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Sammanfattning  

Uppsatsen handlar om hur några elever i årskurs nio, i matematiksvårigheter, resonerar kring 

matematiska textuppgifter. Syftet med undersökningen är att få en fördjupad kunskap om och 

förståelse av betydelsen av textens formulering för förmågan hos några elever i årskurs nio, 

som är i matematiksvårigheter, att lösa matematiska textuppgifter. I detta ingår även att få ökad 

kunskap om hur några elever i årskurs nio, i matematiksvårigheter, resonerar kring hur 

undervisning om arbete med matematiska textuppgifter går till. De teoretiska utgångspunkter 

som vi utgår från i undersökningen är ett relationellt perspektiv på specialpedagogisk 

verksamhet samt Vygotskijs teorier om språk och lärande. Undersökningen bygger på en 

kvalitativ forskningsansats. Data samlades in i form av fjorton halvstrukturerade intervjuer, 

med fyra matematiska textuppgifter som utgångspunkt. Elevernas resonemang analyserades via 

tematisk analys. Resultaten visar att textens formulering har betydelse både för elevers förmåga 

att förstå en matematisk textuppgift och för hur de uppfattar uppgiftens svårighetsgrad. 

Matematiska textuppgifter innehållande formler och variabler uppfattas som svårare än 

uppgifter som enbart kräver hantering av de fyra räknesätten. Matematiska textuppgifter med 

kortare text betraktas som enklare än uppgifter med längre och mer komplext formulerad 

information. Vi ser även att andra faktorer än textens formulering kan ha betydelse för elevers 

framgång i arbete med matematiska textuppgifter. Dessa faktorer är god taluppfattning, 

arbetsro, mindre undervisningsgrupper, tillgång till stöd från lärare, möjlighet till samarbete 

med klasskamrater, tillräckligt med tid att ta till sig lärarens instruktioner och innehållet i de 

matematiska textuppgifterna, samt ett tryggt samtalsklimat. Resultaten tyder också på att 

undervisning kring textuppgifter i matematik inte är vanligt förekommande. Vår slutsats är att 

textens formulering har betydelse vid arbete med textuppgifter i matematik men att även andra 

faktorer kan vara viktiga. Detta är värdefull kunskap för oss som speciallärare i matematik, och 

viktigt att beakta i arbetet med elever som är i, eller riskerar att hamna i, matematiksvårigheter.  

 

Nyckelord: elever i matematiksvårigheter, matematiska textuppgifter, relationellt perspektiv, 

tematisk analys, Vygotskij  
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1 Inledning 

I egenskap av att vara grundskollärare som undervisar i bland annat matematik har vi ofta märkt 

att elever kan ha en säkerhet vad gäller grundläggande matematiska kunskaper, såsom 

räknefärdigheter, men ändå ha svårt att tillämpa kunskaperna när de ska arbeta med 

matematiska textuppgifter. Resultatet av de PISA-undersökningar som gjordes under början av 

2000-talet visade en generellt nedåtgående trend vad gäller svenska 15-åringars förmåga att 

lösa textuppgifter i matematik (Skolverket, 2012). Mot bakgrund av bland annat PISA-

resultaten har grundskolans timplan ändrats på så sätt att undervisningstiden i matematik 

utökats för årskurs 4-6 (Utbildningsutskottet, 2015). För att göra en rättvis bedömning av 

högstadieelevers prestationer i matematik, och för att kunna utarbeta lämpliga åtgärder för att 

komma tillrätta med problemet, är det viktigt att veta om de vikande PISA-resultaten kan ha 

påverkats av försämrade kunskaper i matematik, eller om det rörde sig om en svaghet vad gäller 

att tolka och förstå de matematiska textuppgifternas formulering. Vi vill därför närmare 

undersöka vilken betydelse textens formulering har för elevers förmåga att lösa matematiska 

textuppgifter. Vi vill också ta reda på hur elever resonerar kring undervisning om matematiska 

textuppgifter.  

Som grundskollärare i matematik har vi mött ett flertal elever som varit i, eller riskerat att hamna 

i, matematiksvårigheter. Det kan finnas flera orsaker till att elever hamnar i svårigheter, till 

exempel att undervisningen inte tar tillräcklig hänsyn till de språkliga komponenter som finns 

i matematikämnet (Riccomini, Smith, Hughes, & Fries, 2015). Eftersom vi utbildar oss till 

speciallärare är vi särskilt intresserade av att få en fördjupad kunskap om och förståelse av hur 

elever i matematiksvårigheter resonerar kring matematiska textuppgifter. 

1.1 Disposition och centrala begrepp 

Uppsatsen inleds med en bakgrund, inklusive en översikt av forskningsfältet. Vidare tar vi upp  

specialpedagogiska perspektiv och teoretiska utgångspunkter. Därefter följer ett metodavsnitt 

som redovisar forskningsansats, urval, metod för insamling och bearbetning av data samt 

kvalitets- och forskningsetiska aspekter. Vi redovisar sedan våra resultat, som relateras till 

frågeställningarna samt till de specialpedagogiska perspektiv och teoretiska utgångspunkter vi 

utgår från. Uppsatsen avslutas med ett diskussionsavsnitt, vilket inkluderar en reflektion.   
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I uppsatsen används två centrala begrepp: “matematiska textuppgifter” och “elever i 

matematiksvårigheter”. Med matematiska textuppgifter menar vi i det här arbetet uppgifter som 

är multisemiotiska, enligt Dyrvolds (2016) beskrivning. Sådana uppgifter innehåller en 

kombination av naturligt språk, matematiska siffror och symboler, samt ibland även bilder.  

I det här arbetet menar vi att den gemensamma nämnaren för elever i matematiksvårigheter är 

att deras lärare (eller de själva) av något skäl anser att det finns hinder i elevens 

matematikutveckling. Elever i matematiksvårigheter är dock inte en homogen elevgrupp, som 

Sjöberg (2006) tydligt slår fast. Att en elev hamnar i matematiksvårigheter har många orsaker, 

både kopplat till eleven själv och till den situation som eleven befinner sig i. Exempel på hinder 

som Sjöberg (ibid.) tar upp är inlärningssvårigheter, koncentrationssvårigheter, obehag eller 

direkt ångest inför matematikämnet. Det kan även handla om en arbetssituation under 

lektionerna som är bristfällig till exempel på grund av att lärarens sätt att undervisa inte 

engagerar, att elevgruppen är så stor att läraren inte hinner ge tillräckligt stöd till den enskilda 

eleven och/eller att eleven själv har en låg arbetsinsats. Det är också viktigt att notera att det 

inte behöver vara en permanent situation att vara i matematiksvårigheter. Via egna 

arbetsinsatser och stöd från omgivningen är det möjligt för eleven att uppnå en gynnsam 

matematikutveckling (Sjöberg, 2006).  

2 Bakgrund 

Avsnittet inleds med en kommentar till Skolverkets formuleringar i Läroplanen för grundskolan 

(Lgr 11) angående matematisk problemlösning och kommunikation. Här sammanfattar vi även 

Skolverkets jämförelse mellan uppgifterna i PISA och Skolverkets ämnesprov i matematik. 

Därefter ges en översikt av forskning som vi har tagit del av, angående läsförståelsens betydelse 

för arbete med matematiska textuppgifter.  

2.1 Skolverkets formuleringar 

All undervisning i grundskolan grundar sig på Läroplanen för grundskolan (Lgr11) vilket gör 

det relevant att studera vad som står där i fråga om läsförmågans roll inom matematikämnet. I 

Lgr 11 anges inte uttryckligen att läsning och elevers läsförmåga är något som ska 

uppmärksammas inom matematikundervisningen. Däremot ska syftet med undervisningen 

bland annat vara att ”bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa 

problem” (Skolverket, 2011, s. 62). Eleven ska också ”ges förutsättningar att utveckla 
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kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer” samt ”ges möjlighet att 

utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer” (ibid.).  

En av de fem förmågor som eleverna ska få möjlighet att utveckla är att ”föra och följa 

matematiska resonemang” (Skolverket, 2011, s. 63). Till kunskapskraven för elever i årskurs 

nio hör även att kunna använda ”symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och 

andra matematiska uttrycksformer” (ibid., s. 70). En tolkning av dessa formuleringar är att 

skolans styrdokument visar på att förmågan till kommunikation och förståelse för matematikens 

uttrycksformer och språk är en viktig del i matematikundervisningen – och en förutsättning för 

att kunna lösa matematiska textuppgifter. 

Enligt den jämförelse som Skolverket genomfört är uppgifterna i PISA-testerna betydligt mer 

”texttunga” än i Skolverkets ämnesprov i matematik (Skolverket, 2015, s. 31). PISA-

uppgifterna innehåller mer text i form av fler – och längre – meningar än vad som är fallet i 

Skolverkets ämnesprov. Antalet ord per deluppgift är mer än dubbelt så många i PISA-

uppgifterna, jämfört med textuppgifterna i Skolverkets ämnesprov. Detta innebär att eleverna 

inte bara måste läsa mer text för att lösa PISA-uppgifterna utan även ”mer text per tidsenhet, 

vilket kan leda till att resultatet i PISA i högre utsträckning kan påverkas av kunskaper i 

läsförståelse” (ibid.).  

2.2 Forskningsfältet 

Här ges en redogörelse för forskning som vi har tagit del av angående elevers förmåga att förstå 

och bearbeta information som ges i matematiska textuppgifter. De artiklar vi hänvisar till har 

hämtats från artikeldatabaser där vi har sökt efter artiklar med en kombination av orden 

“läsning”, “läsförståelse”, “matematik” och liknande uttryck i titeln. Vi har även i första hand 

sökt artiklar som handlar om undervisning av elever på en nivå som motsvarar svensk 

grundskola, samt artiklar som publicerats under de senaste tio till femton åren.  

Avsnittet inleds med ett stycke som tar upp vad som kännetecknar matematiska textuppgifter, 

jämfört med andra typer av texter. Därefter ges exempel på betydelsen av språklig kompetens i 

ett matematiskt sammanhang samt betydelsen av att ha en god läsförmåga vid arbete med 

matematiska textuppgifter. Avslutningsvis redovisas några exempel på vad som kan innebära 

hinder i förståelsen av matematiska textuppgifter – och hur pedagoger kan bidra till att 

förebygga dessa hinder. 
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2.2.1 Vad kännetecknar matematiska textuppgifter? 

Begreppet text definieras i Nationalencyklopedin (2016-12-12) som ett ”språkligt yttrande, 

vanligen skrivet eller tryckt, ibland även muntligt”. Det som särskiljer en matematisk 

textuppgift från andra texter är att det i den matematiska texten vanligtvis förekommer siffror, 

symboler, figurer och diagram i kombination med skrivna ord (Adams & Lowery, 2007; 

Dyrvold, 2016). Österholm (2006) poängterar att det i synnerhet är användning av symboler 

som kännetecknar matematiska texter.  

Fuentes (2010) påpekar att en matematisk textuppgift kan innehålla vardagliga ord och uttryck 

samtidigt som den kan innehålla matematikspecifika ord och begrepp som eleven måste förstå 

för att kunna tolka innehållet. Det kan också vara så att ord och uttryck som har en viss betydelse 

i vardagsspråk kan ha en helt annan betydelse i ett matematiskt sammanhang (ibid.). Adams 

(2003) ger ett flertal exempel på sådana engelska ord; svenska motsvarigheter är bland andra 

begreppen volym och produkt.  

En utmaning vid arbetet med matematiska textuppgifter är att de ämnesspecifika begreppen ofta 

är så att säga inbäddade och underförstådda i texten, vilket kräver att eleven förstår 

sammanhanget för att kunna tolka vad uppgiften går ut på (Fuentes, 2010; Österholm, 2005). 

Språket i matematiska textuppgifter är dessutom ofta knapphändigt och kompakt (Fuentes, 

2010; Lundberg & Sterner, 2006). Till skillnad från läsning av en skönlitterär text, då läsaren 

behöver filtrera och tolka en stor mängd information för att förstå innehållet i texten, måste den 

som arbetar med en matematisk textuppgift i stället ”packa upp” texten och avtäcka 

informationen (Gunnar Berg, pensionerad universitetslektor, föreläsning, 2016-11-01; Fuentes, 

2010). Missförstånd angående vilka räkneoperationer som ska utföras kan därför bero på att 

eleven gör en alltför bokstavlig tolkning av vad som står i uppgiften, om texten inte tillräckligt 

tydligt anger vad som efterfrågas (Fuentes, 2010).  

2.2.2 Vikten av språklig medvetenhet och god läsförmåga i det matematiska 

sammanhanget 

Vygotskij (1999) menar att det är omöjligt att skilja språk från tanke; de är förenade i en enhet 

via ordens betydelse. Vygotskij skriver även att ”for the young child, to think means to recall; 

but for the adolescent, to recall means to think” (Vygotskij, 1978, s. 51). Språket utgör alltså 

grundvalen för förmågan att formulera tankar – och tänkandet är i sin tur ett nödvändigt medel 

för att kunna minnas och använda tidigare kunskaper.  
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Enligt Chen (2010) är språket en del av alla situationer då en bedömning äger rum. Vid tillfällen 

då elever bedöms används språk till exempel genom att eleven förväntas kunna läsa frågor och 

instruktioner i textform, eller att frågor ställs muntligen. Chen (ibid.) understryker därför vikten 

av att pedagoger i alla skolämnen är medvetna om hur språket påverkar ett test så att testet 

utformas på ett sådant sätt att det verkligen mäter vad som ska mätas. Här är matematikämnet 

inte något undantag; forskning av Abedi och Lord (2001) tillika med Edge och Friedberg 

(refererad i Dyrvold, 2016) visar att det finns samband mellan elevers språkliga utveckling och 

deras prestationer i matematik. Deras undersökningar av elever i engelskspråkiga miljöer visade 

att elever med en positiv utveckling vad gäller det engelska språket nådde högre resultat på test 

i matematik, jämfört med de jämnåriga elever som hade svagare kunskaper i engelska.  

Beträffande vikten av att ha en god läsförmåga påpekar Adams och Lowery (2007) att läsning 

är en grund för allt lärande. De anser även att det finns en klar koppling mellan läsning och 

matematik; för att kunna lösa en matematisk textuppgift krävs både en förståelse av textens 

innehåll och en förmåga att se hur man ska arbeta med uppgiften utifrån den information som 

texten ger. Elever som ska ta reda på summan, kvoten eller produkten av olika värden måste, 

om uppgiften innehåller text, först av allt förstå vad som står skrivet för att kunna ta sig an 

själva räkneuppgiften (ibid.). Härigenom blir själva lösandet av den matematiska textuppgiften 

ett bevis för att eleven har förstått matematiken, hävdar Adams (2003). Det omvända gäller 

också – den som förstår matematiken visar att den har en god matematisk läsförmåga (ibid.). 

Den egna läsförståelsen kan dock vara svår att bedöma och reflektera kring, vid läsning av 

matematiska texter (Österholm, 2006).  

Lässvårigheter och matematiksvårigheter hänger ofta samman (Reikerås, 2006). Empiriska 

exempel på detta ges i resultaten av en tvåårig longitudinell studie av Jordan, Kaplan & Hanich 

(refererad i Vilenius-Tuohimaa, Aunola & Nurmi, 2008) som visar att elever som stöter på 

hinder i sin läsutveckling ofta också hamnar i svårigheter vad gäller matematiken. Det omvända 

sambandet är däremot inte lika tydligt. Med andra ord – om en elev hamnar i svårigheter i sin 

matematikutveckling påverkar det inte med nödvändighet elevens läsutveckling (ibid.).  

Ännu ett exempel på sambandet mellan svårigheter i läsning och matematiksvårigheter ges i en 

undersökning av Özsoy, Kuruyer och Çakiroğlu (2015). Först testades läsförmågan hos en 

grupp elever i årskurs tre, varefter samma elever fick förklara innehållet i olika räknesagor, 

samt beskriva hur de skulle gå tillväga för att lösa de tillhörande matematikuppgifterna. De 

elever som visade svagheter i sin läsförmåga hade även svårigheter att klara de matematiska 

textuppgifterna. En förklaring skulle kunna vara att svårigheter i matematik beror på samma 
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fonologiska hinder som orsakar hinder vid läsning (Lundberg & Sterner, 2006; Reikerås, 2006). 

Reikerås (ibid.) hänvisar å andra sidan till studier som visar att ungefär hälften av de elever som 

bedöms vara i matematiksvårigheter inte har några problem med läsningen. Eftersom orsaken 

till att elever hamnar i matematiksvårigheter kan skilja sig radikalt från individ till individ blir 

det viktigt att läraren erbjuder en variation i sin undervisningsstil då elever som är i svårigheter 

vad gäller både matematik och läsning behöver en annan typ av insatser än de elever som enbart 

är i matematiksvårigheter (ibid.). 

Dyrvold (2016) menar att det är möjligt att urskilja dels en matematikspecifik läsförmåga, dels 

en läsförmåga som inte är knuten till matematikämnet. Framför allt vid läsning av texter som 

innehåller symboler används “ämnesspecifika läsförmågor” då läsaren främst fokuserar på 

symbolerna (Österholm, 2006, sid. 144). För att en elev ska kunna tillämpa sina matematiska 

färdigheter fullt ut måste eleven träna båda förmågorna, det vill säga att läsa både vanlig text 

och matematisk text (Fuentes, 2010). Lundberg och Sterner (2006) betonar att det är viktigt att 

ha ett flyt i sin läsning, oavsett vilken sorts text som läses. Har eleven svårigheter att avkoda 

ord i texten blir läsningen långsam vilket kan leda till att det blir svårt att minnas vad man nyss 

har läst. Det blir då också svårt att hålla reda på vilken information som är viktig, vilket 

Lundberg och Sterner (ibid.) ser som avgörande för hur elever klarar att lösa en matematisk 

textuppgift. Att huvudsakligen fokusera på vissa detaljer i texten (såsom symbolerna) kan också 

ses som en brist i läsförmågan, eftersom läsaren då behandlar textens delar på olika sätt 

(Österholm, 2006). 

För att en text ska vara helt meningsfull måste eleven kunna interagera med texten (Adams & 

Lowery, 2007). Özsoy, Kuruyer och Çakiroğlu (2015) menar att läsning av skönlitteratur och 

arbete med matematiska textuppgifter på det sättet har flera likheter eftersom det i båda fallen 

handlar om att använda tillgänglig information och skapa förståelse och mening i ett 

sammanhang. Detta bygger i sin tur på en tillämpning av förmågan att känna igen och tolka 

skrivna symboler (ibid.). Enligt Adams och Lowery (2007) handlar läsförståelse i matematik 

emellertid inte enbart om att ha en språklig förmåga och att kunna bearbeta en skriven text utan 

det handlar även om att kunna förstå och hantera siffror, logik och matematiska operationer. 

Både läsförmåga och förmåga att lösa matematiska textuppgifter kan dessutom hänga samman 

med en mer generell förmåga att föra resonemang (Vilenius-Tuohimaa, Aunola & Nurmi, 

2008).  
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Österholm (2006) och Fuentes (2010) diskuterar också betydelsen av förförståelse och intresse 

hos läsaren. Föga förvånande går det att konstatera att elever med god förståelse av 

ämnesområdet har lättare att förstå den information som ges i en matematisk textuppgift.  

2.2.3 Potentiella hinder i matematikutvecklingen och hur de kan förebyggas 

Reikerås (2006) tar upp att elevers omogna strategier vid arbete med aritmetik kan signalera att 

eleven riskerar att hamna i matematiksvårigheter. Att ha svårt att komma ihåg och använda 

aritmetiska fakta (till exempel att inte ha automatiserat addition av par av ental) kan ses som ett 

tecken på att eleven riskerar att hamna i matematiksvårigheter, på samma sätt som svårigheter 

att avkoda ord tyder på att en elev är i lässvårigheter. Avkodning och läsförståelse betraktas 

dock som separata fenomen inom läsforskning och Reikerås (ibid.) menar att det kan vara 

likaledes meningsfullt att skilja mellan elevers förmåga att komma ihåg aritmetiska fakta och 

förmågan att hantera andra processer i arbetet med aritmetik. Samtidigt finns det starka 

samband mellan nivån på elevens aritmetiska faktakunskaper och elevens förmåga att lösa mer 

avancerade matematiska textuppgifter (ibid.).  

Matematiska textuppgifter läses ofta på ett icke-linjärt sätt; läsaren skiftar fokus ”back and 

forth” mellan olika delar av uppgiften, utifrån vad läsaren uppfattar vad som är viktigt och vilka 

samband som finns mellan uppgiftens olika delar (Dyrvold, 2016, sid. 10). Angående brister i 

läsförståelsen menar Abedi och Lord (2001) tillika med Österholm (2006) att det är särskilt 

problematiskt för elever i matematiksvårigheter att tolka matematiska symboler. Det är vanligt 

att ett algebraiskt uttryck i en text tolkas som en separat del av texten – och som en uppmaning 

att utföra en viss räkneoperation (Österholm, 2006). Enligt Duru och Koklu (2011) är det dock 

inte enbart elever i matematiksvårigheter som kan uppvisa brister i sin symbolförståelse. I en 

enkät- och intervjustudie om hur högstadieelever tolkar ekvationer och algebraiska uttryck fann 

de att det var svårt för en majoritet av eleverna att helt förstå alla symboler. Till exempel vållade 

olikhetstecknet problem för eleverna att tolka uttryck på ett korrekt sätt. Boonen, de Koning, 

Jolles och van der Schoot (2015) tar också upp att det inte är självklart att goda läsare som 

behärskar matematiken automatiskt har en hög matematisk kompetens. I sin undersökning lät 

de elever i årskurs sex lösa textuppgifter där den språkliga komplexiteten varierade. De kunde 

notera att även elever som var vana vid att arbeta med matematiska textuppgifter hade 

svårigheter att lösa uppgifter med en text som uppfattades som inkonsekvent. Inkonsekvensen 

bestod till exempel av ordval (såsom “mer än”) som antydde att en addition skulle utföras, 

medan räknesättet som behövdes för att lösa uppgiften i själva verket var subtraktion.  
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Fuentes (2010) beskriver en mening i en skönlitterär text som en ganska flexibel komposition 

av substantiv, verb och andra typer av ord. Relationerna mellan de olika komponenterna i en 

matematisk ekvation är däremot fixerad, vilket kan bidra till att det är en större utmaning att 

förstå vad ekvationen betyder. Engström (2007) ställer sig däremot frågande till om det 

huvudsakligen är texten som skapar svårigheter när elever inte bemästrar matematiska 

textuppgifter eller om det snarare är till exempel är en bristande taluppfattning som gör det svårt 

för eleven att tolka den typen av uppgifter. Studier har också visat att elever inte alltid tar hänsyn 

till verkliga förhållanden när matematiska textuppgifter ska lösas; elevers rimlighetsbedömning 

kan dock vara betydligt bättre när de löser uppgifter i en miljö och situation som inte uppfattas 

som matematisk (Österholm, 2006).  

Då det handlar om att förebygga eventuella hinder i elevers matematiska utveckling menar 

Österholm (2006), liksom Boonen, de Koning, Jolles och van der Schoot (2015) att elever måste 

kunna skapa sig en inre bild av vad uppgiften handlar om för att klara av att avgöra vilken 

information de behöver använda och vad som efterfrågas. Elever som får träna sig i att se vilket 

innehåll en text har för att på så vis skapa sig en inre bild, eller öva på att se samband mellan 

olika delar av texten, har lättare att lösa matematiska textuppgifter än elever som inte har denna 

förmåga (Glenberg, Willford, Gibson, Goldberg & Zhu, 2011). Ett sätt att träna detta är att öva 

sig i att rita schematiska bilder som beskriver det matematiska skeendet i textuppgiften eftersom 

rena illustrationer inte tillför något i arbetet med matematiken. För att kunna rita en bild som 

ger stöd för lösandet av den matematiska textuppgiften krävs dock att eleven kan se och förstå 

helheten i uppgiften, och inte enbart fokuserar på enstaka ord eller delar av texten (Boonen, van 

der Shoot, van Wesel, de Vries & Jolles, 2013).  

Garbe (refererad i Adams, 2003) tillika med Helms och Helms (2010) rekommenderar lärare 

att träna elevers läsförståelse i matematik genom att till exempel skapa ordlistor för olika 

arbetsområden och regelbundet kontrollera elevernas förståelse av de begrepp som används 

inom det aktuella arbetsområdet. Dyrvold (2016) hänvisar också till studier som visar att elever 

som får öva sig i att tolka och se samband mellan olika delar av den matematiska textuppgiften 

blir mer framgångsrika i sin matematikutveckling.  

Att träna eleverna i att samarbeta och kommunicera muntligen kan även det bidra till en ökad 

förståelse av både begreppens innebörd och hur matematiska textuppgifter kan lösas under 

förutsättning att läraren vägleder eleverna i hur deras grupparbete bör gå till (Mercer & Sams, 

2006). Enligt Sjöbergs (2006) empiriska studie är det vanligt att elever generellt föredrar att be 

en klasskamrat om hjälp, framför att ställa frågor till läraren. Sjöberg (ibid.) förklarar detta med 
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att eleven kan ha en känsla av att läraren inte riktigt har tid att hjälpa till, men att det också kan 

vara så att vissa elever tycker att klasskamratens förklaring är lättare att förstå.   

Fuchs och Fuchs (2007) visar också via undervisningsexperiment att det är möjligt att på ett 

systematiskt sätt stötta elever i att bli säkrare på att lösa matematiska textuppgifter. Metoden 

handlar bland annat om att öva på matematiska textuppgifter som innebär enstaka beräkningar, 

samt att arbeta med textuppgifter som är likadant formulerade men som har olika ”cover stories” 

(ibid. s. 411). De betonar även vikten av att öva eleverna i att se hur en metod som redan har 

använts kan användas i en ny situation; på så sätt blir det möjligt för eleven att tillägna sig ett 

antal modeller för arbetet med matematiska textuppgifter.  

2.2.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns många faktorer som bidrar till att elever kan 

hamna i svårigheter när det gäller att lösa textuppgifter i matematik. Matematiska texter är ofta 

annorlunda uppbyggda än andra texter, där framför allt förekomsten av symboler kan göra 

texten mer svårläst. Matematisk text kan också uppfattas som knapphändig och kompakt, och 

vissa ord kan ha en annan betydelse i en matematisk kontext än i ett vardagligt sammanhang. 

Brister i läsförmågan kan därför bidra till matematiksvårigheter, men även andra förmågor – 

såsom taluppfattning samt förmågan att bedöma rimlighet och föra resonemang – har stor 

inverkan på hur väl en elev kan lösa en matematisk textuppgift. Metoder som främjar elevers 

förmåga att lösa matematiska textuppgifter är till exempel att träna sig att arbeta med bilder 

(faktiska såväl som inre bilder) och att aktivt arbeta med ordförståelse, samarbete, 

kommunikation och olika strategier för arbete med matematiska textuppgifter.  

Vi har därför stärkts i vårt antagande att bland annat läsförmågan har inverkan på elevers 

framgång i matematik. Detta bör beaktas vid planering och genomförande av 

matematiklektioner så att träning av flera förmågor, utöver räknefärdigheter, ges större 

utrymme i undervisningen.  
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2.3 Specialpedagogiska perspektiv och teoretiska utgångspunkter 

I det här avsnittet redovisar vi de specialpedagogiska perspektiv och teoretiska utgångspunkter 

som vi låter ligga till grund för vår tolkning och förståelse av resultaten.  

2.3.1 Specialpedagogiska perspektiv 

När något ska beskrivas, såsom specialpedagogik eller undervisning, utgår beskrivningen alltid 

från vissa ställningstaganden, menar Nilholm (2003). Det går därför inte att förhålla sig helt 

neutral till det som beskrivs. Angående beskrivningar av det specialpedagogiska fältet finns två 

”radikalt olika sätt att förstå elevers svårigheter”: det kategoriska respektive det relationella 

perspektivet (Persson, 1998, s. 31). Det kategoriska perspektivet har länge varit det 

dominerande i skolan, och utgår från ett medicinskt synsätt där elevers problem anses vara 

”individbundna” (ibid.). Det relationella perspektivet antar istället att det är faktorer i 

omgivningen som påverkar elevens förutsättningar. Eftersom perspektiven är så olika kommer 

undervisningssituationen att uppfattas och beskrivas på helt olika sätt, beroende på vilket 

ställningstagande som gjorts i fråga om val av perspektiv. Synen på hur resurser ska fördelas 

och vilka åtgärder som bör vidtas för att lösa problem inom skolan blir också olika, beroende 

på ur vilket perspektiv den specialpedagogiska verksamheten förstås (Persson, 1998). 

Ytterligare ett perspektiv på specialpedagogik, som tas upp av Nilholm (2003), är det så kallade 

dilemmaperspektivet. Detta perspektiv uppmärksammar de motsättningar som kan uppstå inom 

ett utbildningsväsende som ska ge alla elever möjlighet att utveckla liknande kunskaper och 

förmågor, samtidigt som undervisningen ska anpassas efter elevernas ibland mycket skiftande 

behov.  

Det relationella perspektivet blir en naturlig utgångspunkt vid tolkning och analys av resultaten 

i vår studie. Då vi diskuterar situationen för elever i matematiksvårigheter utgår vi ifrån att de 

är en del av ett sammanhang, samt att deras matematikutveckling är beroende av faktorer i 

omgivningen.   

2.3.2 Teorier om språk och lärande 

Förutom att välja perspektiv på det specialpedagogiska fältet finns även ett spektrum av 

ställningstaganden vad gäller en mer generell syn på undervisning och lärande. Ett sådant 

ställningstagande kan vara att utgå från Vygotskijs (1999) teori om att social interaktion är en 
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grundläggande förutsättning för att barn ska kunna utveckla både tänkande och språk. Enligt 

denna teori är språket i första hand ett medel för kommunikation och social samvaro. Då 

Vygotskij (ibid.) diskuterar hur tonåringar utvecklar sin begreppsförståelse betonas emellertid 

också ordens funktionella användning som en central del i utvecklingsprocessen: ”Ett begrepp 

är omöjligt utan ord och ett tänkande i begrepp är omöjligt utanför det språkliga tänkandet” 

(ibid. s. 186). Vidare skriver Vygotskij (1999) att det krävs en stimulerande och social miljö för 

att tonåringen ska kunna utveckla sitt tänkande och sin begreppsförståelse. Interaktion med 

andra, via användning av språket, blir alltså avgörande för ungdomars lärande och utveckling 

(ibid.; Dale, 1998). 

Ett synsätt som också förknippas med Vygotskij är att inlärning sker i den proximala 

utvecklingszonen (Vygotskij, 1978). Denna zon kan beskrivas som skillnaden mellan det barnet 

kan klara av helt på egen hand och det som är möjligt för barnet att åstadkomma med stöd av 

en vuxen, eller i samarbete med en jämnårig men mer kompetent elev (ibid.; Bråten, 1998). 

Viss diskussion finns dock angående huruvida det var Vygotskij som själv myntade detta 

begrepp, samt om hur pass centralt begreppet är i Vygotskijs teoribildning (Gillen, 2000). 

Vygotskijs (1978) teorier om att lärande sker i ett socialt sammanhang stämmer väl överens 

med det relationella perspektivet på specialpedagogisk verksamhet. Det faktum att matematiska 

textuppgifter innehåller flera språkliga komponenter gör att vi även utgår från Vygotskijs 

(1999) teori om att tänkande och språk är förutsättningar för varandra, och att 

begreppsförståelse är en nödvändighet för att ett lärande ska ske.  

2.4 Syfte och frågeställningar  

Mot bakgrund av den forskning som presenterats om språkets betydelse för lärande i allmänhet, 

och läsförståelsens betydelse för ett framgångsrikt arbete med matematiska textuppgifter i 

synnerhet, är det viktigt att undersöka hur elever resonerar kring matematiska textuppgifters 

utformning. Frågan vi ställer oss är om det är lättare för elever att lösa en matematisk textuppgift 

med en enklare formulerad text än en uppgift där texten är mer komplex, även om det 

matematiska innehållet är i stort sett detsamma. I ett specialpedagogiskt perspektiv är denna 

kunskap av vikt då det är angeläget att förstå vad som kan vålla hinder i elevens 

matematikutveckling. Ju större kunskap vi har om vad som kan utgöra hinder vid arbete med 

matematiska textuppgifter desto bättre förutsättningar har vi att främja en positiv 

matematikutveckling hos eleven i detta sammanhang. 
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Syftet med undersökningen är att få en fördjupad kunskap om och förståelse av betydelsen av 

textens formulering för förmågan hos några elever i årskurs nio, som är i matematiksvårigheter, 

att lösa matematiska textuppgifter. I detta ingår även att få ökad kunskap om hur några elever i 

årskurs nio, i matematiksvårigheter, resonerar kring hur undervisning om arbete med 

matematiska textuppgifter går till.   

Frågeställningarna är: 

 Vilken grad av förståelse visar elever i årskurs nio, som är i matematiksvårigheter, 

avseende specifika matematiska textuppgifters innehåll? 

 Hur resonerar elever i årskurs nio, som är i matematiksvårigheter, kring specifika 

matematiska textuppgifters svårighetsgrad? 

 Hur resonerar elever i årskurs nio, som är i matematiksvårigheter, kring undervisning 

om arbete med matematiska textuppgifter? 

Att få ökad kunskap om detta kan bidra till att vi som speciallärare kan ge ett bättre stöd till 

elever som är i riskzonen vad gäller matematiksvårigheter.   

3 Metod  

För att få svar på våra frågeställningar genomfördes elevintervjuer med matematiska 

textuppgifter som underlag. Det här avsnittet beskriver val av forskningsansats, urval av elever, 

metod för insamling och bearbetning av data samt aspekter vad gäller kvalitet och 

forskningsetik. 

3.1 Forskningsansats  

Vi har valt att utgå ifrån en kvalitativ forskningsansats, vilket är ett lämpligt val när ett problem 

av komplex karaktär ska undersökas (Creswell, 2013; Kvale & Brinkman, 2014). Den här 

undersökningen handlar om att öka vår kunskap om hur högstadieelever i matematiksvårigheter 

förstår textuppgifter i matematik, samt hur de resonerar kring sådana uppgifters svårighetsgrad 

och kring undervisning om matematiska textuppgifter. Detta är ett fenomen som inte är mätbart 

på ett enkelt vis utan bör undersökas på ett sätt som Creswell (2013) beskriver som explorativt. 

Backman (2016) menar att ett kvalitativt förhållningssätt innebär att se på verkligheten som ”en 

individuell, social och/eller kulturell konstruktion” (ibid, s. 55); man intresserar sig för 

individen och hur individen upplever, tolkar och formar sin verklighet.  
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Enligt Bryman (2011) kan en kvalitativ studie kännetecknas av att den har en textuell inriktning 

i sin utformning, och lägger fokus på deltagarnas uppfattning. Det som studeras är skeenden 

som ska förstås och som finns i ett sammanhang (inom ett avgränsat område). Studiens 

inriktning är att undersöka vilken mening dessa skeenden har för individen. Vidare skriver 

Bryman (ibid.) att kvalitativa studier ofta kan vara ostrukturerade för att ge utrymme för 

förändringar och nya infallsvinklar. Studien av det aktuella fenomenet genomförs oftast i 

det/den studerades naturliga miljö (Bryman, 2011; Creswell, 2013). 

3.2 Urval av elever  

Undersökningen handlar om elever i årskurs nio, som av sina lärare bedömts vara i, eller i 

riskzonen för att hamna i, matematiksvårigheter. Denna åldersgrupp valdes eftersom PISA-

undersökningarna riktar sig till femtonåringar.  

Urvalet av elever skedde genom bekvämlighetsurval i kombination med ett strategiskt urval. 

Med bekvämlighetsurval menas att urvalet görs på ett tids- och resursbesparande sätt 

(Creswell,  2013). Eleverna undervisades av lärare som vi är bekanta med. På så sätt var urvalet 

ett bekvämlighetsurval. Strategiska urval innebär enligt Creswell (ibid.) att en viss grupp väljs 

ut. Det strategiska urvalet i vårt fall innebar att eleverna av sina lärare bedömdes vara i, eller i 

riskzonen för att hamna i, matematiksvårigheter. De lärare som undervisade eleverna hade 

undervisat dem i flera år och besatt därför god kännedom om elevernas matematikutveckling 

över tid. Vi bad våra kollegor välja ut elever som enligt deras bedömning periodvis mött hinder 

i sin utveckling inom matematikämnet – och som skulle kunna ge intressanta bidrag i relation 

till våra frågeställningar i form av intervjusvar. Lärarna angav olika möjliga förklaringar till 

varför eleven stött på hinder i sin matematikutveckling. Fjorton elever ingick i undersökningen. 

Eleverna undervisades i grupper med väldigt olika storlek (10-30 elever per grupp). Några av 

de utvalda eleverna hade periodvis fått enskild stödundervisning i matematik. Eleverna gick på 

tre olika skolor, alla belägna i samma stad. Två av skolorna hade elever från förskoleklass till 

årskurs nio medan den tredje hade elever från årskurs sex till nio. Alla skolor var kommunala 

och antalet elever per skola varierade från cirka 400 till cirka 900. För att värna om elevernas 

anonymitet anger vi  inte hur många elever vi intervjuat vid respektive skola. 
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3.3 Datainsamlingsmetod 

Data samlades in via halvstrukturerade intervjuer. Denna typ av intervju karaktäriseras av att 

den bygger på ett antal teman att samtala kring och förslag till allmänt formulerade frågor. 

Samtidigt finns en öppenhet för att förändra ordningsföljd och hur frågorna ställs för att följa 

upp de svar som framkommer vid intervjutillfället (Bryman, 2011; Kvale, 2014). Fejes och 

Thornberg (2015) menar att en sådan intervjuform med öppenhet i ordning och hur följdfrågor 

formuleras ger utrymme för att ta tillvara de möjligheter till vidare kunskaper som ges under 

intervjutillfället.  

De fjorton elever i årskurs nio som ingick i studien intervjuades enskilt. Antalet intervjuer 

utgick från en uppskattning av hur många elever vi borde intervjua för att kunna besvara våra 

frågor (Kvale & Brinkman, 2014). Intervjuerna ägde rum i elevernas skolmiljö, under en 

ordinarie skoldag. Som intervjuunderlag användes matematiska textuppgifter från ett av PISA-

testerna (Skolverket, 2004), Skolverkets ämnesprov prov i matematik för årskurs nio (Prim-

gruppen, 2016-10-10) samt frågor som vi formulerat själva. Uppgifterna är samlade i Bilaga 1. 

Uppgiften kallad Skostorlek hämtades från Skolverkets ämnesprov för årskurs nio 

(Primgruppen, 2016-10-10) medan uppgifterna Gång och Växelkurs kom från PISA-

undersökningen (Skolverket, 2004). Uppgiften Silversmederna formulerades av oss. Alla 

uppgifter handlade om området förändring och samband vilket har varit det ämnesområde där 

svenska elever presterat allra sämst, jämfört med elever i många andra nationer, enligt tidigare 

PISA-resultat (Skolverket, 2012).  

De uppgifter som användes som underlag för elevintervjuerna liknade varandra genom att de 

innehöll likartade formler och/eller krävde samma typ av beräkningar. För att lösa uppgifterna 

Skostorlek och Gång (Bilaga 1) krävdes att eleven kunde förstå och tillämpa en algebraisk 

formel med två obekanta variabler. Uppgifterna Silversmederna och Växelkurs (Bilaga 1) 

byggde på räknesätten multiplikation och division. Sambanden i de uppgifterna handlade dels 

om kostnad och vikt, dels om växelkursen mellan två valutor. Skillnaden mellan uppgifterna 

var textens längd och formuleringar; uppgiften Gång innehöll något mera text i ingressen, 

jämfört med uppgiften Skostorlek och textmängden i uppgiften Växelkurs var större än i 

uppgiften Silversmederna (Bilaga 1). 

För att se hur de uppgifter vi hade tagit fram och hur intervjufrågorna fungerade genomförde vi 

en pilotstudie innan denna studie genomfördes. I pilotstudien intervjuades två elever i årskurs 

åtta – detta för att inte förbruka möjliga respondenter i årskurs nio. Pilotintervjuerna spelades 



19 

 

in och transkriberades. Vi bytte därefter de utskrivna transkriberingarna för att kunna ta del av 

varandras intervjuresultat och tillvägagångssätt. Trots att det endast var två elever som 

intervjuades var det möjligt att se ganska stora olikheter i elevsvaren, framför allt beträffande 

elevernas motivering till varför vissa uppgifter upplevdes som svårare än andra.  

I och med att vi genomförde varsin intervju insåg vi att vi hanterat intervjusituationen delvis 

olika. Detta ledde till att vi förfinade vissa detaljer kring de kommande intervjuerna, såsom 

ordningen på uppgifterna och vilka följdfrågor som ställdes till eleverna. Vi utformade därför 

en intervjuguide för att se till att alla intervjuer blev så likartade som möjligt (Bilaga 2). Vi 

justerade även de matematiska textuppgifternas typsnitt och layout så att de blev lika i samtliga 

uppgifter.  

Vid arbetet med uppgifterna ställdes följande frågor till eleven: 

 Vad ska du ta reda på? 

 Vilken information får du ur uppgiften? 

 Hur skulle du gå tillväga för att lösa uppgiften? 

Beträffande den tredje frågan var vårt fokus främst på elevens resonemang kring hur de skulle 

gå tillväga för att lösa uppgiften, snarare än på om eleven kom fram till det korrekta svaret. 

Eleverna hade tillgång till anteckningsmaterial och miniräknare – dock informerade vi eleverna 

tydligt om att det inte var något krav att lösa uppgifterna matematiskt. 

Efter det att eleven hade besvarat frågorna ovan fick eleven resonera kring varje uppgifts 

svårighetsgrad. Som ett stöd för resonemanget presenterades en fyrgradig skala (Bilaga 3). 

Eleven ombads motivera sin gradering, varefter vi ställde följdfrågor i stil med ”Hur kommer 

det sig att du tycker uppgift x är svårare än uppgift y?”. I samband med detta ställdes öppna 

frågor till eleven om hur man under lektionstid har gjort för att träna på att lösa matematiska 

textuppgifter, samt vilka sorters övningar och lektionsmoment som eleven upplever som 

utvecklande. Elevintervjuerna spelades in och transkriberades av den som genomfört intervjun.  

3.4 Databearbetning 

Vi har genomgående haft en jämn arbetsfördelning då vi har genomfört och transkriberat sju 

intervjuer var och därefter utfört analys och uppsatsskrivande tillsammans. De inspelade 

intervjuerna transkriberades av den som genomfört intervjun, så snart som möjligt efter det att 

intervjun hade genomförts. Vid transkribering av en intervju görs en första analys av elevsvaren 
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i samband med själva transkriberingen – därför är det viktigt att intervjuerna transkriberas av 

den som genomfört intervjun (Back & Berterö, 2015).  

När alla intervjuer hade transkriberats gjorde vi gemensamt en djupare analys. Till att börja 

med läste vi alla utskrifter ett flertal gånger, både enskilt och gemensamt, för att bekanta oss 

med innehållet även i de intervjuer vi själva inte hade genomfört. Den analysmetod som därefter 

användes liknar det Bryman (2011) benämner “tematisk analys” (s. 528). Enligt Bryman saknas 

“en tydligt specificerad uppsättning procedurer” inom den tematiska analysen (ibid., s. 530); 

målet är dock att finna centrala teman i materialet. Dessa teman kan hittas till exempel genom 

att söka efter repetitioner i intervjusvaren, likheter och skillnader i elevernas utsagor samt 

metaforer och analogier som eleverna använder för att beskriva sina tankar. Att söka efter teman 

kan också handla om att reflektera över vad som saknas i texten. Med andra ord kan det vara 

intressant att även reflektera över det som eleverna inte tar upp i intervjuerna.  

3.5 Kvalitets- och forskningsetiska aspekter 

I den kvalitativa forskningen är forskaren en del av det som sker i studien, både genom 

insamlandet av data och i bearbetningen av densamma. Det är då av största vikt att reflektera 

över de val som görs och de tillvägagångssätt som används (Backman, 2016). Forskaren tar 

med sig sin uppfattning av omvärlden in i studien; uppfattningen blir en del av det som studeras 

och av studiens resultat (Cresswell, 2013). Enligt Larsson (2005) kan det därför vara 

betydelsefullt för studien att redovisa sin förförståelse genom att ”deklarera personliga 

erfarenheter” (s. 4). Eftersom vi båda har undervisat i matematik under många år har vi genom 

vår yrkesverksamhet erfarit att elever som har förmåga att hantera och korrekt beräkna rent 

numeriska uppgifter ibland hamnar i svårigheter när det gäller att lösa matematiska 

textuppgifter. 

En kvalitativ studie kan bygga på ett antagande som forskaren studerar genom att på olika sätt 

(via observationer, samtal, intervjuer) möta människor och försöka ta del av deras upplevelse 

av det studerade. Forskaren tolkar sedan denna information och skapar en bild av hur det 

studerade kan uppfattas (Cresswell, 2013). Vårt antagande är att det ofta är textens formulering 

som vållar problem. Detta gör att det i intervjusituationen är viktigt att vi förhåller oss så 

neutrala som möjligt när vi presenterar underlaget för intervjun, så att vi inte indirekt påverkar 

elevernas uppfattning genom att rikta vår uppmärksamhet mot textens utformning.  
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Det är viktigt att vara medveten om att antagandet att det är textens formulering som vållar 

problem att lösa matematiska textuppgifter är vårt eget antagande. Utifrån den medvetenheten 

bör vi vara öppna för fakta och tidigare studier som är av andra åsikter och påvisar resultat som 

inte överensstämmer med vårt antagande. Risken är annars att vi ger en alltför ensidig översikt 

av forskningsfältet (Augustson, 2012).  

Som Göransson och Nilholm (2009) påpekar bör vi vid resultatanalysen ha i åtanke att våra 

resultat härrör från ett begränsat antal elever som undervisas inom samma skolform. Vi kan 

därför inte dra några generella slutsatser av våra resultat. Trots detta menar vi att de resultat vi 

når fram till kommer att kunna anses vara tillförlitliga och trovärdiga eftersom vi lagt oss vinn 

om att förbereda och genomföra intervjuerna på ett systematiskt vis. För att åstadkomma en så 

likvärdig intervjusituation som möjligt formulerade vi en intervjumanual som vi båda följde 

under intervjuerna (Bilaga 2). Vid analys och diskussion av resultat i form av intervjusvar har 

vi också utgått ifrån – och hänvisat till – tidigare forskning och teoribildning. Detta är i enlighet 

med Thornbergs och Fejes (2015) rekommendationer om hur kvalitet kan uppnås i en kvalitativ 

studie.  

Utifrån forskningsetiska aspekter krävdes samtycke från elevernas vårdnadshavare, eftersom 

eleverna som intervjuades var under 18 år. Elevernas vårdnadshavare informerades via e-post 

(Bilaga 4) och missivbrev (Bilaga 5) som vidarebefordrades till hemmet av eleven. Föräldrarna 

samtyckte antingen genom att besvara e-postmeddelandet eller genom att skriva under brevet, 

som eleven lämnade tillbaka till oss. Detta förfarande är i linje med Vetenskapsrådets 

rekommendationer (CODEX, 2016-10-17).  

Eleverna informerades om studien muntligen, och de gav även muntligen sitt samtycke att delta. 

Den information eleverna fick om undersökningen och innehållet i intervjuerna motsvarande 

informationen i e-postmeddelandet/missivbrevet. I mötet med eleverna underströk vi att vi var 

under utbildning och behövde elevernas hjälp i en studie om matematiska textuppgifter. Vi 

betonade även att de undervisande lärarna ansett att de utvalda eleverna skulle kunna bidra med 

intressanta resonemang i detta sammanhang.  

Vårdnadshavare och elever informerades om att eleven fick avbryta intervjun när som helst 

samt att det enbart var vi som hade genomfört intervjuerna som skulle lyssna på inspelningarna. 

Vidare informerades vårdnadshavare och elever om att all personlig information skulle 

anonymiseras, i enlighet med Vetenskapsrådets (2011) rekommendationer. De informerades 

även om att ingen av oss som genomförde undersökningen var ansvarig för betygsättningen av 
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eleverna och att det som sades under intervjun därför inte skulle påverka betyget i matematik. 

Elever som inte ville delta i intervjun behövde inte motivera eller förklara varför de avböjde. 

4 Resultat  

Resultaten redovisas först utifrån våra frågeställningar. Därefter ställs resultaten i relation till 

de teoretiska perspektiv vi utgår från. De matematiska textuppgifter (Skostorlek, 

Silversmederna, Gång och Växelkurs) som är utgångspunkt för våra första två frågeställningar 

och då ligger till grund för elevernas resonemang finns att läsa i Bilaga 1.  

Resultatredovisningen utifrån frågeställningarna bygger på de olika teman som framträder i 

elevernas resonemang. Frågeställningen “Vilken grad av förståelse visar elever i årskurs nio, 

som är i matematiksvårigheter, avseende specifika matematiska textuppgifters innehåll?” har 

som teman låg förståelse, delvis förståelse och hög förståelse.  

Vår andra frågeställning är “Hur resonerar elever i årskurs nio, som är i matematiksvårigheter, 

kring specifika matematiska textuppgifters svårighetsgrad?”. Här utgår redovisningen från 

temana försvårande faktorer samt faktorer som förenklar.  

Den tredje frågeställningen är “Hur resonerar elever i årskurs nio, som är i 

matematiksvårigheter, kring undervisning om arbete med matematiska textuppgifter?”. 

Resultaten beträffande denna frågeställning har temana undervisningens innehåll, lärarens roll, 

kamratsamarbete samt känslor.    

I resultatredovisningen förekommer ett antal elevcitat. Alla elevers resonemang representeras i 

texten, i första hand som kortare citat i löpande text. En majoritet av eleverna är även 

representerade i form av längre utdrag ur sina resonemang. Dessa längre citat presenteras som 

indragna stycken i texten och har valts ut då de ger en särskilt tydlig illustration till våra resultat. 

4.1 Elevers grad av förståelse för specifika matematiska textuppgifters 

innehåll 

Den första frågeställningen är “Vilken grad av förståelse visar elever i årskurs nio, som är i 

matematiksvårigheter, avseende specifika matematiska textuppgifters innehåll?”. Denna fråga 

besvaras genom att vi analyserar elevernas resonemang kring frågorna “Vad ska du ta reda 

på?”, “Vilken information får du ur uppgiften?” och “Hur skulle du gå tillväga för att lösa 

uppgiften?”. De teman vi ser handlar om hur vi kan bedöma elevernas grad av förståelse: låg 

förståelse, delvis förståelse respektive hög förståelse. På frågan om tillvägagångssätt har vissa 
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elever föredragit att lösa uppgiften snarare än att föra ett resonemang om hur de skulle gå 

tillväga.  

En majoritet av eleverna klarar att lösa, eller på ett korrekt sätt förklara hur de skulle gå tillväga 

för att lösa, de uppgifter som enbart kräver användning av de fyra räknesätten. Detta kan 

jämföras med uppgifter som innebär hantering av formler och variabler, där flera elever har 

svårt att lösa uppgifterna. Vi kan därför konstatera att eleverna genomgående visar en högre 

förståelse för uppgifter som handlar om användning av de fyra räknesätten, jämfört med 

uppgifter som innebär hantering av formler och variabler.  

Låg förståelse 

Resonemang som visar att eleven inte förstår innehållet i uppgiften kan vara mer eller mindre 

explicita. Vissa elever ignorerar stora delar av texten, eller läser texten innantill utan att kunna 

dra nytta av eller kommentera den information som ges. Detta resultat visar att eleven har låg 

förståelse för hur innehållet i den matematiska textuppgiften ska hanteras. Andra elever 

uttrycker tydligt att de inte förstår uppgiften, eller inte vet hur de ska gå tillväga för att lösa den. 

Vi har fått svar i stil med “jag fattar inte riktigt”, “det här förstår jag fan inte, det här var 

skitsvårt”, ”jag förstår inte den här formeln, den är så konstig” och ”grejen är jag fattar inte 

riktigt liksom vad x:et eller vad trean gör”.  

Det finns också elever som anser sig förstå hur uppgiften bör lösas, men gör märkliga eller 

orimliga beräkningar. Detta visar att eleven i grunden egentligen inte förstår innehållet i 

uppgiften. Ett exempel är då eleven tolkar ett decimaltal som en procentsats: “det är ju delat på 

noll komma åtta så dom har tagit bort tjugo procent”. Ett annat exempel är elever som utan 

hänsyn till formeln utför en division med 60 då steglängd per minut ska beräknas, även då den 

givna formeln anger ett helt annat samband. 

Resultaten visar också att det finns ordval i de matematiska textuppgifterna som får betydelse 

för elevernas förståelse av textens innehåll. Ett exempel på detta är att betydelsen av ordet 

“tillämpas” i uppgiften Gång (Bilaga 1) inte var helt självklar för alla elever. Vid arbete med 

uppgiften Växelkurs (Bilaga 1) är det även elever som stakar sig på ordet “ändrats”. 

Resonemang som visar detta är “när det så här ändras, då vet jag inte, då ba, då vet jag inte 

heller vad, riktigt hur jag ska göra”. Ytterligare ett exempel: 

asså det som blir svårare det var ju att typ då hade dom ändrat den där zar-pengarna, vilket typ gör 

det så det typ känns som det typ, typ då behöver man ändra om typ allting liksom [...] och sen 
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liksom förstå typ hur jag ska räkna ut det liksom, vilket så här räknesätt och uppställning och sånt 

där jag ska ha (Elev 14).  

Vi kan även se elevresonemang där elever ger uttryck för hur känslor på ett negativt sätt 

påverkar deras förståelse av den matematiska textuppgiftens innehåll. Exempel är “åh gud, det 

blir helt rörigt i min hjärna”, ”jag har ju stopp i hjärnan just nu” och “jag fick hjärnsläpp, så 

läste jag inte texten”. 

Delvis förståelse 

Resultaten visar att vissa elever förstår delar av de matematiska textuppgifterna, eller har någon 

tanke om hur uppgifterna skulle kunna lösas. Exempel på detta är: “den där formeln borde vara 

till nån slags hjälp” och “jag förstår ju liksom frågan, att jag ska svara på hur långa fötter han 

har och så… men jag förstår inte på vilket sätt jag ska räkna ut det på”.  

Elever visar också delvis förståelse för uppgiften då de inte direkt använder sig av en given 

formel, utan resonerar och/eller prövar sig fram till det korrekta svaret. Exempel på sådana 

resonemang kring uppgiften Gång (Bilaga 1) är:  

han tar sjutti steg per minut, eh… och sen så den här formeln… då borde ju hans steglängd va… 

noll komma två… tror jag… nej noll komma fem… för att man, asså det är hundraförti och sjutti 

är hälften av hundraförti (Elev 8). 

Elever kan också visa förståelse genom att sätta in informationen i ett vardagssammanhang, och 

göra en rimlighetsbedömning av svaret, i stället för att använda sig av formeln. Ett exempel är 

hur en elev uppskattar fotens längd hos en person som har skostorlek 42 till 28 cm då hen tänker 

sig en jämförelse mellan foten och en linjal. Ett annat exempel är:  

var kommer liksom, varför ska du dela på två överhuvudtaget, jag menar… för så att om du har 

storlek förtitvå så e din fot tjuen centimeter… fast det kan inte stämma, nej [...] jag vet att jag 

har runt typ tretti centimeter… eller jag menar jag har ju längre, jag har storlek förtisju (Elev 2).  

Hög förståelse 

Ett sätt att visa hög förståelse är att lösa uppgiften matematiskt på ett korrekt sätt. Ett annat sätt 

att visa förståelse är att beskriva hur beräkningen ska göras, såsom “man får veta att hennes fot 

är tjutre centimeter lång… x är då hennes storlek, så det blir tre gånger tjutre... plus fem, delat 

med två” och ”vi tar reda på vad noll komma åtta gånger hundraförti är”.  
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Ytterligare ett exempel på den typen av resonemang är en beskrivning av hur en given formel 

kan bearbetas och omformuleras för att lösa en ny uppgift:  

det som omedelbart kommer till mig är att man tar förra uppgiften och bara vänder på det, så att 

man liksom tar den här formeln igen fast åt andra hållet då [...] gånger två, sen minus fem, och 

så bara gör allting åt motsatta hållet (Elev 12). 

Vi ser också elevresonemang som visar att eleven har så stor förståelse av uppgiften att hen till 

och med kan ge förslag på hur ingressen skulle kunna redigeras för att ge ökad tydlighet åt 

uppgiften. Eleven resonerar då kring att det är viktigt att ”dra så mycket fokus” som möjligt till 

den del av uppgiften där själva formeln finns. Detta visar att eleven förstår vilka delar av den 

matematiska textuppgiften som är betydelsebärande.  

4.2 Resonemang kring svårighetsgrad 

Vår andra frågeställning är “Hur resonerar elever i årskurs nio, som är i matematiksvårigheter, 

kring specifika matematiska textuppgifters svårighetsgrad?”. Här redovisar vi elevernas 

resonemang kring framför allt innehållet i dokumentet Underlag för bedömning av 

svårighetsgrad (Bilaga 3). Det vi tar fasta på är dels elevernas gradering av uppgifterna som 

mycket svåra, ganska svåra, ganska enkla respektive mycket enkla, dels elevernas resonemang 

kring vilka delar av en matematisk textuppgift som gör att uppgiften anses svår respektive 

enkel. De två teman som framträder är försvårande faktorer och faktorer som förenklar. Att 

resonera kring uppgifternas svårighetsgrad kan dock i sig vara svårt: 

jag kanske tror att dom, eller nån, är jätteenkel och så är det helt fel [...] jag vet inte vad jag ska 

skriva… för jag har ingen aning om det liksom, om jag tänkte rätt eller helt, asså, fel  

(Elev 10). 

Försvårande faktorer 

Resultaten visar generellt att inslag av variabler i en uppgift gör att uppgiften uppfattas som 

svår: “att kunna räkna ut x i typ alla tal, det är typ svårt” och ”det är ganska lätt och blanda ihop 

med siffror och alla bokstäver och så”. Att en uppgift kräver hantering av en formel är också en 

försvårande faktor. Exempel på detta är följande resonemang: 

det här är mera formler, dom här måste jag kunna formler [hänvisar till uppgifterna Skostorlek 

och Gång] och det är liksom det jag inte är riktigt bra på så att jag, medan sånt här logiskt tänkande 

och sånt det tycker jag är roligare och jag är bättre på det (Elev 2). 
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Resultaten visar även att förekomsten av decimaltal kan göra att en uppgift uppfattas som svår. 

Ett exempel är eleven som tycks blanda ihop talen 0,80 och 0,08; ett annat exempel är den elev 

som i stället för att dividera med 4,0 utför multiplikation med 0,4. Decimaltalet 5,6 i uppgiften 

Silversmederna (Bilaga 1) är också en tydligt försvårande faktor. Flera elever har antingen 

problem med att beräkna uppgiften korrekt, eller svårt att hitta en effektiv metod för 

beräkningen, trots att de har tillgång till miniräknare. Exempel på sådana resonemang: 

uppgiften är ju typ tretusen gånger… fem… men sen det hära komma sex det skulle jag typ få 

problem med, för det vet jag inte riktigt hur jag ska räkna ut då (Elev 14) 

...då måste vi ta fem gånger tre, eller fem gånger tretusen, vilket blir femtontusen, fast först sen 

också komma sex, så måste vi veta vad det… vad heter det sex tiondelar är av tretusen… då kan 

man ju dela det på tio och så ta det gånger sex (Elev 6). 

jag kan väl ta… tretusen… gånger fem och sen kan jag ta tretusen gånger noll komma sex och… 

öööh… plussa ihop dom (Elev 4). 

Att decimaltalet 4,2 på ett likartat sätt förekommer i uppgiften Växelkurs (Bilaga  1) 

kommenteras däremot inte. Eleverna har inte heller något problem med att utföra beräkningen 

4,2 ∙ 3000. Resultaten visar alltså att decimaltal inte generellt är en försvårande faktor, utan att 

det endast är i vissa situationer som hantering av decimaltal orsakar problem för eleven.     

Mängden information anges som en försvårande faktor; om textmassan är för stor ”så förvirrar 

den i stället för och göra klart för en hur man ska göra”. Detta blir särskilt tydligt i elevernas 

resonemang kring uppgifterna Skostorlek och Gång (Bilaga 1): “det är mycket mer… 

information som man ska ta in samtidigt för att man ska lösa [Gång] än vad det är för 

[Skostorlek]” och “det fanns som sagt så många saker att ta sig igenom och jobba med [i 

Gång]”. Å andra sidan finns resonemang som visar att en uppgift även kan upplevas som svår 

på grund av att informationen är bristfällig: “man får inte reda på lika mycket [i Skostorlek] 

tycker jag” och ”jag behöver lite mer information… för att lösa [Skostorlek]”.  

Faktorer som förenklar 

Resultaten visar att uppgifter som enbart handlar om att använda de fyra räknesätten för 

beräkning uppfattas som enkla. Förklaringen är att detta är något som eleverna har tränat på 

under en längre tid: “gånger och subtrahera […] har ju verkligen nötts in sen man var ett litet 

barn”.  
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Resultaten visar också att användning av bilder är en förenklande faktor för vissa elever:   

jag tycker det hjälper rätt mycket med bild också, med en bild så man ser verkligen vad man ska 

göra, man ser avståndet [...] det är ett väldigt bra sätt att förklara jämte texten, för då kan man 

verkligen föreställa sig det, då det är enklare att tänka [...] och det känns som när man har nånting 

att kolla på också så fastnar det enklare [...] när man gör matte, kanske om man har så här 

problem, då brukar man ju rita upp det i hjärnan [...] då ser man verkligen, ja det är det där jag 

ska göra, okej (Elev 9). 

Bilder kan även uppfattas som ren dekoration, det vill säga något som varken försvårar eller 

förenklar uppgiften: 

generellt i matteböcker, alla matteböcker som jag har haft [...] så är det en bild på sidan, alltså 

dom gör inte själva frågan som man faktiskt ska göra nåt lättare… dom bara tror det blir lite 

roligare om det finns en bild där (Elev 5). 

En kortare ingress och en minskad mängd av kringinformation medför att uppgiften uppfattas 

som enkel. Då eleverna jämför uppgifterna Silversmederna och Växelkurs (Bilaga 1), som i sitt 

matematiska innehåll är i princip identiska, anger de att Silversmederna är enklare. Elevernas 

förklaring är att texten i Silversmederna är ”lite kortare” och ”mera rakt på sak” medan det är 

“mer att komma ihåg, och mer att tänka på” i Växelkurs. Några resonerar kring att ”talen är 

högre” i Växelkurs, som en förklaring till att Silversmederna är enklare. Det är emellertid inte 

någon rent matematisk skillnad mellan uppgifterna.  

4.3 Resonemang kring undervisning om arbete med matematiska 

textuppgifter 

Frågeställning tre är “Hur resonerar elever i årskurs nio, som är i matematiksvårigheter, kring 

undervisning om arbete med matematiska textuppgifter?”. Här utgår vi inte ifrån de specifika 

matematiska textuppgifter som de två tidigare frågeställningarna haft som underlag. 

Redovisningen utgår istället från elevernas resonemang kring våra öppna frågor om hur 

undervisning om matematiska textuppgifter går till. De teman som framträder är 

undervisningens innehåll, lärarens roll, kamratsamarbete samt känslor. Inledningsvis bör 

nämnas att ingen elev uttrycker missnöje med sin lärares undervisning. 

Undervisningens innehåll 

Resultaten tyder på att undervisning om hur matematiska textuppgifter kan bearbetas och lösas 

inte förekommer i någon större utsträckning. Exempel på sådana elevresonemang är: “alltså vi 
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har haft det lite grann men inte jätteofta mest… i åttan hade vi lite grann men vi har inte haft 

det nånting i nian” och ”nej vi har inte det, riktiga speciella lektioner för problemlösning”. 

Några elever tar mer specifikt upp vilket innehåll matematiklektionerna har, till exempel: “det 

mesta vi har i den här boken har varit om kvadratrötter så det är flera olika kapit… eller avsnitt 

om det” och ”vi har typ bara sånt formler, och man ska ha x och bokstäver”.  

Det enda tydliga exemplet på elevresonemang kring undervisning om hur en matematisk 

textuppgift bör hanteras är:  

vi brukar få en uppgift, till exempel nån av dom här, en ganska liknande, där vi får all information 

och då har vi gått igenom nån lektion innan om hur man räknar ut problemlösning i det här sättet, 

att man ska rita bilder, att man ska tänka så, att man ska… skriva upp och så, att man är tydlig i 

redogörelsen av sina svar (Elev 11). 

Lärarens roll 

Det mest vanligt förekommande, enligt våra resultat, är att läraren håller en genomgång för hela 

gruppen (ibland med stöd av video- eller youtube-klipp) varefter eleverna arbetar enskilt i sina 

böcker; läraren går igenom ”några exempel, förklarar lite hur, och så… och sen bara kör man”. 

Flera elever uttrycker att detta arbetssätt i det stora hela fungerar och är bra. Samtidigt önskar 

några av eleverna att läraren, under lektionstid, hade mera tid att ge enskilt stöd till alla elever. 

En minskad gruppstorlek (eller enskild undervisning) anges då som ett sätt att få möjlighet till 

mer stöd direkt av läraren.  

Resultaten visar att många elever av olika skäl undviker både att ställa egna frågor under 

lärarens genomgång och att be om lärarens hjälp vid enskilt arbete. Exempel på sådana 

resonemang är: “jag tror ofta elever bara sitter och kollar ner i boken men dom vill inte fråga 

om hjälp”.  

Andra resonemang handlar om att läraren, efter sin mer allmänna genomgång, aktivt bör röra 

sig bland eleverna i gruppen och ge direkt stöd till den som så behöver, till exempel: “om nån 

hade kommit förbi och frågat om jag behövde hjälp då hade jag tackat ja”. Detta innebär alltså 

att läraren bör uppmärksamma elevens behov av stöd oavsett om eleven ber läraren om hjälp: 

ja jag brukar kolla om man kan få… om [läraren] kan berätta en gång till för mig […] så man 

typ får bra genomgång på tavlan liksom hur allt fungerar och så, sen kanske nån kommer och 

berättar för en, alltså lite mer, lite extra […] kanske läraren kan komma lite då och då, när man 

liksom… ja, och hjälpa till kanske, man kanske gör nån uppgift tillsammans och så där (Elev 3) 
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Av resultaten framgår det också att det är viktigt att läraren har förmåga att engagera alla elever 

i det gemensamma arbetet. Läraren ska undvika att det bara blir ”dom som kan som det 

fokuseras på” och i stället skapa ett klimat i gruppen där alla vågar komma till tals.   

[läraren bör] lägga lika mycket tid på alla om man ser att det är nån som inte hänger med lika 

bra och så, så kan man alltså ägna lite mer tid åt den senare [...] och liksom att eleverna kan 

känna att dom är delaktiga och så och liksom också få elever, eller alltså jag vet att många, även 

jag, brukar sitta tysta under lektionerna, eller ibland… och där det såhära man kan svaret men 

man säger det inte, för att man orkar kanske inte, man tror att man kan svaret men man vågar 

inte chansa liksom […] så det är liksom det att få eleverna och förstå att det inte är nåt farligt 

och fråga liksom, och säga, det gör ingenting om man gör fel eller det är bättre om man frågar  

(Elev 1). 

Våra resultat innehåller även exempel på resonemang som visar hur läraren ofta leder och 

aktiverar hela mattegruppen i arbetet med problemlösning. Eleven beskriver hur läraren ser till 

att alla i gruppen är delaktiga i samtalet – även de elever som inte självmant ber att få ordet – 

genom att ställa frågor i stil med ”vad säger du om det här” och “hur skulle du räkna ut den här 

uppgiften”. Enligt den intervjuade eleven kan klasskamraterna då ge ett korrekt svar “men det 

är bara det att den inte vill räcka upp handen”.  

Kamratsamarbete 

Resultaten visar att elever anser att det vore en fördel att få samarbeta med klasskamrater:  

jag tycker definitivt att arbeta med matematik i grupp är bättre än att jobba enskilt, för då har 

man två hjärnor som om man tänker olika kan man liksom studsa idéer på varann och komma 

fram till en bra formel, men om man jobbar ensam då har man inget som förstärker ditt svar, och 

då har man inget att jämföra det med så då är det liksom bara antingen har man rätt eller fel  

(Elev 12). 

Samarbetet bör då ske i par eller grupper som läraren sätter samman, utifrån elevernas 

kunskapsnivå, för att skapa ett jämbördigt och konstruktivt samtal: 

det skulle vara lättare om man typ… kanske jobbade två och två, och att [läraren] får välja 

liksom, asså vilka som skulle typ passa bra […] så man får prata lite lika mycket typ, och sitta 

och förklara, i stället för stora grupper […] det skulle vara lättare om det var två och två [men] 

två som inte fattar så bra eller som inte är så bra på typ problemlösning kanske inte ska jobba 

tillsammans […] dom som är lite, asså så här medelduktiga och nån som typ jag som inte är så 

duktig på det skulle kunna jobba […] läraren vet väl typ vilka som kan förklara för nån annan 

(Elev 10). 
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Resultaten visar också exempel på elevresonemang där det framgår att eleverna föredrar att få 

stöd från läraren och inte i första hand från en klasskamrat eftersom läraren “kan förklara 

ordentligt”. Att be en klasskamrat om hjälp gör eleven endast då läraren inte hinner hjälpa alla 

i gruppen: “det är så många människor som behöver hjälp så det tar lite tid ibland”.  

Känslor 

Våra resultat visar att undervisningssituationen kan innebära upplevelser av olika känslor. 

Exempel på sådana resonemang handlar bland annat om att inte vilja delta i gruppdiskussioner 

på grund av osäkerhet: “när alla andra vet exakt hur dom ska göra så blir jag jätteosäker och 

vill inte säga nånting”. Resonemangen handlar även om att inte våga ställa frågor inför hela 

klassen eftersom eleven inte vill visa att “jag fattar ingenting av det här”. Om lektionsstoffet 

upplevs för avancerat är det också svårt för eleven att alls formulera frågor: “oftast så kommer 

jag inte på några fler konkreta frågor eftersom jag inte förstår nånting”.  

Vi ser i våra resultat att undervisning i en stor grupp kan leda till att eleverna känner sig 

“stressade över att vi måste typ förstå direkt, typ, för det är nån annan som behöver hjälp också”. 

Gruppstorlekens betydelse finns också i andra elevresonemang:  

det kanske hade varit lättare om det fanns, asså om det var mindre människor i klassrummet [...] 

typ… femton stycken… det låter ju mindre då [...] man tappar koncentrationen lätt och så tar det 

så lång tid att få hjälp [när det är många i klassen] så det går ganska segt (Elev 13). 

Andra känslor som kan uppstå under lektionsarbetet är att “det blir bara en svart vägg, liksom” 

och “när det kommer till problemlösning, då blir det typ helt svart och ba, herre gud, vad ska 

jag göra, var ska jag börja?”.  

Elevresonemangen handlar även om en känsla av tidsbrist under provsituationer:  

en erfarenhet så känner jag så hära att när tiden till exempel på ett prov och du får så hära 

textuppgifter… man bara skummar igenom, liksom att man bara skummar allting [...] du kanske 

inte har så jättemycket tid kvar på själva provet, då får man bara skumma igenom det [men] när 

jag fått sitta och bara titta igenom dom som i egen takt, då känner jag att men det är inte jättesvåra 

uppgifter i och för sig, men om man skulle sitta på prov och bara titta igenom lite snabbt liksom 

då skulle jag… då blir det mycket svårare (Elev 6). 

Avsaknaden av prestationskrav under intervjun uppfattas också som något positivt eftersom 

“man behövde inte ha rätt svar, man behövde inte ha helt rätt”.  
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En elev kommentar däremot inte undervisningen i någon större utsträckning utan utgår i stället 

från sig själv: 

det går inte riktigt in i huvet på mig bara [men] egentligen så tror jag det inte är så svårt, det är 

mer att jag inte håller fokus [...] asså det är svårare att lära när man inte håller fokus, så där  

(Elev 8). 

4.4 Resultatsammanfattning  

Resultaten visar att det finns mycket stor variation i graden av elevers förståelse av matematiska 

textuppgifter. Att en elev har en låg förståelse av uppgiften visas av att eleven antingen explicit 

uttrycker att hen inte förstår, att eleven inte kan lösa uppgiften, eller att eleven gör felaktiga och 

orimliga beräkningar. Att en elev delvis förstår uppgiften visas till exempel genom att eleven 

kan redogöra för vad som ska beräknas, men ändå inte kan utföra själva beräkningen. Hög 

förståelse visas genom att eleven löser uppgiften på ett korrekt sätt, eller med ord kan förklara 

hur informationen bör bearbetas och hur uppgiften ska lösas.  

Faktorer som försvårar en uppgift är förekomsten av variabler, formler och i vissa fall 

decimaltal. Mängden information kan också vara en försvårande faktor – både då eleven 

uppfattar att informationen är för knapphändig och då texten uppfattas som alltför omfattande. 

Förenklande faktorer som framkommer i våra resultat är att den matematiska textuppgiften 

enbart kräver användning av de fyra räknesätten, att uppgiften innehåller bilder samt att texten 

är kortfattad och enkelt formulerad.  

Resultaten antyder att undervisningen sällan innehåller inslag av hur man bör hantera 

matematiska textuppgifter. Elevernas resonemang kring undervisningssituationen visar att de 

efterfrågar mer stöd av sin lärare, som gärna bör vara aktiv och involvera alla elever i det 

gemensamma arbetet, samt bidra till att skapa ett tryggt samtalsklimat. Kamratsamarbete ses 

också som något positivt, samtidigt som elever kan föredra att få hjälp av läraren snarare än av 

en klasskamrat. Känslor av osäkerhet kan uppstå i undervisningssituationen, vilket i sin tur 

hindrar eleven från att delta i diskussioner, ställa frågor och be om hjälp. Negativa känslor – 

såsom att “det blir svart” och att “jag inte håller fokus” – påverkar också elevens förutsättningar 

att tillgodogöra sig undervisningen.  
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4.5 Resultat relaterade till specialpedagogiska perspektiv och teoretiska 

utgångspunkter 

Inledningsvis relaterar vi resultaten för frågeställningen ”Hur resonerar elever i årskurs nio, 

som är i matematiksvårigheter, kring undervisning om arbete med matematiska textuppgifter?” 

till det specialpedagogiska perspektiv som vi utgår från. Vi kopplar dessa resultat även till 

Vygotskijs (1978) teori om att lärande sker i den proximala utvecklingszonen. Därefter relaterar 

vi våra resultat för frågeställningarna ”Vilken grad av förståelse visar elever i årskurs nio, som 

är matematiksvårigheter, avseende specifika matematiska textuppgifters innehåll?” och ”Hur 

resonerar elever i årskurs nio, som är i matematiksvårigheter, kring specifika matematiska 

textuppgifters svårighetsgrad?” till Vygotskijs (1999) teorier om språk och lärande.  

Vi inleder med att betrakta våra resultat utifrån det specialpedagogiska perspektivet. Enligt det 

relationella perspektivet påverkas elevens situation av faktorer i omgivningen (Persson, 1998). 

Det är möjligt att tolka våra resultat ur ett relationellt perspektiv då elevernas resonemang kring 

hur undervisning om matematiska textuppgifter ger exempel på olika undervisningssituationer 

som har betydelse för elevernas lärande. Exempel på faktorer som framkommer i våra resultat 

är lärarens val av undervisningsinnehåll; elevernas resonemang saknar nästan helt 

beskrivningar av en undervisningssituation som behandlar språkliga komponenter inom 

matematiken. Tolkat ur ett relationellt perspektiv missgynnas elever som inte får undervisning 

om detta eftersom konsekvensen kan bli att de får sämre förutsättningar att hantera information 

som ges i matematiska textuppgifter. Detta kan i sin tur bidra till hinder i elevens 

matematikutveckling. 

Elevernas resonemang kring känslor av stress går också att betrakta ur ett relationellt perspektiv 

eftersom det är undervisningssituationen som innebär stressfaktorer för eleven. Dessa faktorer 

är, bland andra, bristande arbetsro på grund av att undervisningsgruppen är stor, en ovilja att 

ställa frågor och delta i gruppdiskussioner till följd av en känsla av osäkerhet, samt en känsla 

av tidsbrist i samband med provsituationer. I extremfallet leder situationen till så stor stress hos 

eleven att hen inte alls kan ta till sig lärarens information; eleven upplever en känsla av att det 

”svartnar”. När eleverna resonerar kring hur de önskar att undervisningen vore organiserad tar 

flera elever upp faktorer som överensstämmer med ett relationellt perspektiv, såsom en önskan 

att undervisas i en mindre grupp, att få ha en tätare kontakt och kommunikation med sin lärare 

samt att få vara i en grupp där det råder ett tryggt samtalsklimat. 
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Vygotskij (1999) hävdar att social samvaro i en stimulerande miljö är en förutsättning för att 

tonåringar ska kunna utveckla sitt tänkande – vilket står i samklang med det relationella 

perspektivet på specialpedagogisk verksamhet. Eleverna bekräftar den sociala samvarons 

betydelse då de resonerar kring vikten av kommunikation och samarbete med klasskamrater 

under lektionstid. Elevernas beskrivning av att läraren bör styra gruppindelningen så att de som 

samarbetar har en lagom skillnad i kunskapsnivå harmonierar i sin tur med Vygotskijs (1978) 

beskrivning av den proximala utvecklingszonen.  

Vi övergår här till att betrakta våra resultat utifrån Vygotskijs (1999) teorier om tänkande och 

språk. Vikten av att ha en utvecklad begreppsförståelse framträder tydligt vid tolkningen av 

elevernas resonemang. Elevernas grad av förståelse av de matematiska textuppgifterna visar en 

direkt koppling till Vygotskijs (ibid.) teori angående begreppsförståelsens centrala roll för 

tonåringars kunskapsutveckling. För att en elev ska kunna förstå en matematisk textuppgift som 

innehåller formler och variabler måste eleven först ha förstått variabelbegreppet. Elever som 

inte förstår vad en variabel står för och hur den ska användas kommer inte heller att kunna 

hantera det övriga matematiska innehållet i en sådan uppgift. För att kunna utveckla en 

begreppsförståelse måste eleven ha utvecklat ett språk, så att eleven kan tänka kring begreppet 

(Vygotskij, ibid.). En elev som läser informationen i en matematisk textuppgift innantill, utan 

att kunna reflektera över det hen har läst, kan inte sägas ha en förståelse av vare sig uppgiftens 

innehåll eller hur informationen bör hanteras. 

Då eleverna resonerar kring de matematiska textuppgifterna stötte några på hinder i sin 

förståelse av uppgiften på grund av förekomsten av specifika ord. Framför allt ordet ”ändrats” 

i uppgiften Växelkurs (Bilaga 1) vållade bekymmer då eleverna uppfattade uttrycket som en 

signal om att något slags förändring skulle beräknas – snarare än att se att ordet förekom i ett 

sammanhang som skulle ge mer allmän information. Det kan också tolkas som en bristfällig 

begreppsförståelse då eleven ger en felaktig innebörd till ordet ”ändrats” i det aktuella 

sammanhanget. Detta kan jämföras med elevresonemang som visar hög förståelse för innehållet 

i uppgiften genom att eleven föreslår hur texten skulle kunna bearbetas för att ge ökad tydlighet. 

Åter kan vi hänvisa till Vygotskijs (1999) teori om vikten av att ha ett utvecklat språk för att 

kunna utveckla sin begreppsförståelse och sitt tänkande. 

Ytterligare exempel på vikten av att ha en god språklig förståelse, i ett matematiskt 

sammanhang, är hur flera elever resonerade kring svårighetsgraden i uppgifterna 

Silversmederna respektive Växelkurs (Bilaga 1). Silversmederna ansågs genomgående som 

enklare då uppgiftstexten ansågs som “kortare” och mer “rakt på sak”. Vissa elever uppfattade 
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även talen som “lägre” och mer lätthanterliga i Silversmederna än i Växelkurs. Sett till 

talvärdena är det, som vi tidigare nämnt, inte någon skillnad alls mellan uppgifterna; i båda 

fallen handlar det om att multiplicera ett tusental med ett tal med en decimal, samt att dividera 

ett fyrsiffrigt tal med ett ental. Att hävda att skillnaden i svårighetsgrad mellan dessa uppgifter 

handlar om skillnader i talvärden antyder att eleven inte till fullo kan bedöma vad som är 

betydelsebärande i den information som ges. 

5 Diskussion 

Detta avsnitt inleds med en diskussion kring hur studiens syfte och frågeställningar har 

uppfyllts. Därefter diskuteras undersökningens metod och resultat. Avsnittet avslutas med en 

reflektion kring undersökningens resultat i relation till vår yrkesroll som speciallärare i 

matematik. Vi delar också med oss av våra tankar kring problemområden som skulle kunna 

vara intressanta för fortsatta studier.  

5.1 Diskussion om hur studiens syfte och frågeställningar uppfyllts 

Syftet med undersökningen var att få en fördjupad kunskap om och förståelse av betydelsen av 

textens formulering för förmågan hos några elever i årskurs nio, som är i matematiksvårigheter, 

att lösa matematiska textuppgifter. Syftet var  även att få ökad kunskap om hur några elever i 

årskurs nio, i matematiksvårigheter, resonerar kring hur undervisning om arbete med 

matematiska textuppgifter går till. Då vi tolkar resultaten ser vi att textens formulering har 

betydelse för elevers förståelse av specifika matematiska textuppgifters innehåll. Detta visas 

tydligast av i vilken utsträckning eleverna kunde lösa uppgifterna Silversmederna respektive 

Växelkurs (Bilaga 1) som bygger på samma typ av matematiska samband, men där mängden 

text och sättet texten är formulerad på skiljer sig åt. Till exempel består den ena ingressen endast 

av meningen “Eva och Kalle jobbar som silversmeder” medan den andra är betydligt längre: 

“Mei-Ling från Singapore förberedde sig för sin 3 månader långa vistelse i Sydafrika som 

utbytesstudent. Hon behövde växla en del Singaporedollar (SGD) till sydafrikanska rand 

(ZAR)”. Uppgiften Växelkurs innehåller också mer kringinformation, som inte är nödvändig 

för att utföra den rent matematiska beräkningen.  

I fråga om uppgifternas svårighetsgrad framkommer det att då den matematiska textuppgiften 

innehåller en formel är det själva formeln och förekomsten av variabler som eleverna upplever 

som svår. När elever resonerar kring de uppgifter där textens innehåll och formulering är det 
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som påverkar svårighetsgraden är det däremot endast ett fåtal elever som tydligt kan uttrycka 

vad skillnaden i svårighetsgrad beror på. Genom att vi har fått svar på hur elever resonerar kring 

specifika matematiska textuppgifters innehåll och svårighetsgrad menar vi att syftet med 

undersökningen har uppfyllts, och de två första frågeställningarna har besvarats.  

Beträffande vår tredje frågeställning – hur elever resonerar kring undervisning om arbete med 

matematiska textuppgifter – har vi fått många utförliga elevsvar, men det är endast en elev som 

tydligt beskriver sin lärares sätt att undervisa om strategier för hur matematiska textuppgifter 

kan lösas. Eleven tar upp exempel på undervisning om språkliga komponenter, då hen säger att 

läraren påtalat vikten av att rita bilder och vara strukturerad i sina anteckningar och 

redovisningar. I övrigt tyder resultaten på att det inte förekommer specifik undervisning i någon 

större utsträckning om hur matematiska textuppgifter bör bearbetas och hanteras. På så vis har 

även den tredjefrågeställningen besvarats.  

5.2 Metoddiskussion 

Studien genomfördes utifrån en kvalitativ forskningsansats, vilket är en lämplig ansats för vårt 

syfte och våra frågeställningar eftersom det problemområde vi undersöker är komplext 

(Creswell, 2013). Halvstrukturerade intervjuer – som ger en öppenhet vad gäller hur och i vilken 

ordning frågorna formuleras, ställs och följs upp – är en lämplig metod för datainsamling, då 

det handlar om att lära sig mer om elevers upplevelser och uppfattning (Fejes och Thornberg, 

2015). Det faktum att vi lät intervjuerna baseras på konkreta textuppgifter anser vi bidrog till 

att eleverna gav engagerade och tolkningsbara svar. Vi anser även att antalet uppgifter (fyra 

uppgifter med vardera två delfrågor) var ett lämpligt antal.  

Vår egen intervjuteknik kunde ha förfinats. När vi läser intervjusvaren inser vi att det funnits 

flera tillfällen till följdfrågor som vi har missat. Efter det att vi gjort vår första pilotstudie 

förändrade vi några detaljer i intervjuunderlaget och det hade varit lämpligt att göra ytterligare 

ett par provintervjuer innan vi genomförde intervjuerna för vår undersökning.  

De elever som intervjuades valdes ut av sina ordinarie matematiklärare och tillfrågades därefter 

av oss om de ville delta i undersökningen. Två elever, utöver de fjorton som intervjuades, 

uttryckte intresse av att delta i undersökningen, men då vi inte fick något svar från deras 

vårdnadshavare angående samtycke valde vi att inte intervjua dessa elever. Elevantalet blev 

därigenom något mindre än vad vi hade önskat. De elever som ställde upp visade å andra sidan 

både intresse och engagemang under intervjuerna, samt en stor vilja att dela med sig av sina 
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tankar och åsikter. Vi anser därför att de elevresonemang vi har fått tillgång till sammantaget 

har givit ett tillräckligt underlag för analys. Alla elever citeras i resultatavsnittet. De citat som 

presenteras i form av indragna textstycken, markerade med ”Elev” och en sifferkod, valdes ut 

för att ge en tydlig illustration av våra resultat. På detta sätt citeras tretton av de fjorton 

intervjuande eleverna. En av eleverna uttryckte sig dock på ett mycket kortfattat sätt vilket 

gjorde att just den elevens utsagor finns med endast i form av kortare citat i löpande text.  

Värt att notera är att könsfördelningen bland eleverna var jämn (hälften pojkar och hälften 

flickor) men det var endast en elev som har svenska som sitt andra språk. Att den elevgrupp vi 

intervjuade bestod av i stort sett enbart elever med svenska som modersmål är inte representativt 

för elevunderlaget på de skolor där vi har utfört intervjuerna. Detta kan ses som en felkälla 

eftersom det är en faktor som skulle kunna påverka resultatets kvalitet (Vetenskapsrådet, 2011). 

Samtidigt byggde deltagandet i intervjun på frivillighet. Vi har därför inte helt kunnat styra 

vilka elevkategorier som deltog.  

Som vi tidigare nämnt i avsnittet om kvalitetsaspekter var vårt antagande inför den här 

undersökningen att textens formulering påverkar elevers förmåga att lösa matematiska 

textuppgifter. Genom att låta eleverna resonera kring konkreta textuppgifter anser vi att vi inte 

har påverkat elevernas svar lika mycket som skulle kunna ha varit fallet om vi enbart ställt 

intervjufrågor. Via elevernas svar kan vi också dra slutsatsen att det är många fler – och kanske 

viktigare – faktorer i elevens undervisningssituation (utöver textens formulering) som påverkar 

elevernas förmåga att lösa matematiska textuppgifter. Detta ser vi som ett tecken på att eleverna 

svarat utifrån sina egna tankar utan att ha påverkats av våra förväntningar. 

5.3 Resultatdiskussion  

I det här avsnittet sätter vi våra resultat i form av svar på våra frågeställningar i relation till den 

forskningsöversikt som presenteras i avsnitt 2.2. 

5.3.1 Förståelse för matematiska textuppgifters innehåll i relation till forskningsfältet 

Uppgifterna som ligger till grund för elevintervjuerna innehåller både siffror, symboler och 

algebraiska uttryck så som bland andra Adams och Lowery (2007) samt Dyrvold (2016) menar 

är karaktäristiskt för matematiska texter. I uppgifterna förekommer också både vardagliga ord 

och uttryck. Liksom i Fuentes (2010) studie leder användningen av vissa ord till att eleven inte 

kan lösa uppgiften, till exempel då elever blir förvirrade av kringinformationen att “växelkursen 
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hade ändrats”. Dessa elever hanterar inte ordet “ändrats” enligt sin vardagliga betydelse utan 

som ett uttryck för att någon ytterligare beräkning ska göras. Detta tolkar vi som att eleverna 

tillmäter ordet “ändrats” en matematisk betydelse i stället för att se att det enbart har sin 

vardagliga innebörd.  

Fuentes (2010) och Österholm (2005) påpekar att eleven måste förstå sammanhanget för att 

kunna förstå vad en uppgift handlar om och går ut på. Flera elever uttrycker att de inte får 

tillräcklig information för att kunna lösa en viss uppgift, trots att all information finns där, bland 

annat i form av en formel. För att kunna använda informationen måste eleven emellertid ha 

förmåga att avtäcka den, vilket bland andra Fuentes (2010) tar upp. 

Enligt Vygotskij (1999) krävs ett språk för att kunna tänka och minnas vad man har lärt sig. 

Elevresonemang som ger exempel på detta kommer från elever som beskriver att det blir “svart” 

i samband med arbete med matematiska textuppgifter; en tolkning av dessa resonemang är att 

de saknar den begreppsförståelse som krävs för att kunna ta sig an en matematisk textuppgift. 

Bristen på förståelse gör att eleven inte har möjlighet att alls tänka kring uppgiften. Ytterligare 

exempel som tyder på att språklig förståelse hänger samman med förmågan att tänka kring 

matematiska textuppgifter ges av den elev som konsekvent läser all information och alla frågor 

innantill, utan att kunna använda den lästa informationen. Detta tolkar vi som att eleven inte 

har förstått innehållet i den matematiska textuppgiften. 

Elevernas resonemang visar flera tecken på det Adams och Lowery (2007) tar upp angående 

läsförståelsens betydelse för förmågan att lösa matematiska textuppgifter. Ett exempel är den 

elev som inte förstår vad ordet “tillämpas” betyder, och då inte vet hur hen ska gå vidare med 

uppgiften. Detta är också ett exempel på vad Lundberg och Sterner (2006) skriver om vikten av 

att ha ett flyt i sin läsning. Eleven som stakar sig på ordet “tillämpas” tycks ha glömt 

informationen hen har läst tidigare. Konsekvensen blir att eleven inte kan skapa förståelse och 

sammanhang i informationen, i likhet med vad Özoy, Kuruyer och Çakiroğlu (2015) beskriver. 

Sambandet mellan förståelse av texten och förmågan att lösa uppgiften blir också tydligt i detta 

elevresonemang, i enlighet med vad Adams (2003) för fram. 

En annan elev visar dock en mycket god förståelse av textens innehåll då hen kan se samband 

och likheter mellan de olika uppgifterna. Eleven visar dessutom förståelse för vilka delar av 

texten som är betydelsebärande genom att ange vilka ord som kan tas bort för att göra 

informationen tydligare. Detta är ett gott exempel på en elev som har förmåga att interagera 
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med texten, vilket Adams och Lowery (2007) menar är en förutsättning för att texten ska bli 

meningsfull.  

Vilenius-Tuohimaa, Aunola och Nurmi (2008) menar att både förmågan att förstå en text och 

förmågan att kunna lösa matematiska textuppgifter bygger på en generell förmåga att föra 

resonemang. Österholm (2006) och Fuentes (2010) poängterar vikten av att elever har en 

förförståelse av det textuppgiften handlar om. Exempel på en god förmåga att resonera – och 

att använda sig av en situation hen känner till – ges av de elever som resonerar sig fram till 

rimliga värden i uppgiften Skostorlek (Bilaga 1). Österholm (2006) påpekar att sammanhanget 

har stor betydelse för förmågan att lösa en uppgift. Sannolikt hade flera elever kunnat föra ett 

resonemang kring rimliga värden på en fots längd utifrån en given skostorlek om frågan hade 

ställts i ett annat sammanhang, till exempel som kund i en skoaffär. 

5.3.2 Resonemang kring svårighetsgrad i relation till forskningsfältet 

Både Dyrvold (2016) och Österholm (2006) beskriver hur läsförmågan kan skilja sig vid läsning 

av matematisk respektive icke-matematisk text. Vid läsning av matematiska texter är det vanligt 

att symboler och algebraiska uttryck får ett stort fokus – vilket vi ser flera exempel på i elevernas 

resonemang. För majoriteten av eleverna är det just dessa delar av uppgifterna som gör att de 

bedöms som svåra. Generellt uppfattar eleverna också att uppgifterna som innehåller formler 

och variabler är svårare än de uppgifter som enbart handlar om att använda de fyra räknesätten. 

Enligt Adams och Lowery (2007) handlar läsförståelse i matematik om att ha en förmåga att 

förstå både de språkliga och de matematiska komponenterna i en textuppgift. Även elever som 

är goda läsare, och har viss förståelse för matematiken, kan dock brista i den matematiska 

kompetensen, menar Boonen, de Koning, Jolles och van der Shoot (2015). Vissa elever visar 

förmåga att läsa text, men kan ändå inte sägas ha en matematisk läsförmåga, då de kan tala om 

vad en uppgift handlar om men inte utläsa vilka värden, eller vilken räknemetod som ska 

användas. 

Duru och Koklu (2011) menar att alla elever kan uppvisa problem med att tolka matematiska 

symboler. Detta kan vara en ännu större utmaning för elever som är i matematiksvårigheter 

(Abedi & Lord, 2001; Österholm, 2006). Fuentes (2010) menar också att en utmaning i att förstå 

innebörden i en ekvation kan vara att relationen mellan de olika delarna i ekvationen är mer 

fixerade än vad orden är i en icke-matematisk text. Det faktum att många elever har svårt att 
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lösa ut x ur formeln i uppgift Skostorlek (Bilaga 1) ser vi som ett tecken på att eleverna kan 

uppfatta formeln som något som är fixerat. 

Liksom Engström (2007) frågar vi oss om det endast är textens formulering som vållar 

problem då eleverna ska lösa textuppgifter. Ett exempel är eleven omväxlande använder talen 

0,80 och 0,08 i sin beräkning. Huruvida detta är ett slarvfel eller ett tecken på bristande 

taluppfattning kan vi inte avgöra. Något som särskilt förbryllar oss i elevsvaren är att många 

elever vid arbete med uppgiften Silversmederna (Bilaga 1) delar upp talet 5,6 i (5+0,6). 

Beräkningen av hur mycket 5,6 kg silver kostar blir då en variant av att först räkna ut hur mycket 

5 kg kostar, och därefter lägga till kostnaden för 0,6 kg, vilket flera av dem misslyckas med. 

Det här tyder på att eleven har brister i sin taluppfattning, då hen hanterar talet 5,6 som två delar 

(fem hela och sex tiondelar). Att hantera talet 5,6 på det här sättet exemplifierar det Engström 

(2007) beskriver som hinder för att kunna utveckla fungerande räknestrategier. Att utföra denna 

krångliga beräkning tyder också på omogna strategier vad gäller aritmetiska operationer, vilket 

enligt Reikerås (2006) i sig kan vara ett tecken på att eleven är i matematiksvårigheter. Samma 

elever gör dock – utan att tveka – beräkningen 4,2 ∙ 3000 i uppgiften Växelkurs. Vi kan inte 

förklara varför eleverna gör olika i de två uppgifterna. En hypotes är att eleverna oftare har 

upplevt växling av pengar än inköp av varor i lösvikt, och därför har en skillnad i sin 

förförståelse av dessa situationer. Detta är i enlighet med vad Fuentes (2010) och Österholm 

(2006) tar upp i fråga om förförståelsens betydelse för elevers framgång vid arbete med 

matematiska textuppgifter. Ytterligare en förklaring är att beräkningen 4,2 ∙ 3000 = 12600 inte 

innebär någon tusentalsövergång, vilket är fallet vid beräkningen 5,6 ∙ 3000 = 16800. Eleverna 

hade dock tillgång till miniräknare. Således borde inte själva beräkningen innebära något 

hinder. 

5.3.3 Resonemang kring undervisning i relation till forskningsfältet 

Att på ett systematiskt sätt träna olika lösningsstrategier för problemlösning menar Fuchs och 

Fuchs (2007) är en möjlig väg för elever att bli säkrare i arbetet med textuppgifter. En av 

eleverna beskriver hur läraren gör detta under matematiklektionerna, till exempel genom att 

uppmana eleverna att rita bilder till uppgiften. Att använda bilder, menar Glenberg, Willford, 

Gibson, Goldberg och Zhu (2011) kan generellt underlätta för elever att lösa matematiska 

textuppgifter. Österholm (2006) tillika med Boonen, de Koning, Jolles och van der Shoot (2015) 

anser också att det är viktigt att eleven kan skapa sig en inre bild av vad uppgiften handlar om. 

En av eleverna berättar att detta är en metod hen använder aktivt. 
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Chen (2010) understryker vikten av att test utformas på ett sådant sätt att de verkligen testar det 

som ska mätas. Vissa elevers resonemang visar dock att elever inte alltid kommer till sin rätt i 

provsituationer, då prestationskrav och tidsbrist upplevs som begränsande faktorer. Chen (ibid.) 

tar även upp att språket bör uppmärksammas inom alla skolämnen. Elevernas resonemang i 

fråga om hur de uppfattar att undervisningen om matematiska textuppgifter går till tyder dock 

på att matematiklärare i allmänhet inte tar upp eller undervisar om hur man bör hantera texten 

vid arbete med sådana uppgifter. De undervisningsmetoder, såsom att göra begreppsordlistor 

vilket Helms och Helms (2010) förespråkar, tycks alltså inte förekomma. I vår studie har vi 

varken intervjuat lärare eller observerat lektioner – därför kan vi inte med säkerhet säga hur de 

intervjuade elevernas matematikundervisning har utformats. Vi kan enbart konstatera att 

eleverna inte har nämnt något om detta under intervjuerna. Elevernas resonemang 

överensstämmer emellertid med forskning av bland andra Riccomini, Smith, Hughes och Fries 

(2015) som menar att undervisning om språkliga komponenter i matematiken sällan 

förekommer. Vi kan därför anta att den undervisning som eleverna berättar om faktiskt inte har 

innehållit särskilt många tillfällen där språkliga komponenter inom matematikämnet har 

uppmärksammats.  

Samtal och samarbete elever emellan nämns i elevresonemangen som en framgångsfaktor. Här 

förs också fram att det är viktigt att läraren styr indelningen av samarbetspartners. Detta antyder 

ett behov av att få hjälp att hitta en struktur för samarbetet, vilket är ett stöd som Mercer och 

Sams (2006) menar att lärare bör ge. I Sjöbergs (2006) studie framkommer det att elever hellre 

ber klasskamrater om hjälp än att ställa frågor till läraren. I vår undersökning ser vi 

elevresonemang som tyder på motsatsen; flera elever efterfrågar stöd från en lärare, snarare än 

hjälp av klasskamrater.  

5.4 Reflektion  

Vår utgångspunkt för denna undersökning var att textens formulering och utformning har 

betydelse för hur elever i årskurs nio, i matematiksvårigheter, förstår matematiska textuppgifter. 

Utifrån våra resultat kan vi dra slutsatsen att vårt antagande stämmer, det vill säga – textens 

formulering har betydelse. Framför allt förekomsten av symboler och variabler upplevs som en 

försvårande faktor, men även mängden information (både “för mycket” och “för lite”) kan vara 

betydelsefull.  
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Vi kan även dra slutsatsen att betydelsen av textens utformning inte är så enskilt avgörande som 

vi till att börja med antog. Via elevernas resonemang kan vi förstå att andra faktorer kan ha 

minst lika stor (kanske till och med större) betydelse för hur elever i matematiksvårigheter kan 

förstå textuppgifter i matematik. Till dessa faktorer hör känslan att ha tillgång till stöd, av lärare 

eller en klasskamrat, tillika med upplevelsen av att ha ett samtalsklimat där det är möjligt att 

ställa och besvara frågor även om svaret skulle vara fel. Olika aspekter av tid spelar också in, 

såsom att ha tillräcklig tid i en provsituation samt känslan av att läraren har tid att ge enskild 

instruktion under lektionerna.  

Vi kan även se att flera elever behöver stärka sin taluppfattning samt få mer övning i att föra 

resonemang kring matematiska textuppgifter utifrån ett vardagssammanhang, och då även träna 

på att göra en rimlighetsbedömning av resultatet. Eftersom endast en av eleverna har givit svar 

som tyder på att språkliga komponenter behandlas under matematiklektionerna drar vi 

slutsatsen att det är ett utvecklingsområde för flera matematiklärare att uppmärksamma de 

språkliga aspekter som hör ihop med matematikämnet.  

5.4.1 Speciallärarens roll 

De kunskaper som vi har fått i och med genomförandet av denna undersökning är av stor vikt 

vid vårt framtida arbete som speciallärare i matematik. Utöver att ha fått bekräftelse på vårt 

antagande vad gäller vikten av språklig kompetens inom det matematiska området inser vi att 

vi har många andra faktorer att ta hänsyn till i vår undervisning. Beträffande det rent 

matematiska innehållet bör vi uppmärksamma elevers taluppfattning, samt verka för en god 

struktur vid undervisning om och hantering av information i matematiska textuppgifter. Vi 

behöver även verka för ett gott gruppklimat, vilket kan bidra till att främja en positiv känsla 

inför matematikämnet.  

Flera elever uttrycker en önskan om att få mer lärarstöd och större möjlighet till samarbete med 

klasskamrater. Utifrån de elevresonemang som handlar om känslor av stress och tidspress gör 

vi tolkningen att dessa elever önskar en förändring av sin undervisningssituation. Genom att 

vara flexibla i vår roll som speciallärare (till exempel via kunskapsutbyte och andra former av 

samarbete med ordinarie matematiklärare) kan vi bidra till att utforma undervisningen på ett 

sådant sätt att flera elever får en gynnsam matematikutveckling.  

Ytterligare en insikt vi har fått är att elevers upplevelse av vad som sker i undervisningen kan 

variera kraftigt. Några av eleverna som deltog i undersökningen undervisas i samma 
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matematikgrupp – och träffar således samma lärare – men har givit väldigt olika beskrivningar 

av hur undervisningen om matematiska textuppgifter går till. Av detta förstår vi att en lyhördhet 

för varje elevs skiftande behov och upplevelse av sin situation är eftersträvansvärd.  

5.4.2 Fortsatt forskning 

Elever i den här studien påverkas i högre grad av negativa känslor inför matematikämnet än 

vad vi hade förutsett. Detta framkommer både via resonemang som direkt handlar om 

känsloyttringar (såsom att det “blir svart”) och i mer indirekta svar som till exempel handlar 

om känslor av stress och tidsbrist. Det vore därför intressant att fortsätta undersöka hur – och 

när – dessa negativa känslor uppstår, och hur de skulle kunna förebyggas. Även sambandet 

mellan elevers negativa känslor inför matematikämnet och deras bristande förståelse av 

matematiken kan vara värt att undersöka vidare. Är det den bristande förståelsen som skapar 

negativa känslor – eller är det den negativa känslan som hindrar förståelsen? 

Att gå vidare i undersökningar om hur själva texten har betydelse för elevers förmåga att lösa 

matematiska textuppgifter skulle också vara intressant. Ett angreppssätt skulle då kunna vara 

att låta elever dels lösa rena beräkningsuppgifter och dels ge dem textuppgifter som kräver 

samma slags beräkningar, för att studera om det är räkneförmågan eller förmågan att hantera 

information och föra resonemang som innebär den största utmaningen.  
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Bilaga 1: Underlag för elevintervjuer 

Del 1: SKOSTORLEK 

Storleken på pjäxor anges oftast i EUR-mått: … 36, 37, 38, 39 osv. För att beräkna vilken 

storlek man behöver på sina pjäxor kan man använda följande formel, där s är storleken och x 

är fotens längd i centimeter: 

  𝑆 =  
3𝑥+5

2
 

 

Fråga 1: SKOSTORLEK 

Annas fot är 23 cm lång. 

Vilken storlek på pjäxor behöver hon? 

 

Fråga 2: SKOSTORLEK 

Erik har köpt ett par pjäxor i storlek 42. 

Hur långa fötter har han? 
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Del 2: SILVERSMEDERNA 

Eva och Kalle jobbar som silversmeder. 

 

Fråga 1: SILVERSMEDERNA 

Eva köper 5,6 kg silver. Där hon handlar kostar 1 kg silver 3000 kr.  

Vad ska hon betala? 

 

Fråga 2: SILVERSMEDERNA 

Kalle handlar i en annan affär. Han betalar 7200 kr för 3,0 kg silver. 

Vad kostar 1 kg silver i den affären? 
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Del 3 GÅNG 

 

Bilden visar fotspåren av en gående man. Steglängden P är avståndet mellan de bakre kanterna 

av två på varandra följande fotspår.  

För män ger formeln 
𝑛

𝑃
 = 140 ett ungefärligt förhållande mellan n och P, där  

     n = antal steg per minut och 

     P = steglängden i meter. 

 

Fråga 1: GÅNG 

Om formeln kan tillämpas för Heikos sätt att gå och Heiko tar 70 steg per minut, vilken är då 

Heikos steglängd? Visa hur du kom fram till ditt svar.  

 

Fråga 2: GÅNG 

Bernard vet att hans steglängd är 0,80 meter och formeln kan tillämpas på Bernards sätt att gå.  

Beräkna Bernards gångfart i meter per minut och i kilometer per timme.  

Visa hur du kom fram till ditt svar.  
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Del 4 VÄXELKURS 

Mei-Ling från Singapore förberedde sig för sin 3 månader långa vistelse i Sydafrika som 

utbytesstudent. Hon behövde växla en del Singaporedollar (SGD) till sydafrikanska rand 

(ZAR). 

 

Fråga 1: VÄXELKURS 

Mei-Ling fick veta att växelkursen mellan Singapore-dollar och sydafrikanska rand var: 

1 SGD = 4,2 ZAR 

Mei-Ling växlade 3000 Singapore-dollar till sydafrikanska rand till denna växelkurs.  

Hur mycket pengar i sydafrikanska rand fick Mei-Ling? 

 

Fråga 2: VÄXELKURS 

Vid återkomsten till Singapore efter tre månader, hade Mei-Ling 3900 ZAR kvar. Hon växlade 

tillbaka till Singapore-dollar, och märkte att växelkursen hade ändrats till: 

1 SGD = 4,0 ZAR 

Hur mycket pengar i Singapore-dollar fick Mei-Ling? 
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Bilaga 2: Intervjumanual 

 Presentera mig. 

 Påminn om att det som sägs under intervjun inte har någon koppling till betyget i 

matematik. 

 Påminn om att det bara är jag och min kollega (Tina/Hanna) som kommer att ha tillgång 

till inspelningen och transkriberingen av intervjun. 

 Påminn eleven om att hen får avbryta intervjun när som helst om hen inte längre vill 

delta.  

 Berätta att intervjun handlar om fyra matteuppgifter, med två delfrågor per uppgift.  

 Berätta att eleven får se en uppgift i taget.  

 Lägg fram pappret med frågorna som ska besvaras för varje uppgift: 

 Vad ska du ta reda på? 

 Vilken information får du ur uppgiften? 

 Hur skulle du gå tillväga för att lösa uppgiften? 

 Berätta att eleven inte måste lösa uppgiften (men lägg fram lösblad och miniräknare så 

att eleven har möjlighet att lösa uppgiften om hen vill). 

 När eleven gått igenom alla uppgifter: lägg fram alla fyra papper med uppgifterna, samt 

pappret med frågorna om uppgifternas svårighetsgrad. 

 Ge eleven tid att markera uppgifternas svårighetsgrad. 

 Ställ följdfrågor: 

 Varför tycker du uppgift ”x” är svårare än uppgift ”y”? 

 …? (Ställ övriga följdfrågor som ges av situationen.) 

 Avsluta genom att fråga: 

 Hur har ni gjort under lektionstid för att träna på hur man löser textuppgifter? 

 Följ upp med följdfrågor som handlar om vilken sorts övningar som eleven tycker är 

utvecklande.  

 …? (Ställ övriga följdfrågor som ges av situationen.) 

 Tacka för att eleven ställde upp! 
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Bilaga 3: Underlag för bedömning av svårighetsgrad 

SKOSTORLEK 

Fråga 1: SKOSTORLEK 

Mycket svår  Ganska svår  Ganska enkel  Mycket enkel 

Fråga 2: SKOSTORLEK 

Mycket svår  Ganska svår  Ganska enkel  Mycket enkel 

SILVERSMEDERNA 

Fråga 1: SILVERSMEDERNA 

Mycket svår  Ganska svår  Ganska enkel  Mycket enkel 

Fråga 2: SILVERSMEDERNA 

Mycket svår  Ganska svår  Ganska enkel  Mycket enkel 

GÅNG 

Fråga 1: GÅNG 

Mycket svår  Ganska svår  Ganska enkel  Mycket enkel 

Fråga 2: GÅNG 

Mycket svår  Ganska svår  Ganska enkel  Mycket enkel 

VÄXELKURS 

Fråga 1: VÄXELKURS 

Mycket svår  Ganska svår  Ganska enkel  Mycket enkel 

Fråga 2: VÄXELKURS 

Mycket svår  Ganska svår  Ganska enkel  Mycket enkel 
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Bilaga 4: E-postmeddelande till vårdnadshavare 

Hej 

Mitt namn är Hanna Fredriksdotter och jag undervisar i bl.a. matematik på X-skolan. 

Min kollega Tina Wesslén och jag går en utbildning till speciallärare med inriktning mot 

matematik. Inom ramen för den utbildningen vill vi intervjua elever i årskurs nio 

(däribland ditt barn) angående hur de uppfattar och förstår innehållet i några olika 

textuppgifter. Varje intervju tar 40-45 minuter. Det är helt frivilligt för eleven att delta 

i undersökningen, och tidpunkten för intervjun bestäms i samråd med eleven så att 

intervjutillfället stör övrig undervisning så lite som möjligt. 

Intervjun handlar enbart om att få underlag för vårt examensarbete (samt i 

förlängningen att elever kan få en mer elevanpassad undervisning om hur man löser 

textuppgifter). Resultatet av intervjuerna kommer inte att påverka elevernas betyg, 

eftersom varken Tina eller jag är ansvarig för elevens matematikundervisning.  

Det är endast Tina och jag som kommer att gå igenom elevernas intervjusvar. Vi skulle 

även vilja spela in våra intervjuer - och det är endast vi som kommer att lyssna på 

inspelningen. Då vi redovisar intervjuresultaten kommer vi att ta bort all personlig 

information, såsom elevens och skolans namn.  

Vänligen bekräfta att du som vårdnadshavare tillåter att ditt barn deltar i intervjun 

genom att besvara detta mail.  

Har ni frågor om uppgiften får ni gärna höra av er för mer information! 

 

Vänliga hälsningar, 

Hanna Fredriksdotter och Tina Wesslén 
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Bilaga 5: Brev till vårdnadshavare 

Hej 

Mitt namn är Hanna Fredriksdotter och jag undervisar i bl.a. matematik på X-skolan. Min kollega Tina 

Wesslén och jag går en utbildning till speciallärare med inriktning mot matematik. Inom ramen för den 

utbildningen vill vi intervjua elever i årskurs nio (däribland ditt barn) angående hur de uppfattar och 

förstår innehållet i några olika textuppgifter. Varje intervju tar 40-45 minuter. Det är helt frivilligt för 

eleven att delta i undersökningen, och tidpunkten för intervjun bestäms i samråd med eleven så att 

intervjutillfället stör övrig undervisning så lite som möjligt. 

Intervjun handlar enbart om att få underlag för vårt examensarbete (samt i förlängningen att elever 

kan få en mer elevanpassad undervisning om hur man löser textuppgifter). Resultatet av intervjuerna 

kommer inte att påverka elevernas betyg, eftersom varken Tina eller jag är ansvarig för elevens 

matematikundervisning.  

Det är endast Tina och jag som kommer att gå igenom elevernas intervjusvar. Vi skulle även vilja spela 

in våra intervjuer - och det är endast vi som kommer att lyssna på inspelningen. Då vi redovisar 

intervjuresultaten kommer vi att ta bort all personlig information, såsom elevens och skolans namn.  

Vänligen bekräfta att du som vårdnadshavare tillåter att ditt barn deltar i intervjun genom att skriva 

under talongen nedan, som ditt barn återlämnar till oss så snart som möjligt. Det går även bra att skicka 

en bekräftelse via mail.  

Har ni frågor om uppgiften får ni gärna höra av er för mer information! 

Vänliga hälsningar, 

Hanna Fredriksdotter och Tina Wesslén 

hanna.fredriksdotter@XXX.se 

tina.wesslen@XXX.se 

 

Elevens namn:______________________ 

Vårdnadshavarens namn:_________________________ 

Jag tillåter att mitt barn intervjuas av Hanna Fredriksdotter och Tina Wesslén, som ett led i deras 

examensarbete inom ramen för deras utbildning till speciallärare: 

 

__________________________________________________________ 

Vårdnadshavarens underskrift 
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