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__________________________________________________________ 

Syftet med denna studie var att undersöka undervisande matematiklärares uppfattningar om 
textuppgifter och hur de säger sig arbeta med textuppgifter. För att undersöka detta 
genomfördes en enkätstudie med 34 deltagande matematiklärare och sedan djupare intervjuer 
med två av dessa. Studien visar att lärare anser att textuppgifter har en viktig roll i 
matematikundervisningen och ett viktigt skäl är att de ökar förståelsen av matematik. Lärarna 
upplever dock att textuppgifter ofta skapar svårigheter för eleverna och där kontexten är ett 
av hindren. För att hjälpa sina elever uppger lärarna att de förklarar begrepp i förväg och 
vissa förenklar textuppgifterna för elever i svårigheter. Studien visar att det vanligaste 
arbetssättet för textuppgifter är att eleverna får räkna i läroboken. Studien visar också att 
många lärare undervisar sina elever i strategier för att lösa textuppgifter och där flera av dessa 
har stora likheter med Pólyas idé om problemlösningens fyra faser. 
__________________________________________________________ 

Nyckelord: matematikundervisning, textuppgifter, lärares uppfattningar, strategier 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

_______________________________________________________________ 

Pontus Andersson & Frida Hamrelius  

 

Teachers’ conception of word problems in mathematics education 

 

2014   Number of pages: 39 
__________________________________________________________ 

The purpose of this study was to examine mathematics teachers’ experience of word 
problems and how they say they use word problems. To investigate this a study was 
performed with 34 participating mathematics teachers as well as deeper interviews 
with two of the teachers. The study shows that teachers consider word problems to 
have an important role to play in the teaching of mathematics, and that an important 
reason to this is that they increase the understanding of mathematics. However, the 
teachers find that the word problems often are problematic for the students and that 
one of the reasons to this is the context. To help their students teachers experience 
that they explain phrases in advance and some simplify the word problems for 
students who find them problematic. The study shows that the most common way of 
using word problems is to let students solve problems in their text books. The study 
also shows that many teachers teach their students strategies to solve word problems 
and that most of these have many similarities to Pólya’s idea of the four phases of 
problem solving. 
__________________________________________________________ 

Key words: education in mathematics, word problems, story problems, teacher’s 
conceptions, strategies 
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1.  Inledning 

Alla som gått i skolan har med största sannolikhet någon gång stött på och arbetat 
med textuppgifter i matematikämnet. I folkmun kallas dessa ofta "lästal" och innebär 
att en matematisk uppgift presenterad i text ska lösas. Många upplever textuppgifter 
som en svårare uppgift än att utföra de beräkningar uppgiften innehåller. Trots att 
textuppgifter upplevs svåra tycks de ha en viktig och betydande roll i 
matematikundervisningen och vad det beror på är en fråga värd att försöka besvara. 

Att textuppgifter har en viktig roll i matematiken är något som uppmärksammas i 
den så ofta omtalade PISA-undersökningen som jämfört matematikkunskaper hos 
elever i olika länder (Skolverket, 2013). PISA syftar till att mäta elevers 
matematikkunskaper för det framtida vuxenlivet och fokus ligger således inte på 
räknefärdigheter utan på att tillämpa matematik i vardagliga sammanhang, vilket är 
just vad textuppgifter ofta syftar till att göra (Skolverket, 2013). Skolverket förklarar 
att man därmed ser matematiken som en problemlösande aktivitet och intresserar 
sig för elevers förmåga att resonera och analysera problem i realistiska situationer. 
Detta gör matematiska textuppgifter intressanta då dessa är den vanligaste formen 
av problemlösning som eleverna möter i skolan (Jitendra, Griffin, Haria, Leh, Adams 
& Kaduvettoor, 2007). Det är därför mycket alarmerande att matematikkunskaperna 
ständigt sjunker hos våra svenska elever och står för den brantaste nedgången i 
matematikresultaten av alla OECD-länder sedan 2003.  

Det är viktigt att påpeka att PISA-undersökningen svarar bra gentemot våra svenska 
kursplaner, även om detta inte är undersökningens syfte (Skolverket, 2013). I 
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) 
[Lgr 11] betonas nämligen att eleverna ska få utveckla sina kunskaper för att själva 
kunna lösa problem och värdera de strategier som använts och det resultat som 
erhållits. I läroplanen lyfts också tydligt att eleverna ska utveckla kunskaper så att de 
kan se användning av matematiken i vardagen och i verkliga situationer. Därför 
framhålls också att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med 
sina matematikkunskaper så att de kan tillämpa matematiken. Forskning visar också 
att textuppgifter har en viktig roll i att utveckla elevers förståelse för matematik och 
bör således ha en betydande roll i matematikundervisningen (Jitendra m.fl., 2007; 
Van de Walle, Karp & Bay-William, 2014) 

Även om det som framlagt är så att textuppgifter har en viktig roll i 
matematikundervisningen säger dock våra egna erfarenheter att textuppgifter ofta är 
ett hinder för elever, trots att de besitter de nödvändiga räknefärdigheterna för att 
lösa uppgiften. Det finns flera tänkbara orsaker och som namnet textuppgifter 
antyder så innebär dessa uppgifter att en text måste förstås, vilket gör läsförståelse 
till ett av de möjliga hindren (Xin, Jitendra och Deatline-Buchman, 2005; Sterner & 
Lundberg, 2002). Det är därför nämnvärt att svenska elever enligt PISA-rapporten 
uppvisar den största nedgången bland samtliga OECD-länder sedan 2000 även i 
läsförståelse (Skolverket, 2013). Det går dock inte att bara se språket som ett hinder i 
matematikundervisningen som bör undvikas. I Lgr11 påpekas nämligen att all 
undervisning ska vara språkutvecklande och matematiklärare kan därmed inte 
bortse från matematikens språkliga dimension. 
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Att ett så pass viktigt område som textuppgifter är problematiskt för många elever 
ställer också krav på lärare. Pólya och Conway (2004) menar att läraren har en viktig 
roll för elevens utveckling i matematikundervisningen då läraren ska finnas för att 
hjälpa eleven framåt. De påpekar att undervisningen bör bedrivas på ett sådant sätt 
att eleven får möjlighet att klara sig så självständigt som möjligt och lärarens uppgift 
blir således att balansera hur mycket som eleven på egen hand tvingas lösa. Pólya 
och Conway lyfter två viktiga aspekter att tänka på då man försöker hjälpa en elev: 
för det första att hjälpa eleven att lösa uppgiften och för det andra att utveckla 
elevens förmåga att lösa liknande problem i framtiden. Eftersom läraren har stor 
betydelse för hur eleven lär sig att arbeta med textuppgifter spelar lärarens 
uppfattningar kring dessa en stor roll, vilket gör det intressant att undersöka hur 
lärarna förhåller sig till textuppgifter i matematiken. Lärarens uppfattningar om 
svårigheter, arbetsmetoder och lösningsmetoder inverkar på deras undervisning är 
därför intressanta områden att undersöka.  

Som det tydligt framgår i tidigare forskning har textuppgifter en viktig roll i 
matematikundervisningen (Jitendra m.fl., 2007; Van de Walle m.fl., 2014). Eftersom 
matematikundervisningen bedrivs av matematiklärarna ute på skolorna har dessa en 
mycket betydande roll för hur eleverna får arbeta med textuppgifter och vi har därför 
i denna undersökning valt att fokusera på hur lärare ser på textuppgifter. Genom att 
undersöka lärares uppfattningar om textuppgifter och hur de arbetar med dessa i 
undervisningen hoppas vi få insikt i hur eleverna faktiskt får arbeta med 
textuppgifter i skolan. 

2.  Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är med bakgrund av tidigare forskning att undersöka hur 
undervisande matematiklärare för grundskolans senare år förhåller sig till 
textuppgifter i matematikundervisningen. Studiens syftar således till att undersöka 
lärares uppfattningar om textuppgifter i matematikundervisningen och hur de 
uppger sig arbeta med textuppgifter i matematikundervisningen. Utifrån detta har 
två frågeställningar utformats: 

• Vad har matematiklärare i grundskolans senare år för uppfattningar om 
textuppgifter i matematikundervisningen?  

• Hur uppger sig dessa lärare arbeta med textuppgifter i 
matematikundervisningen?  

3.  Textuppgifter i matematikundervisningen 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och relevant litteratur inom ämnet 
textuppgifter i matematikundervisningen. I det första avsnittet definierar vi 
begreppet textuppgifter och vad vi avser med detta. I påföljande avsnitt talar vi om 
textuppgifter utifrån ett undervisningsperspektiv och reder bland annat i vilka 
hinder som finns i textuppgifter och i det sista avsnittet lyfts några lösningsstrategier 
som lärare kan undervisa sina elever att följa. 
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3.1  Definition av begreppet textuppgifter  

För att kunna tala om textuppgifter i skolan är det först nödvändigt att definiera vad 
textuppgifter är och varför dessa finns. Hagland, Hedrén och Taflin (2005) definierar 
skillnaderna mellan de typer av matematikuppgifter som finns i skolan och delar in 
de i grupperna rutinuppgift, textuppgift och problem. De förklarar att rutinuppgifter 
är ren räknefärdighetsträning med givna procedurer att följa. Textuppgifter däremot 
syftar till att eleven ska kunna tillämpa matematik i en uppgift presenterad i text. 
Jitendra m.fl. (2007) hävdar att så kallade word eller story problems, d.v.s. 
textuppgifter, är den vanligaste formen av problemlösning som eleverna får möta i 
matematikundervisningen. Hagland m.fl. (2005) anser likt Jitendra m.fl. (2007) att 
textuppgifter är en typ av problem, förutsatt att den uppfyller vissa krav. Hagland 
m.fl. (2005) framhåller dock att en viktig skillnad mellan textuppgifter och problem 
är att problem saknar givna procedurer medan textuppgifter syftar till tillämpning av 
procedurer. Xin, Zhang, Park, Tom, Whipple och Si (2011) förklarar att eftersom 
textuppgifter ofta innehåller en narrativ historia används både word problem och 
story problem för att benämna samma typ av uppgifter. Även Sterner och Lundberg 
(2002) förklarar att textuppgifter är den vanligaste uppgiftstypen som svenska elever 
möter i sina läromedel och skriver att det även i Sverige används flera benämningar 
för denna typ av uppgift. De ger exemplet benämnda tal och under vår egen skoltid 
har vi också stött på benämningar som "lästal", "läsuppgifter" eller "ordproblem", 
där alla åsyftar samma typ av uppgifter.  

Det finns alltså flera kända namn för samma typ av uppgift men vi har valt att 
hädanefter genomgående använda den svenska benämningen textuppgifter och med 
det avser vi vad som Hagland m.fl. (2005) definierar som textuppgifter, det vill säga 
uppgifter som syftar till att tillämpa matematik presenterad i en text.  

3.2  Utmaningar i textuppgifter för elever 
 

Som redan påpekades i inledningen så tycks textuppgifter innehålla hinder för 
eleverna vilket uppmärksammats i forskning. Något som konstaterats i forskning är 
att matematikuppgifter som innehåller text är mer utmanande för elever än uppgifter 
som endast innehåller själva räkneoperationen, detta eftersom vägen mot lösningen 
är mer komplex i textuppgifter (Jitendra m.fl., 2007). Även Xin m.fl. (2011) förklarar 
att problemlösning och lösandet av textuppgifter är en mer krävande kognitiv 
process. En viktig faktor för att lösa textuppgifter är själva läsningen och 
läsförståelsen, vilket uppmärksammats av flera forskare (Xin m.fl., 2005; Sterner & 
Lundberg, 2002). Österholm (2009) menar att svårigheter som elever möter i 
matematiktexter ofta beror på att elever utvecklar dåliga lässtrategier för 
matematikuppgifter. Problemen uppstår då elever bortser från delar av texten eller 
inte utnyttjar sina kunskaper till fullo. Österholm förklarar dock att även om 
textuppgifter kan vara problematiska så är det inte en bra lösning att låta elever 
undvika textuppgifter eller ge dem förenklade versioner för att komma runt 
problematiken med textuppgifter.  

Enligt Van de Walle m.fl. (2014) är ett annat problem att många elever förvirras av 
textuppgifter eftersom de då inte vet vilken typ av beräkning som ska utföras och att 
det ibland kan det vara så att eleverna tar de tal som anges i uppgiften och 
slumpmässigt använder en räkneoperation som ger korrekt svar. Sterner och 
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Lundberg (2002) menar därför att det krävs att eleverna hittar det som är relevant i 
texten för att en lyckad lösning av textuppgiften ska kunna genomföras. Eleven 
måste även kunna bilda inre föreställningar om vad uppgiften handlar om. Detta för 
att bedöma uppgiftens karaktär och välja vilka strategier som kan användas för att 
lösa den. Då uppgiftens karaktär ska avgöras finns ännu ett hinder som kan vara 
problematiskt och detta är textuppgiftens kontext. Men, kontextens betydelse är inte 
bara ett hinder utan kan vara ett sätt att förstå uppgiften och vilka beräkningar som 
ska göras (Chapman, 2006).  

Trots de svårigheter som textuppgifter medför har de en viktig roll i 
matematikundervisningen eftersom de utvecklar elevens förståelse för matematik 
genom att bidra till att eleven kan upptäcka samband mellan räkneoperationer och 
hur matematik kan tillämpas på verkliga problem (Jitendra m.fl., 2007; Van de 
Walle m.fl. 2014). Uppgifterna syftar alltså till att eleverna ska se och kunna tillämpa 
sina färdigheter i en verklig kontext men kan också hjälpa elever att exempelvis se att 
addition och subtraktion är kopplade till varandra.  

Enligt forskning har alltså textuppgifter en viktig roll i matematikundervisningen 
även om området kan vara problematiskt för eleverna och som Pólya och Conway 
(2004) beskriver så har läraren en viktig roll för elevernas inlärning. Av denna 
anledning är det intressant att titta på hur lärare kan undervisa sina elever i att lösa 
textuppgifter med hjälp av lösningsstrategier, vilket behandlas i kommande avsnitt.  

3.3  Undervisning av lösningsstrategier 

Eftersom elevers svårigheter med textuppgifter är välkända är området tidigare 
beforskat. Jitendra och Xin (1997) valde av denna anledning att sammanställa 14 
studier där man undersökt lärares instruktioner för elever i matematiksvårigheter. I 
studien sammanställdes forskning som prövat olika sätt att utveckla elevers förmåga 
att lösa textuppgifter. Jitendra och Xin förklarar att eftersom NCTM (National 
Council for Teachers of Mathematics) pekat ut problemlösning som den enskilt 
viktigaste punkten inom matematiken så har intresset för detta forskningsfält vuxit. 
Mycket av fokus har i dessa studier legat på elever med inlärningssvårigheter på 
grund av vikten med insatser för just dessa elever. Jitendra och Xin påpekar dock att 
denna forskning är relevant för alla elever oavsett ålder eller prestation. Syftet med 
deras studie var att försöka bidra med praktiska tips i undervisningen men även 
bidra till framtida forskning inom området gällande instruktioner i samband med 
lösning av textuppgifter i matematik. 

I studien gjord av Jitendra och Xin (1997) försökte de att kategorisera de olika 
metoderna i att instruera lösande av textuppgifter som använts av lärare eller 
forskare och samlar dem under tre huvudrubriker: representationstekniker, 
strategiska träningsprocedurer och variation av uppgifter. Under den första 
kategorin placerades instruktioner som tillåter tolkningar av idéer eller den 
information som är given eftersom denna representation ska underlätta lärandet. Ett 
sätt att använda denna teknik är genom schema-baserad instruktion (SBI). Under 
kategorin strategiska träningsprocedurer sorterades den typen av instruktioner som 
byggde på kognitiva och metakognitiva strategier. Den sista kategorin, variation av 
uppgifter, bygger på att eleverna till att börja med får arbeta med enklare problem 
och att det sedan genomförs en stegring av svårighetsgraden. Stegringen görs genom 
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en systematisk manipulation av uppgifterna med hänseende på bland annat innehåll, 
utformning och talens storlek. Jitendra och Xin drog av sin studie slutsatsen att 
kunskapsläget var allt för litet inom området men sedan denna sammanställning 
gjordes har flera studier utförts där man har jämfört olika typer av instruktioner för 
lösning av textuppgifter (Fuchs, L. S., Fuchs, D., Prentice, Hamlett, Finelli & Courey, 
2004; Jitendra m.fl., 2007; Xin m.fl., 2005; Xin m.fl, 2011).  

Van de Walle m.fl. (2014) förklarar att det är viktigt för lärare att vara medvetna om 
att textuppgifter har en underliggande struktur och att förståelse för dessa strukturer 
kan hjälpa eleverna att utveckla ett schema för att organisera uppgiftens innehåll. De 
menar att eftersom det finns en underliggande struktur kan exempelvis uppgifter 
som bygger på addition och subtraktion delas in i tre problemstrukturer. Van de 
Walle m.fl. förklarar att genom erfarenheter av uppgifters underliggande struktur 
kan eleverna använda denna erfarenhet för att lösa nya textuppgifter eftersom den 
underliggande strukturer gör det möjligt att göra generaliseringar. De menar därför 
att det är viktigt att eleverna får möta uppgifter vars underliggande strukturer skiljer 
sig från varandra och att läraren således måste vara medveten om vilka dessa är för 
att kunna hjälpa eleven att matematisk tolka verkliga situationer. Van de Walle m.fl. 
påpekar dock att eleverna behöver verktyg för att kunna analysera textuppgifter och 
att det finns två strategier som kan vara särskilt hjälpfulla verktyg. Dessa två är att 
fundera över svaret innan man löser problemet eller att arbeta med ett enklare 
problem. Det förstnämnda innebär att eleven bör fundera över vad problemet 
egentligen innebär vilket kan göras genom att ställa sig frågor om vad man får veta i 
uppgiften, vad man inte får veta och vad man vill veta. Van de Walle m.fl. betonar 
dock vikten av att tala om textuppgifter i grupp innan eleven på egen hand kan 
förväntas kunna ställa relevanta frågor till uppgiften. Syftet med att ställa frågor 
gällande uppgiften är att eleverna då istället får fokusera på själva problemet och 
dess innebörd och inte på de tal som anges i uppgiften, vilket innebär att de istället 
fokuserar på de underliggande strukturerna i uppgiften. Eftersom eleverna då 
fokuserar på uppgiftens struktur kan de också identifiera vilka tal som är relevanta 
och vilka som inte är det (Van de Walle m.fl., 2014). Genom att arbeta på detta vis 
menar de också att eleverna kan få en aning om hur lösning borde se ut och vilken 
enhet svaret bör ha innan några beräkningar utförts, vilket kan vara en god 
utgångspunkt. Den andra strategin som lyfts av Van de Walle m.fl. (2014) innebär att 
om uppgiften innehåller svåra tal, till exempel stora tal, kan dess ersättas av enklare 
tal. Detta kan vara en användbart eftersom eleverna då lättare kan analysera 
uppgiften.  

En annan viktig aspekt på textuppgifter som bör tas hänsyn till är dess kontext, vilket 
uppmärksammats av Chapman (2006). Studien utgår från lärares uppfattningar om 
textuppgifter och hur de arbetar med dessa, men med fokus på kontextens betydelse 
vid lösandet av textuppgifter. I studien analyserades två olika sätt att behandla 
kontexten och dessa var paradigmatiskt och narrativt. Ett paradigmatiskt 
förhållningsätt innebar att man till olika grad bortsåg från kontexten. Det kunde ske 
genom ett mekaniskt nedbrytande av kontexten som ledde till textuppgifterna 
översattes till matematiska representationer. Detta innebar att textuppgifter på ett 
instrumentellt sätt förenklades till en matematisk situation men det paradigmatiska 
förhållningssättet kunde även innebära att kontexten togs bort genom att resonera 
hur och varför man kunde se förbi kontexten och istället se dess matematiska 
representation.  
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För det narrativa förhållningssättet var ett av målen för lärarna att skapa en 
klassrumsmiljö och undervisning som motiverade eleverna att vilja lära sig att lösa 
textuppgifter. I alla klassrum Chapman (2006) studerade startade eleverna oftast 
med en narrativ form, men läraren styrde ofta eleverna vidare. Även det narrativa 
förhållningssättet kunde skilja sig och hur eleverna styrdes vidare skiljde sig därför 
åt. Vissa lärare tillät inte den narrativa formen fortspela utan påminde eleverna om 
att kontexten inte spelade någon roll medan andra lärare gav eleverna möjlighet att 
spela ut den narrativa formen, även om kontexten endast fungerade som stöd eller 
intressefångare. Ett djupare narrativt förhållningssätt kunde innebära att eleverna 
fick tolka uppgiften utifrån egna upplevelser och betrakta kontextuell information 
som viktig för den egna förståelsen men samtidigt inse att den kanske inte är 
relevant för den matematiska lösningen. Då det narrativa förhållningssättet 
framhölls behandlades kontexten som en nyckelkomponent för att förstå, uppleva 
och lösa.  

Enligt Chapman (2006) är både ett paradigmatiskt och ett narrativt behandlingssätt 
av textuppgifter viktiga och kan komplettera varandra. För att kunna integrera dessa 
behandlingssätt i lärarens instruktioner gällande textuppgifter menar hon att lärare 
måste låta eleverna vara delaktiga i hur kontexten ska värderas. Läraren måste 
därmed låta alternativa betydelser och tolkningar av textuppgifter lyftas fram, både 
kontextfria och kontextbundna, men kräva motivering av eleverna varför de är 
relevanta och hur de fungerar matematiskt för att komma fram till en matematisk 
lösning. Målet är att eleverna ska bygga en förståelse för när, vad, hur och varför 
kontexten kan hjälpa eller hindra det matematiska tänkandet. 

Både Van de Walle m.fl. (2014) och Chapman (2006) uppmärksammar alltså den 
underliggande strukturen i textuppgifter och där Chapman visar hur lärare med ett 
paradigmatiskt förhållningssätt kan instruera sina elever att helt bortse från 
textuppgiftens kontext. Medvetenheten om textuppgifters underliggande struktur 
har medfört att flera forskare har undersökt olika sätt att instruera elever hur man 
löser textuppgifter med detta i åtanke. I olika undersökningar har man alltså prövat 
att instruera elever att följa lösningsstrategier som bygger på textuppgifters 
underliggande struktur. En viktig sådan är schemabaserad instruktion som bygger 
just på denna medvetenhet och där man försökt utforma ett strategiskt sätt att 
undervisa eleverna som låter även eleverna bli medvetna om dessa strukturer. I en 
studie av Jitendra m.fl. (2007) jämförs olika instruktioner i hur man löser 
textuppgifter hos elever i årskurs tre och de strategier man jämförde var SBI 
(Schema-based instruction) respektive GSI (General strategy instruction). I studien 
fann man att eleverna som tilldelats SBI presterade bättre i de test som genomfördes 
efter den genomförda undervisningen. Liknande resultat gällande SBI för elever i 
olika åldrar med inlärningssvårigheter har funnits i flera studier (Fuchs m.fl., 2004; 
Jitendra m.fl., 2007; Xin m.fl., 2005). Xin m.fl. (2005) hävdar att tidigare studier 
visat att SBI bidrar till att utveckla elevernas begreppsmässiga förståelse vilket 
möjliggör ett högre tänkande och möjligheter att generalisera. Fuchs m.fl. (2004) 
påpekar att en viktig del i SBI är att eleven får analysera och se vad det är som skiljer 
olika textuppgifter åt. Eftersom SBI hjälper eleven att kunna göra generaliseringar 
kan SBI vara ett effektivt verktyg som lärare kan ge sina elever för att hjälpa dem att 
utvecklas och uppnå målen (Xin m.fl., 2005). 

En nyare studie gjord av Xin m.fl. (2011) jämför man en annan begreppsmässig 
problemlösningsmetod (COMPS, Conceptual Model-based problem-solving) med en 
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mer generell lösningsmetod och resultatet i studien visar att COMPS var signifikant 
bättre av de två jämförda metoderna. COMPS är byggd på resultat i tidigare 
forskning som visat att så kallade representationstekniker är de mest framgångsrika 
metoderna både för elever med och utan svårigheter. Xin m.fl. förklarar att två sätt 
som särskilt främjar elevers resultat är procedurer som betonar förståelse för den 
semantiska strukturen i uppgiften och sådana som använder schemabaserade 
instruktioner. Enligt Xin m.fl. betonas i aktuell forskning vikten av begreppsmässig 
förståelse för textuppgifter och dess innehåll innan man ger sig på en lösning med 
hjälp av att utföra beräkningar. En begreppsmässig modell som fångar och känner 
igen problemets djupare struktur måste därför skapas innan någon plan kan 
utformas för att lösa problemet. Utifrån vetskapen och teorierna kring detta 
utvecklades en begreppsmässig modellbaserad problemlösningsstrategi (COMPS) i 
syfte att kunna användas för att undervisa elever med inlärningssvårigheter i låg- och 
mellanstadiet. Xin m.fl. hävdar att COMPS inte bara instruerar hur textuppgifter kan 
lösas utan även hjälper eleverna att förstå varför de kan lösas så. Eleven behöver 
därmed inte chansa sig fram till en lösning genom att använda sig av nyckelord utan 
förstår på vilka grunder lösningen ska utformas.  

Forskning tycks alltså förespråka att instruktion av generella lösningsmetoder ska 
undvikas eftersom andra strategier kan vara mer gynnsamma, särskilt för elever i 
svårigheter (Jitendra m.fl., 1997; Jitendra m.fl., 2007; Xin m.fl., 2011 ). Dock menar 
samma forskare att generella instruktioner ofta används av lärare i undervisningen. 
Då man studerat SBI har man därför ofta ställt denna mot mer traditionella och i 
skolan vanliga strategier för att lösa textuppgifter. En vanlig strategi som ofta kan ses 
i läroböcker är att eleverna uppmanas att arbeta utifrån fyra steg: läs och förstå, 
planera, lös och kontrollera (Jitendra m.fl., 2007). Denna fyrstegsmetod kommer 
enligt Jitendra och Xin (1997) från Pólyas idé om problemlösningens fyra faser. 
Jitendra m.fl. (2007) förklarar att planeringen i detta sätt att ta sig an problemet, det 
vill säga GSI, är generell och saknar en systematisk metod eftersom eleverna ges 
flertalet möjliga strategier med avseende att skapa ett flexibelt tänkande. Det är dock 
oklart huruvida det är gynnsamt att ge elever flertalet strategier, oavsett 
prestationsnivå (Jitendra m.fl., 2007).  

Pólyas fyra faser har dock haft stor betydelse för matematikundervisning vilket 
uppmärksammas i förordet till nyutgivningen av How to solve it (2004). Där hävdas 
att boken tillhör en av de mest framgångsrika inom matematiken och haft så stort 
inflytande på problemlösning i matematikundervisningen att man talat om det som 
en ny era efter Pólya. Inflytandet syns tydligt i att de fyra faser som presenteras som 
nödvändiga vid problemlösning ofta används av matematiklärare (Pólya & Conway, 
2004). Dessa faser riktar sig mot problemlösning och inte specifikt textuppgifter 
men Jitendra och Xin (1997) förklarar att Pólyas fyra faser är välanvända i skolan 
även vid lösandet av textuppgifter. Pólya och Conway (2004) menar att följande fyra 
faser är nödvändiga för lyckad problemlösning: 

1. Förstå problemet 

Först av allt måste man förstå problemet. För att göra detta behöver man reda ut vad 
som är okänt respektive känt. Detta kan göras genom att skriva ner det som är känt 
eller att rita en figur. 

2. Lägg upp en plan 
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Då man förstått problemet måste man försöka se samband mellan det kända och det 
okända för att finna ett sätt att ta reda på det okända. Att fråga sig om man sett ett 
liknande problem tidigare kan därför vara till stor hjälp. Genom att lösa relaterade 
problem eller att lösa delmoment i uppgiften kan man kanske finna en möjlig plan 
för att lösa uppgiften. Då planen läggs upp bör man också fundera över vilken data 
man använder och om den är relevant för att lösa uppgiften 

3. Genomför planen 

Denna fas innefattar genomförandet av planen och kontroller av att varje steg i 
uträkningen görs korrekt. Att motivera varför varje steg gjorts korrekt är också 
nödvändigt. 

4. Kontrollera svaret 

Den sista fasen innebär att man kontrollerar och utvärderar det svar man fått. Det är 
då viktigt att fråga sig hur man kan bevisa att detta är rätt lösning och om det går att 
tillämpa på liknande problem 

Jitendra m.fl. (2007) menar dock att instruktioner som följer Pólyas fyra faser 
misslyckas att hjälpa elever i matematiksvårigheter av flera orsaker. Ett problem som 
lyfts är att matematikböcker ofta innehåller uppgifter som tillåter lösandet av 
textuppgifter att bli ren procedurkunskap där liknande uppgifter staplas på varandra 
och där samma mönster följs. Eleverna tvingas därmed inte att använda olika 
lösningsstrategier och denna fyrstegsmodell skapar inte den förståelse som önskas. 
Även Österholm (2009) berör detta då han förklarar att man inte bör lära elever 
någon specifik lässtrategi för textuppgifter eftersom det kan skapa en felaktig bild om 
att det finns en given strategi att lösa textuppgifter, vilket bidrar till bilden av 
matematik som ett ämne där givna strategier och mönster ska följas. Om 
textuppgifter uppfattas som ren procedurkunskap av eleverna kan det leda till att de 
inte reflekterar över vad de gör och eleverna bör därför istället få lära sig fler 
lässtrategier för att en sådan missvisande bild ska undviks (Österholm, 2009). 
Österholm hävdar därför att det är nödvändigt att elever får arbeta med matematiska 
texter på mer varierande sätt, detta genom att läsa olika typer av matematiska texter 
och där syftet inte bara är att en uppgift ska lösas. För att utveckla förmågan att läsa 
matematiska texter är det viktigt att eleverna fokuserar på innehållet i en matematisk 
text och får möjlighet att diskutera det (Van de Walle m.fl., 2014; Jitendra m.fl., 
2007; Sterner & Lundberg, 2002). 

Både Österholm (2009) och Sterner och Lundberg (2002) påpekar vikten av att 
arbeta metakognitivt med matematiska texter. Österholm (2009) menar att om 
eleverna får läsa matematiska texter och arbeta metakognitivt med dessa får de 
möjligheten att se behovet av olika typer av lässtrategier och utveckla dessa. Sterner 
och Lundberg (2002) påpekar dock att det är vanligt att eleverna saknar 
metakognitiva strategier och därför inte kan resonera kring hur de kan öka den egna 
förståelsen för en matematisk text. Sterner och Lundberg menar att detta kan 
utvecklas genom att öva läsförståelse i matematik, reflektera över innehållet i 
matematiska texter, samtala matematik, få erfarenhet och stöd i att utveckla 
skrivandet som tankeredskap samt att metakognitivt få skriva om matematik. Genom 
att utveckla matematikens språkliga del menar de att eleverna utvecklar sin förmåga 
i att tala och skriva matematik. 
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En annan vanligt förekommande metod att lösa textuppgifter är enligt Van de Walle 
m.fl. (2014) att söka nyckelord. De är dock noga med att påpeka att 
nyckelordsstrategin bör undvikas och Jitendra m.fl. (2007) är enig om att strategin 
är en vanlig traditionell instruktion men som missgynnar eleverna eftersom den ofta 
kan skapa missförstånd. Van de Walle m.fl. (2014) förklarar att strategin innebär att 
läraren lär sina elever att vissa ord signalerar att en viss beräkning ska utföras, 
exempelvis att ordet tillsammans innebär att en addition ska göras. De förklarar att 
denna strategi endast fungerar om textuppgifterna följer ett visst mönster och kan då 
tyckas vara effektiv men när uppgifterna inte följer detta mönster kan strategin 
istället vara missledande. Jitendra m.fl. (2007) varnar också för att mekaniska 
procedurer som dessa kan leda till att problemets mening ignoreras och att eleven 
inte försöker förstå vad problemet faktiskt innebär. Van de Walle m.fl. (2014) 
presenterar på grund av detta fyra anledningar att inte förlita sig på 
nyckelordsstrategin:  

1. Strategin ger en missvisande bild av vad matematik egentligen är, det vill säga 
att kunna analysera en situation och förstå den. Att leta nyckelord leder till att 
eleverna inte söker uppgiftens mening. 

2. Nyckelord är ofta missledande.  
3. Många textuppgifter saknar nyckelord och eleverna saknar då en strategi att 

tillämpa. 
4. Denna strategi fungerar inte med tvåstegsproblem eller andra mer avancerade 

textuppgifter. 

Forskare tycks alltså vara enade om att denna typ av strategi är något man bör se till 
att sina elever inte använder och än mindre något läraren bör tillämpa för att hjälpa 
sina elever att finna en strategi att lösa textuppgifter.  

För att sammanfatta forskningen kring olika lösningsstrategier vid lösandet av 
textuppgifter kan alltså sägas att det enligt forskning tycks vara så att det finns 
lösningsstrategier som med fördel kan användas av matematiklärare då de instruerar 
sina elever. Flera forskare menar att generella instruktioner bör undvikas eftersom 
dessa inte är till någon fördel för de elever som stöter på hinder då textuppgifter ska 
lösas (Fuchs m.fl., 2004; Jitendra m.fl., 2007; Xin m.fl., 2005). Istället förespråkas 
instruktioner som hjälper eleven att inse att det finns underliggande strukturer hos 
textuppgifter och en sådan instruktion är SBI. Dock menar samma forskare att 
generella lösningsmetoder är vanliga och att den problemlösningsstrategi 
presenterad av Pólya och Conway (2004) ofta tillämpas av lärare även för 
textuppgifter. En lösningsstrategi som dock ännu starkare avråds är den så kallade 
nyckelordsstrategin men trots det hävdar Van de Walle m.fl. (2014) att strategin är 
vanligt använd. Det finns alltså enligt forskare en konflikt emellan vilka strategier 
som bör användas och vilka som faktiskt används av lärare i skolan vilket är något 
som kommer att utredas noggrannare i vår studie. 

4.  Metod  
 
För att kunna besvara frågeställning valde vi att genomföra en kvalitativt inriktad 
fallstudie baserad på två delar: enkätstudie och intervjuer. Studiens upplägg var att 
först nå ett större antal matematiklärare med hjälp av en enkät som sedan fick lägga 
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grund åt fördjupande intervjuer. Som Denscombe (2009) också förklarar så är 
enkätundersökningar särskilt lämpliga då ett stort antal respondenter vill kontaktas 
medan intervjuer ger en djupare information om en mer komplicerad företeelse. Han 
förklarar också att enkätundersökningar lämpar sig då man söker svar på sådant som 
inte är komplicerat eller kontroversiellt vilket gör detta till en lämplig metod för att 
försöka besvara frågeställningen. Studiens alla delar finns noggrannare beskrivna i 
detta avsnitt och innefattar urval, datainsamling, analysprocess. Dessutom beskrivs 
studiens tillförlitlighet samt hur vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna.  

4.1  Urval  

Undersökningen bestod av två delar, enkätundersökning och kompletterande 
intervjuer. Respondenterna bestod av yrkesverksamma matematiklärare på 
högstadieskolor från två kommuner i Mellansverige. Enkätundersökningen var 
givetvis frivillig och skickades till 88 matematiklärare. De som fick enkäten skickad 
till sig var de lärare vi kunde nå via e-post som införskaffades via skolornas hemsidor 
eller genom kontakt med skolornas rektorer, vårt urval utgörs således av alla de 
matematiklärare i de båda kommunerna vars e-post adresser vi hade tillgång till. Av 
de 88 som fick enkäten valde 34 stycken att delta, vilket ger en svarsfrekvens på 
ungefär 39 %. Av dessa var 76 % kvinnor och 24 % män. Över hälften av de som 
besvarat enkäten hade arbetat som lärare mer än 10 år och bara några få hade 
arbetat som lärare i mindre än 2 år (56 % i över 10 år, 35 % i 2-10 år och 9 % i mindre 
än 2 år). Andelen av lärare som var behöriga att undervisa i matematik var 85 % och 
3 % visste ej. Dessa lärare undervisade matematik i snitt ca 7 timmar/vecka.  

Valet av intervjupersoner gjordes utifrån vilka som i enkäten angivit att de kunde 
ställa upp på en djupare intervju. Intervjuerna genomfördes utifrån de resultat som 
enkäterna gav för att mer djupgående få ta del av lärares uppfattningar om 
textuppgifter i matematikundervisningen. Det hade varit önskvärt att kunna 
genomföra fler intervjuer men på grund av det bristande intresset att delta i 
intervjuerna genomfördes endast två. Vi kunde således inte strategiskt välja 
intervjupersoner utan fick även här endast data utifrån urvalet frivillighet. 
Intervjupersonerna refereras till som lärare A och lärare B, dessa har båda arbetat 
som matematiklärare i över tio år. Lärare A har arbetat med elever i årskurs 6 till 9 
och lärare B i årskurs 4 till 9.   

4.2  Datainsamling 

För att besvara frågeställningen genomfördes två faser. Först genomfördes en 
enkätundersökning som skickades till 88 stycken matematiklärare och sedan 
genomfördes 2 semistrukturerade intervjuer för att möjliggöra djupare insikt i 
frågan.  

4.2.1  Enkätundersökningen 

För att få en bredare bild av lärares uppfattningar innan intervjuerna skulle göras 
valde vi att först genomföra en enkätundersökning. Det var då viktigt att enkäten 
utformades på ett sätt som passade studiens syfte och eftersom Ejlertsson menar att 
enkätfrågor på ordinalskala kan vara ett bra sätt att undersöka attityder och 
uppfattningar så valde vi att utforma vår enkät på ett sådant sätt. För att utforma en 
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enkät som var relevant för undersökningen användes information från Dencombe 
(2009), Ejlertsson (2005) och Patel & Davidsson (2003) om hur en enkät ska 
utformas. De menar att frågorna måste vara korrekt utformande och till exempel ska 
de inte innehålla ledande frågor och frågorna ska vara relevanta för undersökningen. 
Bland många andra faktorer påpekar de att enkätfrågorna ska vara enkla att förstå 
och frågorna ska inte vara känsliga. Studiens syfte och frågeställningar bröts ner i 
mindre beståndsdelar och utifrån dessa skapades frågorna, vilket Ejlertsson (2005) 
ger som råd vid utformningen av enkätfrågor. Enkäten (se bilaga 1) bestod av tre 
delar. Den första delen bestod av frågor utformade för att besvara vad lärare har för 
uppfattningar om textuppgifter, den andra delen för att besvara hur lärarna ansåg sig 
arbeta med textuppgifter och den tredje delen bestod av frågor för att få 
bakgrundsinformation om respondenterna. Eftersom Ejlertsson förklarar att frågor 
på ordinalskala är lämpliga för vårt syfte gjorde vi våra frågor enligt påståenden på 
likertskala, som är en typ av ordinalskala. Frågorna kan avgöra om attityder skiljer 
sig men inte hur mycket de skiljer sig. Enkäten bestod även av tre öppna frågor 
eftersom frågor med svarsalternativ kan vara begränsade och de öppna frågorna låter 
därför respondenterna att utveckla och fördjupa sina svar (Ejlertsson, 2005). För att 
enkäten skulle innehålla relevanta frågor och svarsalternativ använde vi oss av 
tidigare forskning på området och annan relevant litteratur vid konstruktionen av 
dessa. 

För att undersöka om enkätens frågor var otydliga, irrelevanta eller kunde tolkas fel 
så skickades enkäten till handledare för diskussion och korrigeringar. Då vi ansåg oss 
färdiga för en pilotstudie omvandlade vi enkäten till digital form med hjälp av 
Googles enkätverkyg och lät två personer testa enkäten. I pilotstudien visade det sig 
finnas oklarheter kring några frågor och dessa diskuterades med testpersonerna för 
att finna lämpliga korrigeringar för att undvika internt bortfall i den kommande 
undersökningen. En viktig korrigering och förtydning som gjordes var att tydligare 
förklara hur vi i undersökningen definierar textuppgifter, detta gjorde vi genom att 
vid enkätens inledning förklara vilken typ av uppgifter vi syftade på och gav ett 
exempel på en typisk textuppgift (se bilaga 1). Dessutom omformulerades frågan 
berörande utbildning då denna av testpersonerna ansågs tvetydlig. Valet att använda 
en webbenkät gjordes eftersom vi ansåg att fördelarna var övervägande då det 
framförallt underlättar distributionen och att behandlingen av data blev enklare 
eftersom respondenternas svar direkt digitaliserades (Ejlertsson, 2005). Dessutom 
kunde respondenterna välja att göra enkäten när de själva ville och skicka svaren 
direkt efter att enkäten besvarats. Webenkäten gav också möjligheten att undvika 
internt bortfall på grund av felaktigt ifyllda frågor. 

Den slutgiltiga enkäten skickades sedan som en webblänk tillsammans med 
missivbrev via e-post till 88 stycken verksamma matematiklärare i två kommuner i 
Mellansverige. Ejlertsson (2005) förklarar att missivbrev är en viktig del i 
undersökningen där viktig information ska ges till respondenten. Efter att två veckor 
gått skickades en första påminnelse och veckan därpå ytterligare en, detta för att få 
ett så stort deltagande som möjligt.  

4.2.2  Intervjuer 

För att få en bättre insikt i respondenternas enkätsvar genomfördes även två 
intervjuer. Stukat (2005) menar att semistrukturerade intervjuer leder till en djupare 
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intervju och vi valde därför att utforma öppna intervjufrågor där lärarna relativt fritt 
fick tala om ämnet. Detta eftersom det leder till en djupare intervju där följdfrågor 
har möjlighet att förekomma (Stukat, 2005). Patel och Davidsson (2003) förklarar 
att ett intervjuformulär med frågor och teman kan vara till stöd för att underlätta 
samtalet och se till att undersökningens frågor tas upp. Intervjufrågorna utformades 
därför utifrån de teman som gick att se i resultatet av enkätundersökningen och med 
syftet att få djupare inblick i de teman som analys av enkäterna visat. Intervjuerna 
gjordes alltså först då enkäterna genomgått en analys. Formuläret (se bilaga 2) med 
frågor och teman som vi ville ha svar på användes under intervjun för att kunna 
notera vilka frågor och teman som tagits upp och vilka som behövdes diskuteras 
utförligare. Formuläret bestod av frågor och otydligheter som uppkommit efter 
analysen av enkätens resultat, frågor som behövde mer beskrivande svar. För att 
säkerhetsställa att ingen missuppfattning skett så klargjordes innebörden i 
respondentens svar och följdfrågor ställdes, detta eftersom Kvale (2009) menar att 
detta visar att intervjuaren finner respondentens svar viktiga och klargör att ingen 
missuppfattning skett. Eftersom ett större antal intervjuer inte skulle göras kunde vi 
båda delta vid intervjutillfällena. Intervjusituationen där vi båda deltog med den 
ensamma intervjupersonen kan möjligen uppfattats som obekvämt för den 
intervjuade, men detta var något vi ansåg nödvändigt för att säkerhetskälla 
intervjuernas kvalité. Detta eftersom vi ansåg att det fanns stor risk att intervjuerna 
skulle skilja sig mycket åt om de genomfördes av olika personer men att den valda 
intervjusituationen gjorde det möjligt att ställa fler relevanta följdfrågor än om 
endast en av oss varit delaktiga. Intervjuerna genomfördes på den skola 
intervjupersonen arbetade, detta för att inte sätta hen i en onödigt obekväm 
situation. Varje intervju pågick i ungefär 25 minuter och dessa spelades in och 
transkriberades för att säkerhetsställa att ingen information missats.  

4.3  Analysprocessen 
 
Analysen av undersökningens data gjordes i tre steg: analys av enkätens kvantitativa 
respektive kvalitativa del samt analys av intervjuerna. Analys av 
enkätundersökningens data gjordes först för att kunna användas vid genomförandet 
av intervjuerna. Då analysen av enkäterna var färdig kunde intervjuerna genomföras 
och därefter kunde även de analyseras. 

Det första steget i analysprocessen var analys av enkätens kvantitativa delar. De data 
vi fått av enkätens kvantitativa delar presenteras med hjälp av deskriptiv statistik. 
Enkätens kvantitativa delar var de som bestod av slutna frågor och Bryman (2011) 
förklarar att resultat byggda på sådana ordinalvariabler representeras bra av stapel- 
och cirkeldiagram. Han menar också att tabeller kan användas för att tydligt visa på 
resultat och samband. Bryman förklarar att frekvenstabeller passar bra för att visa 
antalet personer och procentuella andel, vilket vi valt att använda. Då vi i 
resultatdelen presenterar resultat som procentuell andel har vi valt att avrunda till 
heltal då vi ansåg det vara tillräckligt noggrant i sammanhanget.  

Då enkätens slutna frågor genomgått analys började enkätens öppna frågor 
analyseras. Analysen gjordes genom att svaren kategoriserades utefter gemensamma 
teman, vilket är en teknik som Ejlertsson (2005) beskriver för att analysera öppna 
frågor. När de väl är kategoriserade kunde de få variabelvärden och databehandlas 
med resterande resultat. Svaren på de öppna frågorna är dock mjukdata som endast 
används som tilläggsinformation, detta då det skett ett internt bortfall då inte alla 
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valt att svara på frågan (Ejlertsson, 2005). För en av de öppna frågorna skiljde sig 
analysprocessen och det var den gällande vilka strategier som lärarna uppgav sig 
undervisa. För att analysera mönster i de strategier som lärarna uppgav sig använda 
utgick vi ifrån de strategier presenterade i teoridelen. Vi valde här alltså att använda 
det som Bryman beskriver som en deduktiv analys, där vi utgått ifrån teori då vi 
analyserat vårt resultat. Han påpekar dock att det är svårt att göra en exakt skiljelinje 
mellan vad som är en induktiv eller en deduktiv strategi, utan att de istället bör ses 
som tendenser. Svaren analyserades därför utifrån vilken av de i teoridelen 
presenterade strategierna som lärarna angav för att lösa textuppgifter. Lärarnas svar 
på den öppna frågan gällande strategier kategoriserades därför i de tre kategorierna 
SBI, nyckelordsstrategin eller Pòlyas fyra faser. Analysen gjordes alltså deduktivt där 
vi utgick från de strategier som forskning lyft fram. Eftersom många svar visade 
sådant som kan kopplas till Pòlyas fyra faser fann vi det intressant att noggrannare 
analysera till vilken grad de olika faserna förekom. De svar som kategoriserats som 
Pòlyas fyra faser fick därmed genomgå ännu en analys där vi tittade på vilka av de 
fyra faserna som angavs. De kriterier vi använde för att avgöra om en fas var angiven 
var de beskrivningar som gjorts av de fyra faserna i teoridelen. De fyra faserna var 
alltså: förstå problemet, planera, genomför planen och kontrollera svaret. 

Då enkäten var färdiganalyserad genomfördes det tredje steget i analysprocessen, det 
vill säga analys av intervjuerna. Eftersom vi utgick ifrån resultatet i enkäten när 
intervjuerna genomfördes så var centrala teman lika för undersökningens båda delar, 
vilket har varit en viktig utgångspunkt vid analysen. Centrala teman vi utgick ifrån 
var därmed: textuppgifters roll i undervisningen, svårigheter med textuppgifter, 
arbetssätt, att arbeta med elever i svårigheter och lösningsstrategier. För att finna 
struktur på de omfattande intervjutexterna användes analysmetoden 
meningskoncentrering och Kvale (2009) förklarar att denna analysmetod innebär att 
respondentens yttranden förkortas till betydelsefulla meningar. För att analysera 
intervjuerna följdes de 5 steg vid meningskoncentrering som Kvale beskriver. Det vill 
säga först lästes transkriberingarna igenom för att få en allmän bild av intervjun. 
Sedan fastställdes de naturliga meningsenheterna som sedan koncentrerades och 
förenklades utifrån det dominerande temat i den naturliga meningsenheten. Därefter 
relaterades intervjuernas centrala teman till de centrala teman som behandlats vid 
enkäten, därmed till de uppställda forskningsfrågorna eftersom vi vid 
konstruerandet av enkäten brutit ner forskningsfrågorna i delfrågor och teman. I det 
sista steget knöts dessa relevanta och centrala teman samman till en deskriptiv 
utsaga som presenteras i resultatdelen. Genom att arbeta utifrån dessa steg fann vi 
det centrala i intervjuerna utifrån studiens syfte och Kvale menar att mer omfattande 
tolkningar och teoretiska analyser kan utföras tack vara att meningarna 
koncentrerats. Eftersom de teman som framkom i intervjuerna relaterats till 
enkätens teman kommer resultatet ur båda undersökningarna presenteras parallellt 
utifrån de teman som berörs.  

4.4  Tillförlitlighet 
 
Bryman (2011) förklarar att tillförlitlighet för en kvalitativ forskning består av fyra 
delkriterier. Dessa är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att 
styrka och konfirmera. Trovärdighet i resultatet kan enligt Bryman stärkas genom att 
en triangulering utförs som metod. I denna undersökning utfördes därför 
triangulering då enkätstudien kompletterades med intervjuer, för att öka studiens 
trovärdighet. Att följa de forskningsetiska principer är enligt Bryman också ett sätt 
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att stärka studiens trovärdighet, vilket lyfts noggrannare i kommande avsnitt. 
Bryman förklarar att överförbarhet skapas då en utförlig beskrivning av det som 
skapar databasen visas och där andra kan bedöma hur överförbart resultatet är till 
andra miljöer. För att öka pålitligheten förklarar Bryman att forskningens alla faser 
ska vara fullständig beskrivna och finnas tillgängliga. Vårt mål har varit att så 
utförligt som möjligt beskriva processen för att dels göra studien replikerbar men 
också möjlig att kritiskt granskas. Det är dock alltid viktigt att forskarna själva visar 
ett kritiskt förhållningssätt till den egna studien då även detta är en del i att 
säkerhetsställa studiens tillförlitlighet. Eftersom undersökningens resultat kommer 
ifrån ett fåtal skolor i två kommuner är data inget som kan användas för att förklara 
frågeställningen generellt men utifrån undersökningens urval, matematiklärare på 
högstadieskolor, går det att göra en bedömning om resultatet kan överföras till andra 
miljöer. Han menar också att tillförlitligheten ökar om en kollega granskar arbetet, 
vilket i denna undersökning förhåller sig så att handledare funnits för rådgörande, 
att andra studenter opponerar samt att en examinator tagit del av arbetet. Möjlighet 
att styrka och konfirmera innebär att forskaren säkerhetsställer sig att ha agerat i god 
tro, vilket uppfylls eftersom att arbetet granskas av kollegor och även eftersom vi är 
två personer som analyserar data.  

4.5  Forskningsetiska principer 
 

Vid utförande av humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns fyra allmänna 
huvudkrav som enligt Vetenskapsrådet (2002) måste följas. Dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
För att denna undersökning skulle förhålla sig till Vetenskapsrådets krav skickades 
ett missivbrev tillsammans med enkäten till respondenterna. I brevet gavs 
information om undersöknings syfte, att undersöka lärares uppfattningar om 
textuppgifter, det framgick även i brevet att deltagandet var frivilligt och att 
respondenten kunde avbryta sin medverkan när den vill. I missivbrevet lämnade vi 
även ut våra e-postadresser så att respondenterna kunde kontakta oss om de hade 
några frågor eller synpunkter. I missivbrevet informerades respondenten också om 
att undersökningen är konfidentiell och att respondenterna inte kommer kunna 
identifieras i arbetet och att inga uppgifter om respondenten sparas. I 
enkätundersökningen behandlades respondenternas uppgifter konfidentiellt då de 
enda respondenter som kunde kopplas till svaren var de som angett sin mejladress 
för att delta i en eventuell intervju, dessa uppgifter förstördes dock efter intervjun. 
De intervjuer som genomfördes spelades in och transkriberades och detta material 
förstördes direkt efter att det skett en sammanställning av resultatet. I missivbrevet 
framgick även vad undersökningens resultat kommer användas till och att det inte 
kommer användas i annat syfte. De respondenter som även intervjuades fick återigen 
information om detta inför och under intervjun.  

5.  Resultat  
 

I kommande avsnitt presenteras resultatet ur både enkät- och 
intervjuundersökningen. Resultat ur båda undersökningarna presenteras parallellt 
under de frågeställningar och teman de berör. Avsnitt 5.1 behandlar således den 
första frågeställningen rörande lärarnas uppfattningar om textuppgifter och där 
centrala teman är textuppgifters roll och de svårigheter som finns i textuppgifter. I 



15 

 

 

avsnitt 5.2 behandlas den andra frågeställningen gällande hur lärarna uppger sig 
arbeta med textuppgifter och centrala teman där är lärarnas arbetssätt, användandet 
av lösningsstrategier samt hur de arbetar med elever i svårigheter med textuppgifter. 

5.1  Lärares uppfattningar om textuppgifter 
 

I detta avsnitt presenteras resultat gällande det två centrala teman tillhörande den 
första frågeställningen, textuppgifters roll och svårigheter i textuppgifter. De 
allmänna uppfattningar som respondenterna i enkätundersökningen har om 
textuppgifter visas i tabell 1 och resultatet av enkätundersökningen visar att 
matematiklärare har en uppfattning om att textuppgifter är en viktig del av 
matematikundervisningen. Detta då 74 % av lärarna instämmer helt till att 
textuppgifter är en viktig del i matematikundervisningen och att 15 % instämmer 
delvis till samma påstående. Att nästan 90 % av lärarna ställer sig bakom påståendet 
och endast en lärare ställer sig emot visar på en enighet kring att textuppgifter har en 
viktig roll i undervisningen. Det var något som även intervjupersonerna uppger och 
lärare B säger: 

”Jag föredrar ju textuppgifter i förhållande till mekaniskt räknande, de är ju de 
som är förståelsen bakom matematiken. Däremot så ställer det till en del hinder i 
skolan” 

Tabell 1. Textuppgifters roll i undervisningen 

Instämmer inte alls = 1, Instämmer delvis inte = 2, Varken eller = 3, Instämmer delvis = 4, Instämmer helt = 5. 

Denna inställning till textuppgifter syns följa samma mönster i de olika påståendena 
gällande varför textuppgifter är viktiga. De två påståenden som fick starkast stöd var 
att textuppgifter hjälper eleverna att lära sig koppla matematiken till vardagen, 80 % 
positivt inställda, och att arbete med textuppgifter leder till att eleverna utvecklar en 
djupare förståelse för matematik, 85 % av lärarna positivt inställda. Det påstående 
med störst variation bland svaren är huruvida textuppgifter utvecklar läsförståelsen, 
dock tar endast en liten del av lärarna avstånd till detta påstående. I båda 
intervjuerna framkom det återigen att textuppgifter är en viktig del av 
matematikundervisningen. Båda lärarna anser att det är i lösandet av textuppgifter 
som själva förståelsen för matematiken visar sig. Detta eftersom eleverna vid arbete 
med textuppgifter själva måste förstå innebörden av informationen i texten och hur 
de ska tillämpa den.  

Tabell 2 visar matematiklärarnas uppfattningar om svårigheter som uppstår vid 
arbete med textuppgifter. 62 % av lärarna som deltog håller helt eller delvis med om 
att de upplever att textuppgifter skapar svårigheter för eleverna, endast 3 % håller 

 1 2 3 4 5  

Textuppgifter har en viktig roll i matematikundervisningen 0 % 3 % 9 % 14 % 74 % 
Textuppgifter i matematikundervisningen hjälper eleverna att 
lära sig att koppla matematiken till vardagliga situationer 

0 % 3 % 18 % 24 % 56 % 

Genom att arbeta med textuppgifter utvecklar eleverna en 
djupare förståelse för matematik. 

0 % 3 % 12 % 32 % 53 % 

Textuppgifter hjälper eleven att se samband mellan olika 
räknesätt 

0 % 0 % 26 % 44 % 29 % 

Textuppgifter är viktiga i matematikundervisningen eftersom 
de utvecklar elevernas läsförståelse 

3 % 9 % 32 % 32 % 24 % 
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inte alls eller delvis inte med. Däremot var ca 35 % av lärarna osäkra. En stor del av 
respondenterna håller helt eller delvis med om att dessa svårigheter uppkommer då 
eleverna använder talen som finns i uppgiften felaktigt, att eleverna missförstår 
kontexten eller att eleverna missförstår begrepp. 

Tabell 2. Uppfattningar om hur textuppgifter skapar svårigheter 

Instämmer inte alls = 1, Instämmer delvis inte = 2, Varken eller = 3, Instämmer delvis = 4, Instämmer helt = 5. 

Två påståenden med lägre medhåll finner vi i de gällande symboler och språk i 
textuppgifter. Endast 15 % av alla utfrågade lärare instämmer till någon grad att 
symboler skapar svårigheter. Gällande språkets inverkan på textuppgifter instämmer 
en del lärare med påståendet men de flesta, 47 %, ställer sig ovissa till påståendet.  

På den öppna frågan om vad lärarna hade för uppfattningar om övriga faktorer som 
skapar svårigheter svarade 15 lärare. Flera utav lärarna beskriver att språket i 
textuppgifterna kan skapa svårigheter för exempelvis elever med annat modersmål 
eller läs- och skrivsvårigheter. Några lärare beskriver att språket i textuppgifter kan 
skapa svårigheter när dess kontext inte är kopplad till elevernas vardag. Detta visar 
sig även i intervjun med lärare A då hon berättar att elever i svårigheter med 
läsningen ofta hamnar i svårigheter även med textuppgifter och att eleverna inte 
orkar ta sig an att läsa texten. Språkets faktor menar lärare B även visar sig när en 
uppgift är svårtolkad och att elever då missförstår vad som ska beräknas. Lärare A 
upplever speciellt att ord som ska motsvara ett visst räknesätt till exempel minskar 
eller ökar visat sig problematiska. 

Både lärare A och B anser att det är en förutsättning att eleven förstår räknesätten 
och har god taluppfattning för att kunna arbeta med textuppgifter. Lärare A menar 
att eleverna som upplever matematiken som besvärlig inte orkar ta sig an 
textuppgiften. Svårigheter i att lösa textuppgifter upplever både lärare A och B 
påverkar elevernas självförtroende i matematik. När eleven inte klarar av att lösa en 
uppgift menar de att det leder till dåligt självförtroende, vilket gör att eleven inte vill 
ta sig an nya uppgifter eftersom eleven tvivlar på den egna förmågan att kunna lösa 
den. 

 

 

 1 2 3 4 5 

Jag upplever att textuppgifter skapar svårigheter för 
eleverna. 

0 % 3 % 35 % 38 % 24 % 

Det är vanligt att eleverna använder talen som finns i texten 
felaktigt 

3 % 9 % 29 % 56 % 3 % 

Det är vanligt att eleverna inte förstår kontexten och därför 
inte kan lösa uppgiften 

0 % 12 % 29 % 41 % 18 % 

Eleverna missförstår ofta begrepp vilket leder till att 
felaktiga beräkningar görs (ex. jämför, mindre än) 

0 % 12 % 41 % 35 % 12 % 

Eleven förstår inte symbolerna och kan därför inte lösa 
uppgiften (ex. %, >, º) 

6 % 47 % 32 % 12 %  3 % 

Språket i textuppgifter skapar ofta svårigheter för eleverna 3 % 6 % 47 % 32 % 12 % 
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Något som i intervjuerna framkom var att ett annat vanligt hinder i textuppgifterna 
är irrelevant information som inte krävs för att lösa uppgiften. En orsak till att detta 
skapar svårigheter hävdar lärare B är elevernas sätt att lösa textuppgifter: 

”De har ju liksom någon form av rutin att lite snabbt titta igenom uppgifterna och 
tänka att: nu håller vi på med plus då ska vi ta siffrorna och plussa ihop dem på 
något vis. Då när det finns andra siffror som inte ska vara med, som övrig 
information, då ställer det till det direkt” 

Lärare B belyser därmed också det vanliga problemet att eleverna inte vet hur de ska 
använda talen i uppgiften. Båda lärarna menar dock att denna typ av extra 
information som är oväsentliga för uträknandet är bra eftersom att den leder till att 
eleverna måste reflektera kring informationen och förstå uppgiften och därigenom 
utvecklar sina kunskaper i matematik. Lärare A menar dock att viss anpassning 
måste göras och att man inte ska ge elever som redan upplever textuppgifter som 
problematiska alltför invecklade uppgifter eftersom det kan ge eleven sämre 
självförtroende. 

5.2  Lärarens uppfattningar om deras arbete med 

textuppgifter 

Frågor gällande hur lärare arbetar kan sorteras under tre teman: allmänna 
arbetssätt, att undervisa strategier och att undervisa elever i svårigheter med 
textuppgifter. I enkätundersökning syns tydligt att vissa arbetssätt är mer vanliga vid 
arbete med textuppgifter än andra (se tabell 3). 

Tabell 1. Uppfattningar om i vilka arbetsformer textuppgifter förekommer. 

Som visas i tabell 3 anger hela 82 % av lärarna att eleverna alltid får möta 
textuppgifter vid prov och ingen uppger att de aldrig förekommer. Det visar återigen 
att många lärare anser att textuppgifter har en viktig roll i 
matematikundervisningen. Lärare A talar även hon om textuppgifter vid prov men 
menar att dessa främst finns med för att eleverna ska kunna visa upp färdigheter för 
de högre betygsnivåerna. 

Förutom prov, som kan antas utgöra en mindre del av undervisningstiden, är det 
absolut vanligaste sättet att arbeta med textuppgifter att eleverna får räkna i 
läroboken och 71 % uppger att eleverna får göra det vid varje lektion. Inte heller här 
besvarade någon av lärarna att de aldrig låter sina elever arbeta med textuppgifter på 

Arbetssätt Aldrig Då och då Nästan varje 
lektion/prov 

Jag låter mina elever arbeta med textuppgifter i 
läroböcker 

0 %  29 % 71 % 

Gemensamma genomgångar där vi löser textuppgifter 
tillsammans 

9 % 73 % 18 % 

Eleverna får lösa textuppgifter genom att arbeta i grupp 6 % 82 %  12 %  
Eleverna arbetar ensamma med textuppgifter 3 %  53 %  44 %  
Eleverna får arbeta med matematiktexter i annat syfte än 
att lösa uppgifter 

53 %  47 %  0 %  

Hur ofta har du med textuppgifter på prov 0 %  18 %  82 %  
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detta sätt. I intervjuerna lyfts också där lärobokens betydande roll och Lärare B 
berättar att läroboken oftast innehåller bra textuppgifter då hon anser att de ofta 
innehöll färre potentiella hinder. Hon upplever läromedel som bra genomarbetade i 
dess utformning och föredrar därför att arbeta med dessa istället för 
egenkonstruerade textuppgifter, detta eftersom de egenkonstruerade ofta kan 
innehålla tolkningsmöjligheter medan de etablerade läromedlen upplevs som mer 
entydiga. Både lärare A och lärare B menar dock att textuppgifterna i deras 
läromedel främst har textuppgifter i dess mer fördjupande delar och att elever som 
upplever ett område som svårt inte får chans att arbeta med textuppgifter i samma 
utsträckning som de elever som inte upplever området som problematiskt. 

Lärarna i enkätundersökningen angav enskilt arbete som den vanligaste 
arbetsformen de låter eleverna arbeta med textuppgifter och 44 % svarade att det 
sker nästan varje lektion. Endast en lärare angav att eleverna aldrig arbetar 
ensamma med textuppgifter medan 53 % svarade då och då. Enkätundersökningen 
visar också att eleverna mindre ofta arbetar med textuppgifter i grupp eller i form 
gemensamma genomgångar, endast 18 % angav att de nästan varje lektion har 
gemensamma genomgångar och endast 12 % svarade att de nästan varje lektion får 
arbeta med textuppgifter i grupp. Även om lärarna uppger att detta mer sällan 
förekommer anger dock många att de gör det då och då, 73 % för gemensamma 
genomgångar och 82 % för grupparbeten. Lärare A menar att gemensamma 
genomgångar görs beroende på elevers behov: 

”Är det någonting som jag märker att det här är det många elever som har 
fastnat på, ja då stannar vi upp och en gemensam genomgång kring det”  

På den öppna frågan om vilka andra sätt lärarna låter sina elever arbeta med 
textuppgifter valde 16 av lärarna att ange andra arbetssätt. Det visade sig då finnas 
tre dominerande arbetssätt: att eleverna får konstruera egna textuppgifter, att arbeta 
i enligt schemat enskilt – grupp – redovisning – diskussion samt att arbeta med 
problemlösning. Att låta eleverna konstruera textuppgifter själva är något som lärare 
A anger som en användbar arbetsmetod och menar att eleverna kan lära sig mycket 
av att konstruera egna textuppgifter utifrån rutinuppgifter. Hon hävdar att eleverna 
kan lära sig att förstå textuppgifters uppbyggnad och vilka komponenter som behövs 
för att den ska vara lösbar. Hon förklarar att hon ofta upptäcker att elever missar att 
ange viktig information vilket gör att eleverna har problem att lösa varandras 
uppgifter. En viktig sådan är att eleverna i sin uppgift ibland inte uppmanar till vad 
som ska lösas utan tar för givet att man förstår vad som ska beräknas. Av den 
anledningen upplever hon att eleverna genom detta arbetssätt kan inse vad man bör 
titta på i en textuppgift och därmed få fördjupad förståelse. 

Den andra kategorin, att arbeta i olika konstellationer är något som särskilt lärare B 
lyfter som ett viktigt arbetssätt. Hon menar att det är viktigt att eleverna får 
kommunicera matematik och detta både i organiserad form, så som att lösa 
textuppgifter i grupp, men också att eleverna försöker hjälpa varandra med 
textuppgifter när de arbetar enskilt men stöter på problem. Även lärare A lyfter 
arbete i par som en arbetsmetod men trycker inte alls lika hårt på detta. I den tredje 
kategorin, att arbeta med problemlösning, uppger både lärare A och B detta som sätt 
att arbeta med uppgifter där text är inblandad. 
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I enkätundersökningen frågades lärarna om de brukar arbeta med att undervisa 
strategier i att lösa textuppgifter och det visade sig att 73 % av lärarna håller helt eller 
delvis med om att de undervisar strategier för att lösa textuppgifter (se figur 1).  

 

 

Figur 1 Jag undervisar mina elever i strategier  Figur 2 Vilka strategier lärarna undervisar 

att lösa textuppgifter.           

Av de 34 deltagande lärarna besvarade 26 även hur de arbetar med att undervisa 
strategier i att lösa textuppgifter (se figur 2). Många av dessa lärare angav strategier 
som helt eller delvis överensstämmer med Pòlyas fyra faser (se figur 3). Strategin att 
använda nyckelord var möjlig att tolka endast i en av lärarnas svar. Två av lärarna 
beskrev SBI-liknande arbetssätt och instruktioner. 

 

Figur 3. Antalet lärare som använder Pòlyas fyra faser. 

Ingen av de två lärarna som ställde upp på intervju uppgav dock att de hade några 
strategier som liknade Pólya och Conway (2004). Faktum var att de knappt anser att 
de instruerade några strategier. Lärare B menar att det enda strategiska tips hon ger 
är att rita en bild medan lärare A dock förklarar att hon uppmanar sina elever att läsa 
uppgiften noga och se vad som behöver användas. Lärare A visar också upp en vilja 
att lägga mer tid åt att arbeta med hur man löser textuppgifter: 

”När jag fick den här enkäten faktiskt så tänkte jag just ja, vi måste ju jobba 
mycket mera faktiskt med att vi benar i det här, hur ska man tänka när man 
tittar på en text” 
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Som tidigare visat upplever mer än hälften av lärarna att textuppgifter skapar 
svårigheter för eleverna. Då lärarna fick ta ställning till hur de arbetar med dessa 
svårigheter uppger ungefär hälften, 47 %, att de i någon mån förenklar 
textuppgifterna för elever i svårigheter (se tabell 4). 71 % av lärarna håller helt eller 
delvis med om att de förklarar begrepp i förväg för att stödja eleverna. Det påstående 
med minst stöd av lärarna var att elever i svårigheter får färre textuppgifter. 

Tabell 4. Uppfattningar om stöd för elever i svårigheter med textuppgifter. 

Instämmer inte alls = 1, Instämmer delvis inte = 2, Varken eller = 3, Instämmer delvis = 4, Instämmer helt = 5. 
 

Lärare A upplever att själva läsningen är ett hinder för flera elever då de ska lösa 
textuppgifter och hon anser att det är viktigt att dessa elever får texter som är 
anpassade och inte innehåller ord som är onödigt komplicerade: 

 ”Det så är det många ord som gör att de fastnar och tycker att det är jobbigt” 

Som redan nämnt är detta något hon också anser allmänt om att arbeta med 
textuppgifter och hon menar att textuppgifter som är onödigt komplicerade saknar 
syfte. Hon berättar att en anledning till att inte ge elever i svårigheter alltför svåra 
textuppgifter till stor del beror på att hon anser att det är viktigt att dessa elever ska 
få ett bättre matematiskt självförtroende och därför inte ges uppgifter som känns 
svårare än de är. Även lärare B lyfter vikten av att eleverna har ett gott matematiskt 
självförtroende och menar därför att det är viktigt att lyfta fram det som är positivt i 
en felaktig lösning hos elever i svårigheter, detta för att de inte ska tro att 
textuppgifter är något inte klarar av. Lärare B upplever också att de med gott 
matematiskt självförtroende ofta har lättare att göra generaliseringar: 

”Det är oftast de med ett gott matematiskt självförtroende eller de som har stabila 
grunder som har mycket lättare för textuppgifter och att kunna generalisera” 

Båda lärarna säger vid intervjun att många elever som har svårt för textuppgifter ofta 
hjälps av att få texten uppläst för sig och lärare B menar även här att eleverna kan 
hjälpa varandra eftersom eleven ofta kan förstå uppgiften bara av att få läsa den för 
en kamrat eller få den uppläst av en kamrat. Även lärare A lyfter detta och menar att 
det är viktigt att man som lärare låter eleven få förklara uppgiften och att man då 
som lärare låter eleven få tid och inte direkt börjar instruera hur eleven ska göra. 
Både lärare A och lärare B framhäver också att ett viktigt sätt att hjälpa sina elever är 
att förklara begrepp i förväg, något som även respondenterna i enkätundersökningen 
håller med om (se tabell 4). 

Att ge elever som tycker textuppgifter är svårt färre uppgifter får svagast stöd i 
enkätundersökningen men det är dock något som åtminstone indirekt är avvikande 
hos de intervjuade lärarna då de upplever att deras läromedel styr eleverna så att 
elever som tycker ett område är svårt ofta får göra endast några få textuppgifter. 

 1 2 3 4 5 
Jag ger ofta färre textuppgifter till elever i svårigheter med 
textuppgifter 

9 % 15 % 49 % 24 % 3 % 

Jag förenklar ofta texterna för elever i svårigheter med 
textuppgifter 

12 % 6 % 35 % 41 % 6 % 

Som stöd till elever i svårigheter med textuppgifter förklarar 
jag ofta begrepp i förväg 

0 % 9 % 20 % 59 % 12 % 

Elever i svårigheter med textuppgifter får ofta texterna 
upplästa 

3 % 3 % 25 % 41 % 26 % 
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Utöver detta påstående tycks alltså intervjuundersökningen och 
enkätundersökningen ge liknande resultat vilket gör att vi kan dra en del slutsatser 
som presenteras i nästkommande avsnitt. 

6.  Slutsats 
 

I detta avsnitt försöker vi besvara undersökningens syfte och de uppställda 
frågeställningarna. Vi försöker att besvara vilka uppfattningar lärare har om 
textuppgifter och hur de arbetar med dessa. Detta relateras också till tidigare 
forskning för att kunna dra slutsatser gällande våra forskningsfrågor.  

Det vi fann som undersökningens centrala resultat och som noggrannare utreds i 
detta avsnitt är: 

• Lärarna i undersökningen är nästan helt eniga om att textuppgifter har en 
viktig roll i matematiken. Ett viktigt skäl de anger är att textuppgifter 
utvecklar elevens förståelse för matematik i ett verkligt sammanhang.  

• Lärarna uppger att textuppgifter skapar svårigheter för elever och att ett 
vanligt problem är att eleven inte vet hur talen som anges i uppgiften ska 
användas. Ett annat vanligt problem som lärarna anger är att kontexten kan 
vara ett hinder för att förstå uppgiften. 

• Arbete i läroboken och provtillfällen är det vanligaste sättet lärarna låter sina 
elever få möta textuppgifter. 

• Av de lärare som anger sig undervisa lösningsstrategier tycks flertalet använda 
en generell lösningsstrategi likt den som beskrivs av Pólya och Conway (2004)  

6.1  Lärares uppfattningar om textuppgifter  
 

Det går inte att neka att textuppgifter har en viktig roll i matematikundervisningen 
vilket visats tydligt i denna studie. Vårt resultat tycks därmed stämma överens med 
vad tidigare forskning (Jitendra m.fl., 2007) säger om ämnet vilket också visar på att 
lärares uppfattningar stämmer överens med vad Lgr 11 säger om textuppgifter. Båda 
vår studie och tidigare studier (Jitendra m.fl., 2007; Van de Walle m.fl., 2014) tycks 
också vara eniga om att textuppgifter är viktiga för att eleven ska kunna se 
matematiken i sitt sammanhang, vilket en av intervjupersonerna upplevs som extra 
viktigt då hon menar att textuppgifter är det som verkligen betyder något och som 
visar på verklig förståelse för matematik. Både vår studie och tidigare forskning (Xin 
m.fl., 2011; Jitendra m.fl., 2007; Van de Walle m.fl., 2014; Österholm, 2009) visar 
också att elever som redan har svårigheter med att arbeta med rutinuppgifter i 
matematik hamnar i ännu större svårigheter när de kommer till textuppgifter, vilket i 
vår studie framkommer allra tydligast i intervjuundersökningen. Ett viktigt och ofta 
förekommande problem är att eleverna använder de tal som anges i uppgiften på ett 
felaktigt sätt och där både lärare A och lärare B upplever att eleverna ibland 
använder talen i uppgiften chansartat baserat på det arbetsområde de arbetar med. 
En svårighet som uppmärksammades av båda intervjupersonerna var att irrelevant 
information ofta skapade hinder för eleverna. Lärare B menar att det trots allt är 
viktigt att sådant finns i uppgiften eftersom det utvecklar elevens förståelse. Båda 
lärarna påpekar dock vikten av att inte sänka elevers självförtroende genom att ge 
alltför invecklade textuppgifter utan att anpassa dessa efter vad som är lämpligt för 
just den eleven. 
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Det som framkom i intervjuer och enkäter var dock att det inte entydigt går att säga 
om lärarna upplever att eleverna får förståelse tack vare att matematiken sattes i ett 
sammanhang eller att förståelse för textuppgifter visar på att eleven har verklig 
förståelse. Dock tycks det vara klart att dessa är sammankopplade, vilket också 
forskare uppmärksammat (Jitendra m.fl., 2007; Van de Walle m.fl., 2014). Vad detta 
beror på kan ha flera orsaker men vår studie är överens med den tidigare forskningen 
om att textuppgifter ökar den matematiska förståelsen eftersom den kopplar 
matematiken till vardagen och utvecklar kunskap om relationer mellan räknesätt. 
Just att koppla matematiken till vardagen är något som beskrivs både i Lgr 11 och 
PISA-undersökningen (Skolverket, 2013) vilket således bör vara textuppgifters roll i 
skolan.  

Det är anmärkningsvärt att det tycks finnas viss enighet om att textuppgifter ställer 
till problem för många elever trots att deras syfte är att genom kontexten få 
matematiken att närma sig elevernas vardag (59 % instämmer och 29 % ovissa). Ett 
problem lärare i vår studie uppmärksammar är att textuppgifter ibland inte alls har 
en kontext som gynnar eleverna. Det kan dels röra sig om förlegade sammanhang 
och situationer eleverna sällan möter i den tid de lever i, dels att kontexten inte är 
nära elevens vardag. Som Chapman (2006) beskriver så kan lärare välja att lägga 
olika stor vikt vid kontexten då textuppgifter löses och vi menar att det är något som 
är mycket viktigt för eleverna.  

En svårighet som vår studie dock inte kan ge ett entydigt svar på är den språkliga 
aspekten av textuppgifter. Undersökningen visar att språket i textuppgifterna är en 
faktor som visar sig skapa svårigheter för exempelvis elever med annat modersmål 
eller läs- och skrivsvårigheter, men samtidigt ställer sig många lärare ovissa till 
påståendet vilket gör att resultatet inte entydigt kan tolkas. Dock vågar vi påstå att 
det är en förekommande svårighet, precis som Österholm (2009) och Sterner & 
Lundberg (2002) påpekar. 

6.2  Lärares uppfattningar om det egna arbetet med 

textuppgifter 
 

Vad gäller i vilka arbetsformer eleverna får möta textuppgifter syns det tydligt i 
resultatet att läromedel och prov är de dominerande sätten. Att de flesta lärare 
nästan varje provtillfälle har med textuppgifter visar även detta på vilken vikt de 
lägger vid textuppgifter, vilket även stämmer överens med PISA-undersökningen 
(Skolverket, 2013). Tidigare forskning menar att läroboken har en viktig roll i hur 
elever får arbeta med textuppgifter vilket stämmer överens med resultatet i vår 
studie. Lärare B menar dock att läroböckerna är en bra källa för att arbeta med 
textuppgifter då dessa ofta är bra genomarbetade och innehåller färre onödiga hinder 
än som riskeras att uppkomma när hon själv konstruerar textuppgifter, vilket kan 
innebära att textuppgifterna i läromedlen håller god kvalité. Det är dock 
anmärkningsvärt att lärarna i intervjuundersökningen menar att elever som har 
svårare för matematik får arbeta mindre med textuppgifter och att lärare A dessutom 
säger att det främst är kopplat till de högre betygsnivåerna, vilket Österholm (2009) 
faktiskt avråder. Detta är något som diskuteras noggrannare i kommande avsnitt. 

I vår studie visade det sig att den problemlösningsstrategi Pólya och Conway (2004) 
beskriver tycks dominera som lösningsstrategi även för textuppgifter. Flera av 
lärarna uppgav strategier som helt eller delvis kan sägas bygga på den strategi 
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beskriven av Pólya och Conway. Dock uppgav lärarna vid intervjun att de egentligen 
inte undervisar några strategier mer en möjligen att det kan vara till hjälp att rita en 
bild eller att läsa uppgiften noggrant.  

7.  Diskussion  
 

Som konstaterat tycks både tidigare forskning och lärarna i vår studie vara överens 
om att textuppgifter har en viktig roll i matematikundervisningen vilket yttrat sig på 
olika sätt. Ett intressant sådant syns i lärobokens roll vid arbete med textuppgifter. 
Då man ofta talar om att matematikundervisningen till stor del är läromedelsstyrd 
anser vi det fullt rimligt att detta inverkar på sättet som det arbetas med 
textuppgifter i skolan. Det måste därför uppfattas som positivt om det är så att 
läromedlen är väl genomarbetade eftersom lärare i så fall kan undvika en del av de 
hinder som kan tänkas uppkomma genom att använda etablerade läromedel. Som i 
teoridelen beskrivit så är den språkliga dimensionen av textuppgifter ett uppenbart 
hinder och kanske kan en del av dessa undvikas om etablerade läromedel används, 
då dessa troligtvis granskats hårdare än lärares egenkonstruerade uppgifter. Vi 
menar därför att det kanske finns en stor fördel att utgå ifrån textuppgifter i 
läromedel och istället för att konstruera egna uppgifter ägna tid åt att reflektera över 
de textuppgifter som redan finns konstruerade. På så sätt menar vi att läromedel kan 
vara en stor tillgång då man arbetar med textuppgifter. 

Vi finner det dock anmärkningsvärt att de läromedlen som de intervjuade lärarna 
använder låter elever i matematiksvårigheter arbeta mindre med textuppgifter. 
Kanske visar det upp den inställning till textuppgifter som framkom vid intervjuerna, 
att textuppgifter främst visar på djupare kunskaper för de högre betygen. Det är dock 
inte något som går i linje med vad Lgr 11 (Skolverket, 2011) säger om 
kunskapskraven för de olika betygsnivåerna utan textuppgifter borde vara något som 
alla elever får arbeta med. Vi kan dock förstå varför elever i matematiksvårigheter får 
arbeta mindre med textuppgifter och det kan tänkas bero på att eleverna inte 
behärskar de grunder som krävs för att ha en möjlighet att lösa uppgiften, men vi 
menar det inte vara skäl nog. För som Chapman (2006) påpekar behöver inte 
kontexten endast vara ett hinder utan kan även vara ett stöd för förståelse. Det är 
därför möjligt att elever kan förstå vad de faktiskt gör tack vare att matematiken sätts 
i ett sammanhang och textuppgifter kan därmed bidra till djupare förståelse.  

Om eleven inte behärskar de beräkningar som textuppgiften kräver kan tekniska 
hjälpmedel var ett nödvändigt hjälpmedel och vi menar att dessa med fördel kan 
användas eftersom syftet med textuppgifter i huvudsak är att förstå olika 
tillämpningar. Då är det kanske istället viktigare att, som Pólya och Conway (2004) 
betonar, eleverna reflekterar över om svaret är rimligt eftersom det kan anses vara en 
del i den verkliga förståelsen. Vi finner det därför beklämmande att få lärare angett 
rimlighetsbedömning som en del i lösandet. Detta eftersom vi menar att avgörandet 
av ett svars rimlighet i textuppgifter kan vara utvecklande för eleven då kontexten i 
textuppgifter kan bidra till att eleven får insikt i de samband som gäller och vilka som 
inte gäller. Det är därmed precis som Chapman (2006) påpekar viktigt att se 
kontexten både som något man kan bortse ifrån men även som något stödjande. 
Dock är det svårt att säga hur lärare ser på kontexten som ett stöd då det inte var 
något som ingick i undersökningen men som i efterhand kanske borde ingått.  
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Då lärare undervisar sätt att lösa textuppgifter finns som tidigare visat flera möjliga 
strategier och både enligt vår egen studie och tidigare forskning tycks lärare 
undervisa generella lösningsstrategier (Jitendra m.fl., 2007). Som också konstaterat 
är dessa tydligt är influerade av Pólya och Conway (2004) Då forskning (Jitendra 
m.fl., 2007; Van de Walle m.fl., 2014) menar att dessa är de vanligast förekommande 
i skolan hade vi inge större förväntningar på att lärarna i vår undersökning skulle 
uppge något som helt avvek från detta men förhoppningar fanns att någon lärare 
skulle uppvisa någon typ av medvetenhet om textuppgifters underliggande struktur 
eller att de uppgav sig använda SBI-liknande instruktioner åt sina elever. Som 
konstaterat tycks dock Pólya och Conway (2004) lösningsstrategier byggda på 
problemlösningens fyra faser vara den dominerande strategin för att lösa 
textuppgifter som lärarna uppger sig lära ut. 

Vi finner det tämligen naturligt att den problemlösningsstrategi som Pólya och 
Conway (2004) presenterar dominerar även som lösningsstrategi för textuppgifter, 
för som Hagland m.fl. (2005) förklarar finns en stor likhet mellan textuppgifter och 
problem. Skillnaden mellan dessa kan ibland kanske vara oklar och det finns en 
möjlighet att respondenter besvarat enkäten utifrån detta perspektiv, trots att vi 
försökt klargöra vad vi menar med textuppgifter i enkätens inledning. Enligt den 
definition vi använt är en viktig skillnad att textuppgifter ofta syftar till att tillämpa 
matematik de tidigare övat med hjälp av rutinuppgifter och enligt en sådan definition 
kan man tolka en textuppgift som en problemuppgift om eleven inte arbetat med 
något liknande förut. Därför menar vi att den generella problemlösningsstrategi som 
Pólya och Conway (2004) beskriver även kan fungera bra för textuppgifter. 

Detta tycks lärarna i vår undersökning hålla med om då den till olika utsträckning 
uppges tillämpas i undervisningen. Av de respondenter som besvarade vilka 
strategier de undervisar lyfte så gott som alla det som Pólya och Conway (2004) 
presenterar som den första fasen. Det menar vi visar att respondenterna precis som 
tidigare forskning påpekar vikten av att förstå vad uppgiften faktiskt handlar om 
(Van de Walle m.fl., 2014; Jitendra m.fl., 2007). Dock är det intressant att få lärare 
anger den tredje fasen som innefattar genomförandet av planen men vi menar att det 
inte bör läggas alltför stor vikt vid den låga frekvensen då vi tror att det kan uppfattas 
som trivialt av respondenterna att den plan som gjort i fas 2 sedan ska genomföras i 
fas 3.  

Den kritik som riktats mot de generella lösningsstrategierna har dock gjort på grund 
av att dessa ofta inte gynnar elever i matematiksvårigheter (Fuchs m.fl., 2004; 
Jitendra m.fl., 2007; Xin m.fl., 2005). Vi var av denna anledning förhoppningsfulla 
att någon lärare skulle uppge sig undervisa strategier som kunde liknas vid SBI, 
vilket vi möjligen också kunde se. Det är dock svårt att utifrån ett kort svar på en 
enkät avgöra huruvida det är något läraren medvetet uppger sig göra. Det hade 
därför varit mycket intressant att få intervjua en av dessa lärare men tyvärr var 
lärarnas vilja att ställa upp för intervju låg och vi fick nöja oss med de som faktiskt 
var intresserade av att träffa oss, vilket också var viktigt för att intervjun skulle vara 
givande. Detta innebär att intervjupersonerna inte representerar en viss typ av 
uppfattning om textuppgifter vilket önskats, men vi vill noga påpeka att dessa lärare 
ändå visade intressanta aspekter och fördjupad insikt i forskningsfrågorna.  

Det kan finnas flera orsaker till att inte direkt någon lärare uppvisade entydigt SBI-
liknande metoder och en sådan är att studien gjordes på lärare som undervisar andra 
elevgrupper än vad som studerats i tidigare forskning. Vi riktade oss varken till den 
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särskilda gruppen elever i matematiksvårigheter eller till yngre elever utan istället till 
elever i årskurs 6-9 vilket givetvis kan vara en orsak till skillnaderna. Mycket av 
forskningen hävdar dock att SBI gör sig bra för elever i alla åldrar oavsett prestation, 
vilket i så fall gör den relevant även för vår studie (Jitendra och Xin, 1997). För som 
Jitendra m.fl. (2007) också säger är de just dessa elever som är i störst behov av att 
instrueras i hur textuppgifter kan lösas. Om man då samtidigt ser till 
enkätundersökningen och att lärarna uppger att textuppgifter är problematiska finns 
kanske ett behov att pröva nya instruktioner för att möjliggöra ökad förståelse hos 
eleverna, till vilket SBI kanske kan vara en kandidat. 

Som tidigare påpekat är det svårt att dra alltför uttömmande slutsatser ur de korta 
svaren i enkäten och det hade krävt en betydligt djupare insikt för att kunna dra 
några djupare slutsatser. Dock kan en viktig slutsats dras och det är att de deltagande 
lärarna till stor del uppger sig ge generella instruktioner likt Pólya och Conway 
(2004). Denna typ av instruktioner har kritiserats av forskare (Jitendra m.fl., 2007) 
på grund av att de ansetts vara av mekaniska karaktär, men det menar vi kanske bör 
ifrågasättas. Detta eftersom två första faserna som beskrivs av Pólya och Conway 
(2004) noga påpekar vikten av att förstå uppgiften och dess struktur. Det rör sig inte 
om att mekaniskt följa en strategi som Österholm (2009) varnar för, utan snarare om 
en vägledning att ställa sig relevanta frågor för att förstå textuppgiftens innehåll. Att 
fråga sig vad som egentligen ska lösas och vad i textuppgiften som kan vara till hjälp 
anser vi inte vara ett mekaniskt arbete utan snarare ett sätt att utveckla verklig 
förståelse, både matematiskt och kontextuellt. Dock menar vi att det finns en viktig 
aspekt som kanske missas jämfört med då SBI används och detta är att SBI 
framhäver de matematiskt underliggande strukturerna på ett tydligare sätt (Van de 
Walle m.fl., 2014; Jitendra m.fl., 2007). För att även eleverna ska bli medvetna om 
dessa strukturer behöver lärarna arbeta aktivt med att eleverna ska få möta 
textuppgifter som innehåller alla de olika matematiska strukturerna. Å andra sidan 
menar Van de Walle m.fl. (2014) att frågor kan hjälpa eleverna att ta sig an 
textuppgiften, vilket även Pólya och Conway (2004) lyfter som centrala i 
problemlösningens första fas där de trycker på att eleven måste förstå vad uppgiften 
faktiskt innebär, både matematiskt och kontextuellt. 

Något som däremot måste ses som positivt gällande vilka strategier lärarna 
undervisar är att de i vår undersökning inte anger sig undervisa nyckelordsstrategin, 
trots att Van de Walle m.fl. (2014) menar att denna är förekommande. Detta 
eftersom forskare (Jitendra m.fl., 2007; Van de Walle m.fl., 2014) verkar vara eniga 
om att denna strategi endast har nackdelar då den inte bara kan leda till fel svar utan 
även en felaktig bild av matematiken. Vi kan dock inte gå så långt att säga at denna 
strategi nu helt försvunnit eftersom det var möjligt att i ett av enkätsvaren tolka det 
som att nyckelordsstrategin användes. Återigen är det dock svårt att utifrån ett kort 
enkätsvar avgöra vad respondenten faktiskt menar. Oavsett giltigheten i 
respondentens svar kan vi inte dra några generella slutsatser utifrån denna studie 
eftersom detta inte varit vår ansats.  

Som på vid flera tillfällen påpekat är denna studie i sin utgångspunkt kvalitativt 
inriktad, vilket är viktigt att påpeka och de slutsatser vi dragit varken kan eller bör 
anses som generellt applicerbara. Redan i studiens utgångspunkt går det alltså inte 
att säga något generellt om vilken relation lärare har till textuppgifter utan endast för 
den grupp vi studerat. Det relativt låga svarsantalet på enkäterna gör detta än mer 
aktuellt och vi frågar oss till vilken grad slutsatser även kan dras för vår urvalsgrupp. 
Det är både möjligt och till viss del troligt att de som besvarat enkäten är de som har 
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starka åsikter om textuppgifter och därför valt att besvara enkäten. Det är därför fullt 
möjligt att det varit dem som har en instämmande bild av textuppgifter som besvarat 
enkäten, vilket är svårt att utesluta på grund av den relativt låga svarsfrekvensen. 
Som dock tidigt påpekat har studien främst en kvalitativ blick på de insamlade data 
vilket gör att det ändå går att använda enkätsvaren vid analysen, förutsatt 
medvetenhet om datans begränsningar.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att lärarna i vår studie och tidigare forskning är 
eniga om att textuppgifter har en betydande roll men att det finns en del hinder 
eleverna får möta. Eftersom läraren har en viktig roll i undervisningen är det av stor 
vikt vilken uppfattning lärare har kring ett område då det påverkar hur eleverna får 
arbeta med området. Vår studie kan därför ge en viss insikt i hur lärare ser på 
textuppgifter i undervisningen och därmed också viss insikt i hur elever får arbeta 
med textuppgifter i skolan. Vår studie kan dock endast säga något om hur lärarna 
själva uppger sig arbeta med textuppgifter i sin undervisning och vi tycker att det är 
ett område värt att studera noggrannare för att få en bättre insikt på området. 
Eftersom vi anser att vår studie behövt fler respondenter för att dra säkrare 
slutsatser vore det intressant att se en liknande studie men med fler deltagande 
lärare i enkätundersökningen. Detta eftersom att en betydligt djupare statistisk 
analys då kanske kunde göras. Några andra infallsvinklar som vi menar vore 
intressanta vid fortsatta studier är: 

• Vår studie undersökte endast lärares uppfattningar och det vore intressant att 
undersöka textuppgifter i matematikundervisning utifrån ett annat 
perspektiv. Ett sådant skulle kunna vara att genomföra djupintervjuer med ett 
antal lärare och sedan genomföra observationer av hur lärarna faktiskt arbetar 
med textuppgifter i undervisningen. En sådan studie tror vi skulle ge mer 
insikt i hur lärare faktiskt arbetar med textuppgifter. 

• Vår studie visade intressanta tendenser i lärares undervisning av 
lösningsstrategier för att lösa textuppgifter och det vore därför intressant att 
noggrannare undersöka vilka strategier som undervisas av lärare och hur 
detta görs. 

• Vår studie visade också att lärare uppfattade kontexten som ett möjligt hinder 
för eleverna men studien visar inte om och i så fall hur lärare uppfattar 
kontexten som stödjande för att utveckla matematisk förståelse.   

• Eftersom det i våra intervjuer framkom att lärarna anser att textuppgifter i 
läroböcker ofta är bra vore det intressant att studera huruvida detta stämmer 
genom att analysera textuppgifter i läroböcker.   
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Bilaga 2 
Intervjuformulär 

Informera:  

• Forskningsetiska principer 
• Syftet med undersökningen 
• Definiera textuppgift 

Bakgrundsfrågor 

• Berätta kort om din yrkeskarriär som lärare  
• Behörighet och utbildning 

Allmänna uppfattningar 

Vilken roll anser du att textuppgifter har i undervisningen? 

• Områden att beröra: Läsförståelse, koppla till vardag, djupare förståelse, 
samband mellan räknesätt. 

Vilken är textuppgifternas viktigaste roll? 

Finns det någon anledning att låta bli textuppgifter? 

Svårigheter som uppstår? Hur visar sig dessa? Hur vanligt förekommande är de?  

• Områden att beröra: Använda talen rätt, begrepp d.v.s. att de inte förstår vad 
de ska göra eller att nyckelord signalerar felaktig räknemetod, kontext, 
symboler, språket (svåra ord, annat modersmål, dyslexi), irrelevant 
information 

Egna arbetet 

Hur arbetar du med textuppgifter? 

• Områden att beröra: Grupparbete, arbete i lärobok, genomgångar, enskilt 
arbete, prov 

Arbetar du med matematiska texter där inget ska lösas? 

Har du någon speciell strategi du undervisar dina elever?  

• Strategier? Olika strategier? 
• Vilken roll spelar strategier för eleven? 

Hjälper du elever i svårigheter annorlunda? 
Tänkbara teman: Färre uppgifter, Läsa högt, Förenklar text, Förklarar begrepp i 
förväg 
Andra strategier?  
 


