas med ADHD hade ett snitt på 5 rätt. I testet med siffror och 

matematiska tecken låg klassens snitt på 8,29 medan dessa elever hade ett medelvärde på 8 
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rätt av 12 möjliga. Även detta resultat är missvisande, åtminstone i testet med text, då endast 

två elever deltagit.  

 I matematikprovet med text fick pojken 1 rätt medan flickan fick 9 av 12 

möjliga. Återigen kommer skillnaden mellan pojkar och flickor på tal även om jag 

personligen inte tror att det var vad som påverkade resultatet denna gång. När eleverna skrev 

det första provet gick pedagogen fram till pojken då han såg att han tomt stirrade rakt fram 

och inte ner på sitt papper. Han hade då sett ner på pappret med all text och bestämt sig för att 

det var svårt och/eller tråkigt och i det läget har han svårare än andra barn att byta 

sinnesstämning och försöka ändå. Därför svarade han endast på en fråga och den hade han 

också rätt på. Det indikerar svagt att han hade klarat av provet rätt bra om han bara lyckats ta 

sig ur den låsta situationen om att detta var över hans kunskaper.  

Under läroplanens övergripande mål och riktlinjer framgår det att pedagogerna 

ska anpassa undervisningen och stöden till varje enskild elev och dess behov. ”Alla som 

arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd, och samverka 

för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande” (Lgr 11, 2011, s. 14). I detta 

fall tvivlar jag inte på att skolan gör det men för att alla elever i klassen skulle ha samma 

förutsättningar satt eleverna kvar i klassrummet vid sina bänkar och arbetade tyst. Jag gav 

också informationen att ingen hjälp skulle kunna tillhandahållas från mig eller annan pedagog. 

Hade detta varit en vanlig lektion hade pojken med ADHD förmodligen behövt byta miljö och 

till exempel satt sig i ett grupprum. Jag valde att inte göra så den här gången då alla skulle 

sitta i samma arbetsmiljö och det är förmodligen varför utfallet blev som det blev.  

Flickan å andra sidan ser vi prestera över klassens medelvärde på testet med text 

och styrker därför inte teorin om att elever med diagnos skulle prestera sämre en deras 

klasskamrater. Pojken presterar också över förväntan, 9 rätt av 12, på det testet där bara siffror 

och matematiska tecken finns med. Det finns därför inget i min undersökning som styrker att 

elever med diagnos, i det här fallet ADHD, skulle prestera sämre i matematik (både med text 

eller siffror) än resten av klassen.  

 
 

Framtida	  forskning	  inom	  området	  
Även om jag inte fått ett tydligt svar på alla mina frågor har det väckt andra funderingar för 

vidare forskning. Den här undersökningen bjuder in till djupare forskning kring varför pojkar 

och flickors resultat skiljer sig så markant i matematiken men också i skolan generellt. Har 

detta att göra med hur vi uppfostrar flickor och pojkar, har det att göra med det höga antalet 
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kvinnliga lärare eller passar helt enkelt inte den svenska skolan de svenska pojkarna? Det 

finns många frågor kvar att besvara och det är också ett högaktuellt ämne i dagens 

jämställdhetsdebatt. Om klassresan börjar i klassrummet måste vi se till att alla har lika goda 

förutsättningar när loppet börjar.  

 Denna rapport lämnar också en lucka för att i större skala undersöka hur svenska 

som andraspråk påverkar de andra ämnena i skolan så som matematiken. För att göra detta på 

ett bra sätt behövs fler deltagare men också en tydligare bild av hur länge eleven bott i Sverige 

och till vilken utsträckning läxhjälp finns i elevens hem och så vidare.  

  Vad som också var mycket intressant men som jag inte hann lägga fokus vid var 

varför pojken med ADHD blev så begränsad och låste sig när han fick ut matematiktestet med 

texten. Var de för det såg så mycket ut på pappret, hade det något med arbetsmiljön att göra 

eller att jag kom in som vikarie under endast den timmen. Detta är svar jag skulle vilja få reda 

på och svaren tror jag man skulle kunna närma sig med hjälp av observation och intervjuer 

med lärare i elevens omgivning samt pojken själv. Så även om just denna forskning inte gett 

så pass tydliga resultat som jag hoppats på så öppnar de nya fönster för vidare undersökning 

vid ett annat tillfälle i mitt yrkesliv.  
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Bilagor	  

Matematiktest	  1 

1. Under 2012 hade ett museum 185 387 besökare. 2013 hade museet 1 816 fler 

besökare. Hur många besökare var det 2013?  

2. Till en blomsterfestival hade utsmyckaren 23 205 blommor. Hen slängde 3 167 

stycken. Hur många blommor använde utsmyckaren?  

3. I en sedelbunt finns 50 stycken 100-eurosedlar. Hur många euro är det? 

4. Det ligger 30 äpplen i en låda. Fia köper 1500 lådor, hur många äpplen är det?  

5. En resebyrå ordnar bussutflykter. En utflykt kostar 100 kr. Byrån fick en dag in   4 500 

kr. Hur många personer åkte med?   

6. Resebyrån ordnar också båtutflykter. Man räknar med att få 100 personer som åker 

med. Resebyrån skulle då få in 43 000 kr. Vad är priset för utflykten?  

7. Det skulle behövas 48 000 hästskor för att sko alla kapplösningshästar i antika Rom. 

Hur många kapplöpningshästar fanns det?  

8. Till karnevalen i Venedig såldes 27 154 ansiktsmasker och 52 768 ögonmasker. Hur 

många masker såldes sammanlagt? 

9. I juli rodde Franco 4 405 turister och i augusti 3 278 stycken. Hur många fler turister 

rodde han i juli? 

10. Sarah har ett vykort som är 10 cm långt och 5 cm brett. Hur stor är vykortets area?  

11. Ett rum är 6 m långt och 4 m brett. Hur stor är rummets omkrets?  

12. Heras kök är 35 m². Köket är 5 m brett, men hur långt är det?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Matematiktest	  2 

1. 185 387 + 1 816 =  

2. 23 205 – 3 167 = 

3. 50 • 100 =    

4. 30 • 1500 =  

5. 4500 ÷ 100 =  

6. 43 000 ÷ 100 =  

7. 48 000 ÷ 4 =  

8. 27 154 + 52 768 

9. 4 405 – 3 278 = 

10. 10 • 5 =  

11. 6 + 6 + 4 +4 =  

12. 35 ÷ 5 =  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Matematiktest	  3 

1. På ett konstmuseum i Florens finns det 52 377 målningar och 13 645 skulpturer. Hur 

många konstverk är det sammanlagt?  

2. Staden San Remo skickar blommor till Nobelfesten varje år. Ett år skickades         7 

080 blommor. 5 525 var vita och resten röda. Hur många var röda? 

3. Hur många euro är 30 stycken 50-eurosedlar?  

4. Från Elins fruktodling till staden är det 4 300 m. Elin kör fram och tillbaka till staden 

2 gånger per vecka. Hur långt kör Elin sammanlagt på en vecka?  

5. Anders har sålt 350 lådor apelsiner. Varje låda väger 20 kg. Hur många kg apelsiner 

har han sålt?  

6. Ett hus kostar 16 000 kr att hyra. 10 personer hyr huset. Alla betalar lika mycket. Hur 

mycket ska var och en betala? 

7. Du vill växla till dig 100-kronorssedlar. Hur många får du för 800 kr?  

8. I Pisa bor det 92 077 personer. Av dem är 43 710 män. Hur många kvinnor bor i Pisa?  

9. I grannstaden Lucca bor det 45 398 kvinnor och 71 725 män. Hur många personer bor 

i Lucca? 

10.  Ett stort badhus kan ta emot 1 500 gäster samtidigt. Hur många klasser på 30 elever 

kan få plats?  

11. På karnevalen i Venedig sågs 15 833 narrar med lösnäsa och 21 375 narrar utan 

lösnäsa. Hur många narrar var det? 

12. I ”den långa rodden” deltar 5 602 roddare i år. Förra året var det 4 469 roddare. Hur 

många fler är det i år?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Matematiktest	  4 

1. 52 377 + 113 645 = 

2. 7 080 – 5 525 = 

3. 30 • 50 =  

4. 4 300 • 4 =   

5. 350 • 20 =  

6. 16 000 ÷ 10 =  

7. 800 ÷ 100 = 

8. 92 077 - 43 710  = 

9. 45 398 + 71 725 =   

10. 1 500 ÷ 30 =   

11. 15 833 + 21 375 = 

12.  5 602 - 4 469 =	  	  

	  


