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Sammanfattning Med denna studie är syftet att undersöka vad forskningen 

säger om vilka svårigheter som kan uppstå när elever 

arbetar med textuppgifter. Studien är grundad på tre 

forskningsfrågor som handlar om vilka svårigheter som 

kan uppstå för elever i mötet med textuppgifter, vilken 

betydelse språket har och hur man som lärare kan hjälpa 

till. I de artiklar vi har läst har vi uppmärksammat att 

problemlösning är ett fenomen som är svårt att ge en 

entydig definition på eftersom det kan tolkas på flera 

olika sätt. Det vi kom fram till genom denna studie är att 

det finns flera bakomliggande orsaker till varför 

svårigheter uppstår hos elever gällande problemlösning. 

Räknefel, fel räknesätt och avskrivningsfel är några av de 

faktorer till varför elever inte kan lösa uppgifterna 

korrekt. Vi har även kommit fram till att språket är 

avgörande för att eleverna ska kunna lösa uppgifter inom 

matematik. Lärarens uppgift är bland annat att veta vilka 

förkunskaper som behövs och på vilket sätt läraren 

behöver anpassa undervisningen utefter elevernas behov. 

Det främsta resultatet som vi kommit fram till genom 

denna litteraturstudie är att det behövs mer forskning 

kring varför elever har svårt för matematikuppgifter med 

text och vad detta beror på. Det är även brist på forskning 

om läsförståelsens betydelse för problemlösningsuppgifter 

och kopplingen mellan matematik och läsförståelse.  
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Inledning 

År 2012 genomförde PISA (Skolverket, 2014 s.6, 38, 22, 21) en undersökning där svenska 

elevers förmågor i matematik testades. Resultaten visade en kraftig försämring jämfört med 

tidigare resultat. Om man tittar på det internationella medelvärdet så ligger det svenska 

resultatet under detta. Ett av områdena som testades i matematik var problemlösning som 

visade att de svenska eleverna även här låg under medelvärdet.  

 

I läroplanen (Skolverket, 2011) står det att ”Genom undervisningen i ämnet matematik ska 

eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och 

lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder” (s.63). PISA 

(Skolverket, 2014 s.36) menar att problemlösning behövs för att lyckas i utbildning och 

arbetsliv. Vi ser därför problemlösning som ett viktigt område inom matematiken.  

 

Eftersom resultaten i PISA visade mindre bra resultat gällande problemlösning valde vi att 

undersöka området problemlösning i matematik. Detta även på grund av att vi under vår 

verksamhetsförlagda utbildning uppmärksammat att eleverna hade svårigheter med 

matematikuppgifter som innehåller text. Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz (2000, s.42) menar 

att textuppgifter uppfattas som problem hos elever. Vi vill få en djupare kunskap om 

bakomliggande orsaker till elevers svårigheter med problemlösning inom matematiken. Detta 

för att underlätta för eleverna och kunna ge dem det stöd de behöver. För att få en bättre 

förståelse för begreppet problemlösning har vi valt att definiera begreppet och argumentera 

varför det är viktigt att ha problemlösning i sin matematikundervisning.  

 

Bakgrund 

Under denna rubrik kommer begreppet problemlösning att definieras. Vi kommer även att gå 

in på varför problemlösning kan vara bra att använda i matematikundervisningen. Vilka 

svårigheter som kan uppstå är också ett ämne som kommer beröras under denna rubrik. 

Slutligen går vi in på hur lärare kan ge elever det stöd de behöver i matematikundervisningen.  

 

Problemlösning är ett område i matematik som har fått större betydelse genom åren. År 1919 

användes inte begreppet alls i den svenska undervisningsplanen. Ordet problemlösning 

påträffas i läroplanen på 1960-talet men blev inte ett huvudmoment i läroplanen förrän på 
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1980-talet (Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz, 2000, s.41). Författarna menar att en av 

anledningarna till det ökade intresset för problemlösning var att eleverna skulle få den 

kunskap som behövs i vardagslivet. I samtliga läroplaner var detta ett av de viktigaste målen. 

Förklaring av begreppet problemlösning 

Begreppet problemlösning används allmänt i vardagliga situationer och i den vetenskapliga 

världen enligt Riesbeck (2000, s.15). Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz (2000, s.15) skriver 

att problemlösning i enkel form kan vara en uppgift som räknas i övningssyfte. Uppgifter med 

text eller så kallade ”lästal” kan också vara problemlösning. I texten finns en fråga som man 

ska hitta svar till. Det gäller att tolka problemet och sedan hitta en lösning. En fråga eller 

uppmaning behövs för att problemlösningen ska börja. Frågan kan stå tydligt utskriven eller 

implicit i texten. Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz (2000, s.15) skriver att det är viktigt att 

problemet har en anknytning till eleverna och deras intresse. Problemet ska också ge en 

utmaning. Författarna skriver även att problemlösning är när man arbetar med frågor som är 

vardagsrelaterade. Frågorna kan ibland vara lite kluriga. Man använder det man kan sen 

tidigare inom matematik och diskuterar och tolkar information (Wyndhamn, Riesbeck & 

Schoultz, s.18). Liljekvist (2014, s.10) skriver att ordet problem brukar användas när man 

talar om matematikuppgifter med text. 

 

Argument för problemlösning  

Genom problemlösning får man chansen att utveckla sina matematiska tankar och idéer och 

kan få en förståelse för värdet av det matematiska språket. Man lär sig även hitta samband och 

skapar förståelse för användningen av logiska resonemang (Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz, 

2000, s.47). Enligt författarna växer elevernas matematiska medvetenhet genom 

problemlösning. Taflin (2002, s.39) anser att i möte med problemlösning tränas elevernas 

kreativitet, tålamod och sätt att tänka som även leder till ett utvecklande av sitt eget tänkande. 

Malmer (1999, s.192) tar även upp att genom problemlösning får elever tillfälle att kunna 

träna upp sin förmåga att läsa och tolka en text och även kunna argumentera och diskutera i 

samtal med andra. De får även lära sig att använda olika strategier för att kunna lösa ett 

problem och få möjlighet till att utveckla sitt logiska tänkande. Emanuelsson, Johansson & 

Ryding (1991, s.87) skriver att i gruppsammanhang får eleverna möjlighet att utveckla sitt 

eget tänkande och lära sig av varandra utan att läraren styr. De får därmed lära sig att finna 

kunskap hos varandra och det material de fått för att lösa uppgiften då läraren inte längre finns 
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som kunskapskälla. Detta gör att eleverna upplever det som att det inte är en vanlig 

klassrumssituation och avviker därmed från det vanliga klassrumsbeteendet. För att få fram 

information försöker eleverna använda materialet som hjälp istället för att gå till läraren. De 

använder sig av varandras tillgångar för att jämföra det med sig egen förståelse av uppgiften. 

Elever som arbetar på ett sådant sätt använder sig av varierande färdigheter som de inte 

använder sig av annars i undervisningssyfte. När elever arbetar i grupp då läraren inte är 

närvarande blir det elevernas ansvar att leda samtalen. Det är viktigt att eleverna är överens 

om vem som ska komma till tals men även hindra att det blir ett dominerande samtal. Målet 

med att utföra problemlösning i grupp är att det ska resultera i att det blir en ny förståelse av 

problemet. Då elever löser ett problem tillsammans i grupp blir de mer medvetna om hur de 

tänker och kan kontrollera sitt sätt att tänka.  

 

Vilka problem kan uppstå vid problemlösning? 

Liljekvist (2014, s.6) skriver att elever ska kunna lösa uppgifter utan att känna till 

lösningsmetoden i förväg när det gäller problemlösning. Författaren menar att man ska kunna 

urskilja, beskriva och på ett lämpligt sätt kunna lösa problemen. Wyndhamn, Riesbeck & 

Schoultz (2000 s.42) menar att uppgifter med text uppfattas som problem. Eleven måste först 

tolka problemet och hitta en lösning för att besvara frågan som ställs i texten. Taflin (2002, 

s.39) anser att om elever arbetar med utmanande problem så kommer det egna tänkandet att 

utvecklas och processen ses som ett lärande för eleven.  

 

Problemlösning kan innebära att eleverna ställs inför uppgifter som t.ex. är krävande eller 

kräver gradvisa steg i lösningsprocessen (Säfström, 2013, s.43). Då elever ger sig på 

problemlösningsuppgifter kan det kännas som en återvändsgränd för dem. En förklaring till 

detta enligt Boesen, (2006, s.4) är att elevers svårigheter med problemlösning kan vara att de 

är så pass vana vid att lösa uppgifter där informationen står explicit i texten. Därmed blir det 

en ovana för elever att lösa uppgifter där texten är implicit vilket gör att de måste komma på 

egna resonemang och metoder för att kunna lösa problemlösningsuppgiften. Boesen menar att 

de har haft begränsade möjligheter att föra egna resonemang vilket utgör att det blir svårt för 

dem att inta ett nytt tankesätt. Nilsson (1997, s.23) skriver att motivation har en stor betydelse 

när det gäller problemlösning. När man känner att arbetet är meningsfullt och uppgifterna 

väcker intresse blir man motiverad. Författaren skriver även att bristande självkänsla minskar 
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möjligheterna att lösa ett problem. Ahlberg (1995, s.111) skriver att i möte med 

problemlösning innehar eleverna en förförståelse av situationen som uppstår då de löser ett 

problem. De elever som åstadkommit lyckade problemlösningar får ett starkare 

självförtroende och även stärker elevens målinriktning. De elever som inte lyckats lika bra i 

tidigare situationer i möte med problemlösning har en svagare tilltro till sig själv och på sin 

förmåga. Både känslor och attityder kan komma emellan elevernas sätt att utföra ett problem 

och dess lösningsprocesser.  

 

Problemlösning ger elever möjlighet att argumentera för sina lösningar och ger dem tillfälle 

att tala med andra om matematik (Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz, 2000, s.49). Författarna 

menar dock att detta inte är tillräckligt utan elever måste utvecklas vidare i sitt tänkande. 

Ahlberg (1995, s.34) menar att om eleverna inte tillgodoges den tid de behöver för att 

reflektera och diskutera över vad de gör så kan följden bli att den matematiska förståelsen 

som borde vara centrum i undervisningen istället glöms bort. (Ahlberg, s.34). Eleverna ska 

vara medvetna om att ett problem inte löses snabbt utan det tar tid att lösa (Ahlberg, s.54). 

 

Det matematiska språket skiljer sig från vardagsspråket. Riesbeck (2000, s.11) skriver att 

elever använder sig ofta av vardagliga begrepp i matematiken. Det har visat sig att det är svårt 

att kombinera det vardagliga språket med det matematiska under matematiklektioner. Det blir 

svårt för eleverna eftersom de tror att de kan förstå de matematiska begreppen genom att 

använda vardagligt språk. Ahlberg (1995, s.44) skriver att elever har en tendens att tro att 

skolmatematiken är begränsat till lektionerna i skolan. De kan inte se att matematisk 

problemlösning är en aktivitet som hör till deras vardagsliv och kan användas i andra 

sammanhang. En del elever tror att anledningen till att man lär sig att räkna är för att kunna 

lösa de uppgifter de får tilldelade i skolan och att skolmatematiken skiljer sig från 

vardagsmatematik. Då elever löser matematiska problem i vardagen använder de sig sällan av 

den formella skolmatematematiken utan de använder sig av sina egna lösningsmetoder. Om 

det sker ett allt för starkt tryck av formella tillvägagångssätt så kan det leda till att eleverna 

slutar att försöka ge sig på att förstå de problem som ska lösas. 

 

Matematikundervisning 

En bristande undervisning kan ge upphov till räkneproblem och även läs- och skrivsvårigheter 

uppger Adler, (2007 s.35). Han menar att det kan leda till kunskapsluckor hos elever. Då 
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elever inte får den undervisning de behöver kan deras motivation och lust för att lära minska 

då de förlorar den kunskap som borde tillgets dem. Adler tar även upp att det är vanligt att 

lärare hjälper till för mycket under en längre tid till elever men med hjälp av fel slag. Han 

menar att lärare undervisar i timmar för en hel grupp med elever med olika svårighetsgrader 

vilket då inte ger någon större nytta i längden då läraren istället hade kunnat ge elever en 

enskild stund varje dag. Löwing (s.191) menar att elever tänker olika och är därmed olika 

motiverade vilket betyder att de besitter olika förkunskaper. Författaren menar därpå att det är 

viktigt att läraren planerar undervisning ut efter elevernas olika behov. En bra lösning för att 

elever ska få ut något av undervisningen är att individualisera genom att sätta dem i grupper 

beroende på deras kunskaper.  

 

Då det gäller att undervisa om problemlösning är det viktigt för läraren att ta ställning till att 

alla elever uppfattar problem på olika sätt menar Magne, (1998 s.156-157). Några elever har 

svårt att uppfatta vad det är för utmaning de ska ta sig an. Det finns även de elever som 

upplever att problemet inte blir en utmaning för dem. Som lärare är det i detta fall viktigt att 

ge eleverna olika varianter utav problem, både praktiska och abstrakta inom matematiken. 

Riesbeck (2000, s.15-17) skriver att begreppet problemlösning kan uppfattas på olika sätt 

beroende på vilket synsätt man har. Författaren skriver om tre perspektiv som kan användas i 

anknytning till problemlösning. Detta är för, om och genom perspektiven som alla är i 

samband med problemlösning. Dessa perspektiv visar olika synsätt på hur problemlösning 

kan uppfattas av eleverna och hur de kan ändras under tiden. Med dessa perspektiv får 

eleverna först lära sig grunderna i matematik som de senare kan använda till problemlösning. 

Sedan ligger fokus på struktur och funktion och till sist så ska eleverna ha skapat sig en egen 

kunskap genom undersökningar och tolkningar. Det visas här att begreppet problemlösning 

kan innefatta olika innebörd. Att arbeta med problemlösning i klassrummet behöver inte 

innefatta att alla lärare utgår från samma typ av aktivitet.  

 

Det står i läroplanen (Skolverket, 2011) att ”Undervisningen ska bidra till att eleverna 

utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och 

värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.” Magne (1998, s.17) tar även upp att 

skolan ska stödja elever så att de ska kunna få ut så mycket som möjligt från sin skolgång. Det 

är därmed viktigt att undervisningen anpassas till alla elever så att detta då kan ske.  
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Problemformulering 

Undersökningar visar att många elever har svårt att lösa textuppgifter. Uppgifter med text 

eller så kallade ”lästal” kan innebära problemlösning. Ordet problem brukar användas när 

man talar om matematikuppgifter med text. Vi har därför inriktad oss på området 

problemlösning eftersom vi ser att detta är matematikuppgifter med innehåll av text. För att 

lärare ska kunna hjälpa de elever som har svårigheter med problemlösning behövs mer 

kunskap kring vilka svårigheter som finns och hur man kan hjälpa eleverna i arbetet med 

detta. Vi vill därför undersöka hur forskningen ställer sig till området problemlösning. Vi vill 

även se vilka lösningar forskningen tar upp angående elevers svårigheter med detta 

problemområde. Elevers svårigheter med problemlösning kan bero på att de är vana vid att 

lösa uppgifter där informationen står explicit i texten. Språkliga färdigheter är således viktiga 

för elever när de ska lösa matematiska uppgifter som är uttryckta med text. Därför vill vi även 

se vad forskningen tar upp angående språkets betydelse vid problemlösning.  

 

Syfte 

Syftet med vår litteraturstudie är att undersöka området problemlösning och vad det finns för 

forskning angående elevers svårigheter med textuppgifter inom matematik. Vi vill även se 

vilka didaktiska slutsatser som kan dras utifrån denna forskning.  

 

Vi har valt en övergripande frågeställning: 

 Hur kommer det sig att elever har svårigheter när det gäller textuppgifter? 

Till denna frågeställning har vi även ställt dessa två underfrågor: 

 Vilken betydelse har språket vid textuppgifter i matematik?  

 Hur kan man som lärare hjälpa de elever som ser textuppgifter som en svårighet?  

Metod 

Vi har gjort en systematisk litteraturstudie eftersom vi har undersökt vad det finns för 

forskning kring området problemlösning. Vi har sammanställt resultat från flera studier för att 

få en ny syn på problemet baserad på forskning inom ämnet.  
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Datainsamling 

Vi valde att påbörja vår sökning i databaserna Swepub, ERIC och Summon. Vi valde dock att 

bara använda oss av artiklar från Summon och Swepub i vår litteraturstudie eftersom vi ansåg 

att vi hade tillräckligt med relevanta artiklar i de dessa två databaser och vi ville hålla oss till 

den svenska kontexten.  De sökord vi använde oss av var ämnesord som genererade i 

matematik, textuppgifter, problemlösning. Dessa sökord valde vi ut utifrån vårt syfte. Vi fick 

många träffar vid sökningen av ämnesorden och bestämde oss för att bli mer specifika i vårt 

sökande och satte därmed ihop våra sökord till ”problemlösning i matematik”. Många artiklar 

hade tilltalande titlar som vi ansåg passa vår studie men efter att ha tittat närmare på 

artiklarnas abstract så hade en del av artiklarna en annan innebörd än vad vi förväntat oss. Vi 

började sedan använda fritextord i vår sökning som svårigheter, utveckling och även skriv- 

och lässvårigheter. Dessa sökord kom vi fram till då vi tyckte det var relevant i förhållande till 

vårt syfte.  

 

För att utveckla vårt sökande efter användbara och bra artiklar så använde vi oss av en 

manuell sökning som Barajas, Forsberg & Wengström (2013) skriver om. De skriver att om 

man hittar en artikel som verkar intressant kan man läsa referenslistan och på så sätt hitta fler 

artiklar som man kan använda. Vi gjorde detta och använde författarna och även titlarna på 

deras artiklar som sökord på databaserna. Vissa av artiklarna var användbara i det syfte att de 

var relevanta att besvara våra forskningsfrågor. Artikeln ”Att möta matematiska problem” av 

Ann Ahlberg hittade vi genom detta söksätt och den har visat sig vara mycket användbar i 

vårt resultat. Sökorden sammanställdes i en tabell (se tabell nedan) där datum då vi sökte, 

sökord, antal träffar, urval 1, urval 2 och databas är angivet. Tabellen är indelad efter de tre 

databaser vi har sökt i och man kan där se hur antalet artiklar minskar från antal träffar till 

urval 2. Man ser även i tabellen att vi har sökt på ordet textuppgifter och bara fått två träffar. 

En av artiklarna var en studentuppsats och den andra var från Nämnaren vilket förklarar 

varför ingen av dessa artiklar gick vidare till urval 2.  

 

Urval 

Vi har försökt att göra urvalet så objektivt som möjligt. Med detta menar vi att artiklarna har 

valts ut på grund av deras resultat och inte för att det har ett innehåll som passar våra åsikter. 

De artiklar vi valt att använda oss av valde vi utifrån vårt syfte då vi utgått från att hitta 

artiklar som besvarar våra forskningsfrågor. Då våra forskningsfrågor handlar om elevers 
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svårigheter med textuppgifter, språkets betydelse och hur läraren kan hjälpa eleverna, gjorde 

vi urvalet att leta efter artiklar med inslag av detta och inte bara förhålla oss till artiklar som 

endast grundar sig på problemlösning. Vi har inte specificerat oss på någon ålder. Detta 

gjorde vi för att kunna hitta tillräckligt med artiklar och för att vi ser att det problemområdet 

vi har valt kan vara ett problem en längre tid och inte bara i grundskolans tidigare åldrar. Det 

första urvalet gjorde vi genom att läsa titel och abstract till de vetenskapliga artiklarna vi 

hittade. Vi fann fem artiklar som tilltalade oss både med avseende på titel och abstract, dock 

var detta inga vetenskapliga artiklar vilket gjorde att vårt urval minskades. Några av dessa 

artiklar var ur ”Nämnaren” vilket inte räknas som vetenskapliga artiklar och kunde därför inte 

användas. 32 artiklar valdes ut genom det första urvalet då vi ansåg dessa var angelägna att 

använda oss av i fortsatt forskning. Efter att ha läst innehållet i artiklarna var det en större del 

som föll bort då vi ansåg att artiklarna hade en annan infallsvinkel än vi tidigare förmodat. 

Detta ledde till att vi endast erhöll 8 artiklar som vi ansåg passade till vår studie vilket ledde 

oss till urval 2. När vi sökte efter engelska artiklar använde vi oss av sökorden mathematical 

och problem solving, dessa sökord gav oss upp till tusen träffar. Ingen av dessa artiklar 

användes i resultatet. Vi valde att inte göra fler sökningar på engelska artiklar utan inriktade 

oss mot de svenska. Detta gjorde vi på grund av att det fanns tillräckligt många svenska 

studier och vi vill hålla oss till den svenska kontexten.  

 

 

Bilaga 1. Tabell 1. Sökord 

Datum Summon sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 

140410 Problemlösning i 

matematik 

187 3 1 

140410 Läs- och 

skrivsvårigheter i 

matematik 

6 3 0 

140410 Textuppgifter 2 1 0 

140415 “Arne Engström” 77 1 0 

140415 Matematiksvårigheter 17 0 0 

140417 Matematikundervisning 2141 2 1 

140417 Matematisk utveckling 77 2 2 

140417 Lärande i matematik 726 2 1 

140417 Flerspråk 305 0 0 

140417 Matematik utveckling 217 3 1 

140417 Flerspråk matematik 4 1 0 

140417 Grupp matematik 170 0 0 

140417 Grupperingar 28 1 0 
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matematik 

140428 Didaktiska samtal 55 1 1 

 

Datum Swepub sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 

140410 Mathematical 1092 1 0 

140410 Matematikuppgifter 9 1 0 

140410 Problemlösningens 

natur 

0 0 0 

140415 Läsa matematiska 

texter 

2 2 0 

140415 Thomas Dahl 32 1 0 

140415 Anders Jakobsson 117 1 0 

140415 Arne Engström 33 1 0 

140415 Matematikproblem 3 1 0 

140415 Matematiksvårigheter 7 1 0 

140415 Mathematical 

problem solving 

252 0 0 

140417 Grupp matematik 28 1 0 

140428 Matematik språk 88 1 1 

140515 Matematikproblem 3 1 1 

 

Datum ERIC sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 

140415 Problem solving 43552 0 0 

140415 Mathematical 31150 0 0 

 

 

 

 

Kvalitetsgranskning  

De artiklar vi ansåg vara användbara för vår studie delade vi upp och läste var för sig för att få 

bådas syn på innehållet. Vi återberättade sedan för varandra vad vi tyckte var relevant. Vi gick 

sedan igenom tillsammans artikelns innehåll för att se om den bestod av syfte, metod och 

resultat. Detta för att tydliggöra om att det var en veteskaplig studie. Vi var noga med att kolla 

upp om det stod att det var en doktorsavhandling eller om studien var publicerad i en 

vetenskaplig tidskrift för att på det sättet känna oss säkra med att vi kunde använda oss av 

den. Barajas, Forsberg & Wengström (2013) har bedömningsmallar som är användbara för att 

kvalitetsgranska vetenskapliga artiklar. Vårt datamaterial består av kvalitativa och 

kvantitativa studier och även artiklar med både kvalitativa och kvantitativa studier, vilket 

gjorde det svårare för oss att kvalitetsgranska. Vi använde oss av modellen ”Cheklista för 

kvalitativa artiklar” och modellen ”Checklista för kvantitativa artiklar – kvasi-experimentella 

studier” (Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s.184, 188) (se Bilaga.3). För de artiklar som 
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bestod av en mix utav de båda ansatserna gjorde vi så att vi delade upp vad som var 

kvantitativt i artikeln och kvalitetsgranska det med ”Checklista för kvantitativa artiklar – 

kvasi-experimentella studier” modellen och det som bestod av det kvalitativa 

kvalitetsgranskade vi med ”Cheklista för kvalitativa artiklar” modellen (Barajas, Forsberg & 

Wengström). Detta var något som tog tid att utföra men vi hade nytta av att vi delat upp det då 

vi senare skulle tillföra detta i vår resultatdel.  Av de artiklar som vi kvalitetsgranskade var det 

en artikel som föll bort (Engström, 2006). Detta på grund av att undersökningen hade gjorts i 

både Schweiz och Sverige och var då inte relevant för vår studie. Några artiklar hade inte 

utskrivet vilken urvalsmetod som använts men det utgick att de hade gjort ett urval. I någon 

artikel hade t.ex. rektorn valt ut vilka elever som skulle delta i undersökningen. En del artiklar 

saknade även originaldata, vilket betyder att de inte hade med frågeformulären som eleverna 

hade fyllt i men resultaten av frågorna finns beskrivna i texten. Trots detta tyckte vi att 

artiklarna hade tillräckligt med kvalitet för att få vara med i vår studie då de förklarade urvalet 

även om de inte beskrev exakt vilken metod de använt.  

 

Databearbetning 

Artiklarna som använts i resultatet lästes igenom av oss båda. Vi diskuterade tillsammans 

vilka artiklar som skulle användas. Vi sammanställde artiklarna i vår artikelöversikt (se 

Bilaga.2) där vi skrev in publikations år, utgivare, databaser, sökord, författare, titel, syfte, 

metod, urval, bortfall, slutsats och resultat. Artiklarna delades in i tre kategorier utefter om de 

var kvalitativa, kvantitativa eller både och. Det var svårt att hitta urval och bortfall i några av 

artiklarna så vi fick gå in mer på djupet i texten och nästan läsa mellan raderna för att hitta 

det. Vi letade sedan fram information i artiklarnas resultat som förhöll sig till vårt syfte så att 

vi kunde besvara våra frågor med hjälp av vad forskarna i artiklarna kommit fram till. Vi ville 

ha artiklar med varierande innehåll i vår resultatdel för att kunna besvara våra tre 

forskningsfrågor. Vi valde därmed att använda oss av artiklar som inte bara inrikta sig på 

matematisk problemlösning utan också på ”lärande i matematik” och liknande. Av de åtta 

artiklar som valdes ut var det två som inriktade sig på problemlösning (Möllehed, 2001 och 

Ahlberg, 1992). De andra artiklarna inriktade sig mer allmänt mot matematik (Riesbeck, 

2008, Pettersson, 1990, Löwing, 2004, Häggblom, 2000, Eriksson-Gustavsson & Samuelsson, 

2001 och Sjöberg, 2006). En del artiklars titlar verkade inte så relevanta till vår studie t.ex. 

Didaktiska samtal i specialpedagogiska kontexter: en studie av undervisning i grundläggande 

svenska och matematik. Men efter att vi hade läst igenom artikeln upptäckte vi att det fanns 
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en koppling till vår studie. Eftersom vi i resultatdelen vill få fram svar på våra 

forskningsfrågor så har vi valt att använda oss av forskningsfrågorna som underrubriker för att 

kunna få en mer strukturerad blid av vad vi kommit fram till.  

Arbetsfördelning 

Vi är två författare som har genomfört denna litteraturstudie. Området problemlösning kom vi 

tillsammans fram till efter att ha diskuterat vad vi har sett som svårigheter ute på vår 

verksamhetsförlagda utbildning. Vi utformade sedan ett syfte och frågeställningar inom detta 

ämne. Inledningen skrevs genom att vi tillsammans läste igenom läroplanen för att hitta vad 

det stod angående problemlösning och PISA- resultaten lästes också av oss båda för att sedan 

skrivas med i inledningen. Vi började sedan söka artiklar i olika databaser och valde enskilt ut 

några som vi tyckte var relevanta för vår bakgrund. Artiklarna fördelades mellan oss och vi 

läste igenom dem. När vi hittade något som var relevant för vår studie diskuterade vi med 

varandra om vi skulle använda det och tog i så fall med det i vår bakgrund. Det vi kom fram 

till var att begreppet behövde definieras och vilka svårigheter som kan uppkomma vid 

problemlösning skulle vara med. Även hur matematikundersvinsingen kan vara ett stöd för 

elever tyckte vi var relevant att ha i bakgrunden. Efter att bakgrunden var skriven fortsatte vi 

att söka artiklar som kunde användas i resultatdelen. Även här gjorde vi så att vi läste 

artiklarna var för sig och diskuterade vad som skulle tas med i resultatet. När vi utökade 

sökorden gjorde vi detta på egen hand och testade att skriva ihop olika ord för att hitta fler 

artiklar. Resultatdelen skrevs av oss båda på två datorer men diskuterades under tiden vi skrev 

och satte sedan ihop det till ett gemensamt dokument. Tabellerna till studien gjordes genom 

att en av oss gjorde tabellerna i Word och den andra läste upp vad som skulle skrivas i 

tabellerna. Diskussionsdelen skrevs på liknande sätt som resultatdelen. Vilket betyder att vi 

satt med varsin dator och diskuterade vad som skulle skrivas samtidigt som vi skrev varsin 

del. Även konklusion och implikation skrevs genom att vi diskuterade tillsammans vad där 

skulle stå.  

 

Resultat 

Vi har skapat tre huvudkategorier utifrån vårt syfte för att enklare kunna besvara och belysa 

våra forskningsfrågor. Dessa kategorier är ”Vilka svårigheter kan uppstå för elever vid mötet 

med textuppgifter i undervisningen i matematik?”, ”Språkets betydelse” och ”Hur kan läraren 

hjälpa?” Vi har använt oss av såväl kvantitativa och kvalitativa studier och studier som 
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innehåller en kombination av dessa ansatser. Vi valde att göra en sammanfattning efter varje 

rubrik i resultatet för att kunna se närmare på vad vi fått ut av det kvalitativa respektive det 

kvantitativa för varje rubrik. De artiklar som består av en kombination av dessa två ansatser 

har vi letat upp vad det är vi tagit från artikeln och inspekterat om det består av det kvalitativa 

eller det kvantitativa. Barajas, Forsberg & Wengström (2013, s.57) skriver att om man 

kombinerar både kvalitativ och kvantitativ ansats i sin studie så kan det ses utifrån olika 

synvinklar. Författarna menar då att man först ska kunna kartlägga ett fenomen för att sedan 

kunna skapa en hypotes.  

 

Vilka svårigheter kan uppstå för elever vid mötet med textuppgifter i 

undervisningen i matematik? 

 Under denna rubrik kommer vi ta upp vad forskning säger om elevers svårigheter med 

textuppgifter. Vi kommer att besvara forskningsfrågan ” Hur kommer det sig att elever har 

svårigheter när det gäller textuppgifter?” De ämnen som belyses under denna rubrik är 

förkunskaper, kunskap & erfarenheter samt självförtroende & motivation. 

 

Det är uppgiftens svårighetsgrad som avgör om elever lyckas med att hitta en lösning på 

problemet, anser Möllehed (2001 s.96). Han menar också att om en elev ska lyckas med att 

lösa ett matematiskt problem så måste eleven ha en bra grund. Med denna grund menar han 

att eleven måste ha uppnått en viss mognad så att eleven kan tillgodogöra informationen som 

lämnas vilket gör att eleven har svårt att nå upp till den nivå som behövs för att kunna 

genomföra uträkningarna i uppgifterna. Att vissa kunskaper och färdigheter behövs för att 

lösa matematiska uppgifter är även något som Pettersson (1990, s.104) tar upp. Det varierar 

mycket vilka förkunskaper eleverna har och vart de befinner sig i sin mognadsutveckling 

(Pettersson, s171). Om en lärare saknar information om elevers förkunskaper så menar 

Löwing (2004, s.251) att detta kan leda till ett problem en längre tid. Det som Löwing (s.251) 

beskriver i sin forskning i resultatdiskussionen var att hon hade observerat att de problem som 

kan ses som väldigt små kan senare under lektionen generera stora problem. Eftersom ett 

ämne ofta består av förkunskaper till andra ämnen så kan elevers förkunskaper bli ett problem 

med tiden och växa allt större, vilket leder till att elever inte har någon grund att stå på.  
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Ahlberg (1992, s.252) skriver, i förhållande till problemlösning, att elever har olika 

erfarenheter av detta och de som lyckats bra med tidigare problemlösningsuppgifter får ett 

starkare självförtroende medan de elever som inte klarat av samma uppgifter tror inte att de 

kommer att klara det heller och kommer då inte att lyckas. Motivation är en viktig faktor hos 

elever eftersom det bygger mycket på hur elever presterar, menar Möllehed (2001, s.103).  

Motivationen kan då minska beroende på hur uppgiftens innehåll är och dess svårighetsgrad. 

Om en elev har haft svårt för problemlösning tidigare så kan elever lätt känna sig frustrerade 

och inte vilja ta sig an uppgiften alls och känner inte av behovet att försöka. En del elever kan 

tycka att problemlösning är roligt och kan känna spänning inför att lösa uppgiften vilket 

orsakar en ökad arbetsinsats av eleverna. Det gäller att få eleverna att få ett bättre 

självförtroende gällande problemlösning och därmed ge dem den uppmuntran de behöver för 

att vilja utföra uppgiften. Möllehed (2001) anser att elevers misslyckande för lösning av ett 

matematiskt problem kan anses ligga i den bristande kunskapen de fått inom matematiken. 

Sjöberg (2006, s.101) tar upp att en nedsatt minnesfunktion kan vara en förklaring till att vissa 

elever får matematikproblem. Sjöberg skriver även att matematikångesten blir större vid ett 

misslyckande.  

 

I Häggbloms (2000, s.211) studie fick eleverna lösa både muntliga och skriftliga 

textuppgifter. Det visades i studien (Häggblom, 2000, s.220-221) att eleverna hade svårt att 

förstå textens innehåll, besvara rätt fråga och genomföra det numeriska arbetet. Många 

faktorer bidrar till varför elever skriver fel svar, enligt Häggblom (2000, s.222). Räknefel är 

viktig anledning till att barnen misslyckas med uppgifterna. Avskrivningsfel och användning 

av fel information är också orsaker till fel svar. Uppgifter som består av en lätt text där 

eleverna bara behöver använda sig av ett räknesätt blir det oftast inte fel på grund av valet av 

räknesätt. Svårigheterna ökar när en lösning kräver fler räkneoperationerna (Häggblom, 2000, 

s.262). Det är svårt som lärare att hitta mönster till varför elever uppger felaktiga resultat i 

sina lösningar inom matematik, enligt Pettersson (1990, s.104). Hon tar upp fyra orsaker till 

detta i sin forskning för att förtydliga vad det är som kan gå fel. Den första orsaken hon 

upptäckt är att elever har, som hon kallar det, en ”tankeoreda” när de använder sig utav 

lösningsstrategierna. Med detta menar hon att det inte går att genomskåda hur de har 

genomfört uppgiften och måste därför ses som en oreda hos eleverna. En annan orsak är att 

hon märker att eleverna använder sig av en lösningsstrategi men att det inte går att upptäcka 

vad det är för strategi de har använt sig av. En tredje orsak är att de utför mycket slarvfel i 

uppgifterna och de har bara skrivit ut ett svar utan en lösningsstrategi. Det fjärde och sista 
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anser hon vara feltypernas konstruktion som kan tolkas olika av eleverna. Sjöberg (2006, 

s.108-109) menar att lågpresterande elever försöker visa att de kan matematik genom att 

räkna många uppgifter snabbt istället för att ta tid på sig och göra dem rätt.  

Sammanfattning 

Den kvalitativa forskningen (Möllehed, 2001 & Pettersson, 1990) visade att det är viktigt att 

läraren är medveten om elevers förkunskaper då det gynnar dem i längden så att de inte 

hamnar i svårigheter. Det är även betydelsefullt att elever har en förståelse för begrepp de 

använder sig av, dels för att läraren vet att de förstått det rätt och för att det hjälper eleven att 

förstå betydelsen av begreppet. Den kvantitativa forskningen (Löwing, 2004) visar också att 

förkunskaper är en viktig faktor för att kunna lösa matematiska uppgifter där viss kunskap och 

färdigheter behövs. Detta är viktigt för elevers självförtroende så att de blir motiverade att 

prestera bra i utförandet av uppgiften. I den kvalitativa forskningen tas det upp att elever har 

svårt att skriva ner lösningar till textuppgifter. Vi har valt att sätta samman de kvalitativa och 

kvantitativa studierna eftersom att deras studier utmynnar i samma resultat.  

 

Språkets betydelse  

Under denna rubrik tar vi upp delar av vad forskningen säger om språkets betydelse vid 

matematikundervisning. Denna rubrik grundas på att besvara forskningsfrågan ”Vilken 

betydelse har språket vid textuppgifter i matematik?”.  Vi kommer bland annat gå in på att det 

matematiska språket skiljer sig från det vardagliga och att matematiska begrepp kan vara svårt 

att förstå.  

 

Pettersson (1990, s.170) anser att språket är en viktig faktor inom matematik eftersom språket 

är avgörande om eleven har kapacitet att lösa uppgifter i fråga. Hon anser därmed att språket 

ska ges stor plats så att eleverna kan träna sina språkliga matematiska kunskaper. Att få 

eleverna att uttrycka sig matematiskt i undervisningen är ett bra sätt att veta om eleverna 

förstått vad de ska göra. Det är också bra för eleverna att tala matematik eftersom då vet man 

att de har förstått begrepp och uppgifter rätt eller om de tolkat det på ett annat sätt. Det finns 

tecken på att elever fokuserar mer på tekniken för att lösa ett problem istället för att fokusera 

på förståelsen för problemet, enligt Pettersson (1990, s.169, 170). Detta kan uppmana elever 

att tro att de ska satsa på att lära sig tekniken för att kunna utföra så många uppgifter som 

möjligt som då leder till att de inte har någon förståelse för vad de utfört. Här är språket en 
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viktig faktor för att elever ska kunna utforma egna tankesätt och kunna formulera sig 

matematiskt. Om de inte har språket med sig blir det svårt för dem att ta sig an en sådan 

uppgift. Elevers svårigheter med språket, som Löwing (2004, s.251) skriver, är att de kan 

tänka ut lösningar de kan använda sig av men de har problem att skriva ner det. Riesbeck 

(2008, s.48-50) tar upp i sin studie att samtalen mellan eleverna förs på ett vardagligt språk 

som blir svårt att koppla ihop med det matematiska språket. Hon skriver även att lärare 

blandar olika språkliga begrepp utan att ge ett samband för dessa begrepp till eleverna. De 

använder sig av ord som ”längden” och ”bredden” blandat med siffror. Detta gör att eleverna 

blandar ihop sina tankesätt. Elever kan ha svårt att förstå instruktionerna i läroboken och 

behöver tydligare instruktioner från läraren. Eriksson-Gustavsson & Samuelsson (2007, s.43) 

har skrivit om ett samtal mellan en elev och en lärare då läraren ska hjälpa eleven att förstå 

betydelsen utav ordet ”dubbelt”: 

 

”1. L: Dubbelt så många, vad betyder det? 

2. E: Att dom är ungefär som den här. (Eleven pekar på ett streck i boken). 

3. L: Men vad är dubbelt liksom? 

4. E: Att den är längre än den första. 

5. L: Jaa, om den ena är två hur lång är den andra då? 

6. E: Ja då är den fyra. 

7. L: Ja precis det är ju dubbelt. Om den ena är 3, vad är dubbelt som tre? 

8. E: 6.” 

(Eriksson-Gustavsson & Samuelsson, 2007, s.43) L: Lärare, E: Elev. 

 

Genom att läraren ställer frågor där eleven uppmanas att ge konkreta exempel för begreppets 

innebörd gör att eleven får fram betydelsen av begreppet, menar Eriksson – Gustavsson & 

Samuelsson (2007, s.43). Läraren får därmed fram ett förtydligande av hur eleven har 

uppfattat begreppets betydelse. Författaren menar då att om en lärare vill få fram hur en elev 

förstått ett begrepp som ”dubbelt” så ska eleven uppmanas att tala om begreppets innebörd 

vilket ger eleven en uppfattning om begreppets betydelse. Det är bra om man som lärare låter 

eleverna komma till tals för att låta dem utveckla sitt matematiska språk och även som lärare 

få en inblick på hur elever uppfattar problemen. Det kan vara så att elever tolkar begreppet 

annorlunda än vad lärare gör och därmed är det viktigt att få eleverna att kunna uttrycka sig 

matematiskt (Pettersson, 1990, s.170). 
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Sammanfattning 

Den kvalitativa forskningen visar att elever talar ett mer vardagligt språk vilket kan göra att 

det blir svårt att koppla ihop det matematiska språket (Riesbeck, 2008). Det tas även upp att 

om lärare blandar språkliga begrepp där läraren inte ger någon anknytning till begreppet så 

gör det att elever kan blanda ihop tankesätten. I den kvantitativa forskningen uppges det att 

möjligheten att träna upp det matematiska språket ska ges stor plats i undervisningen. Det tas 

även upp att det är viktigt för eleverna att få tala matematik för att som lärare kunna se om de 

förstått begreppet i fråga eller tolkat det annorlunda (Pettersson, 1990).  

 

Hur kan läraren hjälpa 

Vår frågeställning ”Hur kan man som lärare hjälpa de elever som ser textuppgifter som en 

svårighet?” besvaras under denna rubrik. Vi kommer ta upp olika sätt som visar hur man som 

lärare kan underlätta undervisningen för elever. De kategorier vi kommer att gå in på är hur 

arbete i grupp kan underlätta, vikten av god kommunikation, individualiserad undervisning 

och arbete med laborativt material.  

 

Det är viktigt att undervisning i matematik anpassas till varje elev (Pettersson, 1990, s.171). 

Alla elever har olika kunskaper inom matematik och deras inlärningsprocesser tar olika tid. 

Det är därmed viktigt att anpassa utefter elevernas enskilda nivåer. Pettersson syftar också på 

att det kanske inte är mer stöd de behöver utan en annan typ av stöd. Genom Ahlbergs 

(1992s.159,161) forskning har eleverna begripit att ett problem kan lösas på många olika sätt 

och de har även lärt sig att se samband på tal förhållande till verkligheten. De har också lärt 

sig att tänka logiskt och har förstått vilket räknesätt som skall användas. Ahlberg menar att 

förståelsen hos dessa elever ska ses som ett mål i undervisningen och inte bara som ett medel 

de ska använda sig av för att lösa ett problem. Elevers kunskapsinhämtning är en process som 

framkommer i mötet med eleven och i dennes miljö. Detta är något som kan ses som mötet 

mellan elev och lärare i undervisningssyfte (Petterssons, 1990, s.153). Ett problem som kan 

uppstå som Pettersson (1990, s.168) tar upp är att elever använder sig av en standardmodell 

som de använder som en lösningsstrategi i alla uppgifter. Elever tror att alla uppgifter som är 

inom ett visst avsnitt ska utgå från samma räknesätt för att lösas.  
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I Ahlbergs (1992, s.170) forskning tar hon upp ett sätt att lösa ett problem. En elev i lågstadiet 

hamnade i svårigheter i ett försök att lösa en uppgift. Eleven visste inte hur hon skulle gå 

tillväga för att lösa problemet och därmed gav hon upp och vägrade att fortsätta. Eleven blev 

tillsagd att hon kunde försöka att rita en bild till uppgiften. Eleven testade detta och fick 

därmed upp en visuell bild av vad problemets innehåll bestod av och på så sätt löste hon 

problemet. Laborativa moment är något som Löwing (s.196-197) tar upp i sin forskning. Här 

används det för att eleverna ska få en bättre förståelse för matematiken.  Det visade dock inga 

positiva effekter eftersom det fanns för lite material och vissa lärarna var oengagerade. 

Löwing menar att man ska planera undervisningen noga. I en studie av Häggblom (2000, 

s.198) förbättrade barnen sina resultat om de fick använda klossar när de löste en uppgift. 

Studien visade dock att barnen behövde kunskaper med talramsan för att kunna använda 

klossarna som stöd. Det finns flera olika sätt att lösa ett problem och det kan finnas flera rätta 

svar (Ahlberg, 1992, s.132). Hon skriver att eleverna blev besvikna när de fick veta att flera 

svar kunde vara rätt men att de sedan godtog att uppgiften kunde lösas på flera sätt. Resultaten 

i Ahlbergs (1992, s.136) studie visar att eleverna tycker att problem med öppna 

frågeställningar är roligast vilket kan bero på att eleverna får mer frihet. Ahlberg skriver att 

elever tycker att problemen är roliga om de är lätta att lösa. Hon menar dock inte att det bara 

ska vara lätta uppgifter när man arbetar med problemlösning utan att eleverna ska känna att de 

klarar av att lösa uppgifterna. 

 

 Arbete i grupp tas upp av Ahlberg (1992, s.137-139). I studien satt eleverna i grupper och 

diskuterade sina problemlösningsförslag. Eleverna tyckte det var roligt att lyssna på varandra 

och se hur de hade löst uppgifterna vilket gav dem nya idéer om hur man kan göra. Eleverna 

tyckte även att det var roligt att få visa upp sitt arbete för de andra i gruppen. Erikssons-

Gustavsson & Samuelsson (2007, s. 45) skriver även om samtal i grupp i sin forskning. Även 

de skriver att eleverna får höra varandras resonemang och kan på så sätt lära sig något nytt. I 

Löwings (2004, s.195) studien lät läraren även här eleverna arbeta i mindre grupper. Fördelen 

med detta menar Löwing är att eleverna kunde hjälpa varandra och öva att prata matematik 

med varandra. Hon skriver att om arbetet i gruppen ska vara effektivt så gäller det att man 

placerar eleverna så att de sitter med dem som arbetar med samma moment i boken.  

 

Det är brist på kommunikation mellan lärare och elev enligt Löwing (2004, s.198-200). Hon 

tar upp fyra punkter som är viktiga vid kommunikation. Dessa punkter är instruktioner, 

individanpassning, förklara och utforma det matematiska innehållet i undervisningen och 
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lärarens användning av språk. Löwing skriver att man som lärare inte bara ska upprepa de 

instruktioner som står i boken utan ge andra förklaringar. Löwings (s.193-194) studie tar även 

upp gemensamma genomgångar för att starta en lektion. Vid gemensamma genomgångar 

behöver man inte ge information till varje elev för sig. Det visade sig dock att lärarna inte var 

tillräckligt tydliga vid genomgången och eleverna fick ställa frågor i efterhand. Elever kan ha 

svårt att förstå instruktionerna i läroboken och behöver tydligare instruktioner från läraren. 

Löwing (2004, s.162) skriver att vid ett tillfälle i hennes studie att texten till uppgiften var på 

ena sidan och den tillhörande bilden på en annan. Eleverna behövde få förklarat av läraren hur 

de skulle göra för att kombinera dessa. 

 

Den forskning Löwing (2004, s.194-195) gjort visade att individualiserad undervisning gjorde 

så att elever fick möjlighet att arbeta i sin egen takt. Hon tar upp något som heter 

hastighetsindividualisering vilket innebär att eleverna arbetade med samma typ av uppgifter 

men under olika lektioner. Eleverna fick även samma instruktioner till uppgifterna. Detta för 

att de ska kunna arbeta i sin egen takt och inte bli stressad över att det inte finns tillräckligt 

med tid och inte kunna jämföra sig med sina kamrater. Enligt Löwing är anledningen att 

långsamma elever inte är lika snabba är att de satt en större del av tiden och väntade på att få 

hjälp av läraren. 

 

Det har visats i tidigare studier att lotsning är ett fenomen som förekommer i 

matematikundervisning. Läraren ger då eleven som hamnat i svårigheter stöd för att lösa en 

uppgift. Författarna menar att det inte alltid är så bra att lotsa fram elever eftersom att det 

finns risk att de inte ser helheten med uppgiften vilket inte kommer att gynna eleven i längden 

(Eriksson-Gustavsson & Samuelsson, 2007, s.47). 

 

Sammanfattning  

Den kvalitativa forskningen tar upp att det finns flera olika sätt att lösa problem på och det 

kan finnas flera lösningar (Ahlberg, 1992). Det visar också att individualiserad undervisning 

kan ge elever möjlighet att arbeta i sin egen takt (Löwing, 2004). Laborativt material kan 

användas om det finns tillräckligt med material och om läraren är engagerad (Löwing, 2004 & 

Häggblom, 2000). Att kommunikationen är viktig visas också genom den kvalitativa 

forskningen och att arbete i grupp är något som eleverna tycker är roligt (Löwing, 2004). Det 
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tas även upp att undervisningen bör anpassas till varje elev i den kvantitativa forskningen som 

det även gjorde i den kvalitativa.  

 

Diskussion 

Under denna rubrik kommer metod och resultat diskuteras. Vi diskuterar och värderar styrkor 

och svagheter i studien. I resultatdiskussionen kopplar vi resultatet till vårt syfte, 

frågeställningar och även till bakgrunden. Egna reflektioner kommer även att tas in.  

 

Metoddiskussion 

Vi har gjort en litteraturstudie där syftet var att undersöka vad forskning säger angående 

elevers svårigheter som kan uppstå i mötet med textuppgifter inom matematik. Detta för att vi 

som blivande lärare ska kunna finna metoder baserade på forskning för att kunna hjälpa de 

elever som ser textuppgifter som ett problem. De sökord som först valdes ut var 

problemlösning, textuppgifter och matematik. Vid sökning av ordet textuppgifter fick vi upp 

ett mindre antal artiklar vilket vi blev missnöjda över eftersom det ämnet var något som vi 

ville fokusera på. Några av de artiklar som lästes hade delvis fokus på området textuppgifter 

men vi hade velat hitta fler artiklar som grundade sig på detta. De artiklar som använts 

hittades i databaserna Swepub och Summon. Vi sökte även i databasen ERIC men ingen av 

dessa artiklar användes i studien. Det kan ses som en svaghet i vår studie att vi endast 

använde oss av svenska artiklar men vi ville hålla oss till den svenska kontexten och valde 

därför bort att använda oss av artiklar från ERIC. För att hitta artiklar som var relevanta för 

vårt syfte användes sökord i kombination så som problemlösning i matematik och 

matematikproblem. I den första sökningen hittades flera artiklar som kunde användas men vi 

upptäckte även att många artiklar inriktade sig mot naturkunskap och andra ämnen som inte är 

relevanta för denna studie. För att hitta fler passande artiklar letade vi upp referenser i de 

artiklar vi ansåg var intressant och sökte då på titeln eller författaren. Detta visade sig vara ett 

lyckat sätt att söka artiklar på och vi fick tag i några som vi kunde använda i vår studie.  Åtta 

artiklar har använts i resultatet och endast två har fokus på problemlösning. De övriga 

artiklarna går in mer allmänt på matematik och några av dem använder sig mycket av olika 

problem som uppkommer i textuppgifter. Hade fler artiklar haft fokus på problemlösning 

kunde resultatet blivit mer djupgående. Vi har dock använt oss av allmänna artiklar inom 

matematik för att kunna besvara den forskningsfråga som handlar om lärarens arbete med 
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textuppgifter i matematik. Studien av Eriksson-Gustavsson & Samuelsson (2007) är en studie 

ur PiUS-rapportserie, vilket kan ses som svaghet eftersom den inte har granskats enligt 

vedertagen vetenskaplig praxis. Vi valde ändå att använda oss av denna artikel. Flera artiklar 

som vi valde i databasen Summon hittade vi även i databasen Swepub. Vi kunde då ytterligare 

undersöka om artiklarna var vetenskapliga och ser det som positivt att artiklarna finns med i 

fler än en databas. Artiklarnas publiceringsår är väldigt spridda vilket kan ses som en svaghet. 

De artiklar som skrevs för flera år sedan kan tänkas inte vara så relevanta nu men efter att ha 

läst dem ansåg vi att det inte skulle påverka om artiklarna var skrivna sen tidigare. När vi 

kvalitetsgranskade artiklarna upptäckte vi att några artiklar saknade urval eller originaldata. 

Trots detta ansåg vi att artiklarna hade tillräckligt med kvalitet för att användas i vår studie. 

Artiklarna som använts har varit kvalitativa, kvantitativa eller båda delarna. Det har varit lite 

problematiskt att använda sig av olika sorters artiklar men det har även varit intressant att se 

olika sorters studier. Vi hade kunnat använda oss av enbart kvalitativa eller kvantitativa 

studier för att underlätta arbetet.  Vi ser dock det som en styrka att de olika studierna som vi 

har använt oss av har kommit fram till samma resultat. Vi anser att vi har fått svar på de 

forskningsfrågor vi framställt. Dock hade vi velat ha använt oss av fler artiklar som handlade 

om textuppgifter. Hade vi använt oss av engelska artiklar så hade vi förmodligen kunnat få in 

mer forskning inom detta.  

 

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen kommer vi ta upp det som vi ansåg var intressant att diskutera från vårt 

resultat. Vi kommer även framhäva det som togs upp i bakgrunden. Det vi vill få ut av denna 

studie är att hitta de faktorer som bidrar till att elever har svårt för textuppgifter och hur man 

kan lösa detta problem. Valet av våra forskningsfrågor grundades på det som vi anser är 

brister för varför det uppstår problem i möte med textuppgifter. Vi ville ta reda på vad det 

fanns för forskning kring problemlöning och hur vi kunde bygga vår studie på detta fenomen. 

Detta för att kunna väva samman den forskning som fanns och därmed kunna framhäva en 

fortsatt forskning. Dels för att upptäcka vart svårigheterna uppstår samt hur det kan förhindras 

i framtiden.  

 

Att det uppstår svårigheter hos elever i mötet med textuppgifter kan bero på flera saker. Dels 

kan det bero på deras självförtroende, deras motivation, och vilka förkunskaper de besitter. 

Förkunskaper har en viktig betydelse för om elever kan utföra matematiska uppgifter. 
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Eleverna behöver en viss typ av kunskap och färdigheter för att kunna lösa uppgiften. I 

resultatet framgår det att förkunskaper är viktigt inom matematiken. Löwing (2004, s.251) 

skriver att om en lärare saknar information om elevernas förkunskaper så kan det leda till 

problem en längre tid. Vi anser också att förkunskaper är grunden till vad elever kan vilja 

utföra. Dock inte bara i matematik utan i alla ämnen eftersom ämnena går in i vart annat och 

de erfarenheter de har från ett ämne kan styrkas i ett annat. Frågan är då vilka förkunskaper 

som behövs? Vi anser att det är lärarens uppgift att ta reda på vilka förkunskaper eleverna 

behöver ha för att lösa de problemlösningsuppgifter de blir tilldelade. Om eleverna upplever 

att uppgiften är för svår så kan deras självförtroende försvagas och de blir mindre motiverade 

till att lösa uppgiften. Vi har i bakgrunden tagit upp det Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz 

(2000, s.15) skriver om att det är viktigt att problemet har en anknytning till eleverna och 

deras intresse. Vi anser därmed att om ett problem är anpassat utefter elevernas intresse så kan 

detta motivera dem eftersom det är något de känner till och kan relatera till. Vi menar inte att 

eleverna bara ska få uppgifter de själva anser är lätta utan att de ska få uppgifter som de 

känner att de kan klara av men även ger dem en utmaning. Misslyckas eleverna med en 

uppgift så finns det en risk att de tror att de inte kommer kunna klara av andra liknande 

uppgifter (Ahlberg, 1992, s.252). Som tidigare nämnt anser vi att som lärare gäller det att veta 

vilka förkunskaper som behövs och se vilka förkunskaper eleverna har sedan tidigare. Alla 

elever har olika kunskaper inom matematik och deras inlärningsprocess tar olika tid. Det är 

därför viktigt att anpassa undervisningen till varje elev (Pettersson, 1990, s.171). Det tas upp i 

flera artiklar att förkunskaper är viktigt inom matematiken och därför ser vi detta som 

trovärdigt. Motivation tas endast upp av Möllehed (2001) men vi anser att detta är en viktig 

faktor när det gäller problemlösning, för har eleverna ingen motivation så kanske de inte vill 

ta sig an uppgiften.  

 

Det många författare tar upp är att det är brist på kommunikation mellan lärare och elev och 

det är något som är viktigt som måste förändras. Samtal som förs mellan lärare och elev är en 

viktig faktor eftersom det där ges svar på hur elever har uppfattat en uppgift annars är det lätt 

att det uppstår missförstånd mellan läraren och eleven. Vi ser därmed att det är viktigt att hela 

tiden som lärare vara uppmärksam på vad eleverna förstått och inte förstått så man inte tappar 

någon på vägen. Hur elever arbetar bäst i möte med textuppgifter är olika beroende på hur 

man ser på det eller vad man vill få ut av det. Att arbeta i grupp har sina fördelar. I Ahlbergs 

(1992, s.137-139) studie går hon in på arbete i grupp där eleverna får diskutera sina 

problemlösningsförslag. Studien visade att eleverna fick komma till tals när de arbetade i 
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grupp och även att de tyckte att det var roligt då de fick se varandras lösningar. Detta ser vi 

som en positiv feedback eftersom eleverna uppskattade denna sort av arbete. Dock anser vi att 

detta kan bli ett problem då inte alla elever vågar eller får chansen att komma till tals. Det 

framgår inte i Ahlbergs studie om vad som kan gå fel med sådana här situationer utan studien 

utgick endast från vad som var positivt med arbete i grupp. Vi anser att som lärare får man 

vara försiktig så att det inte finns en dominerande part i gruppen då alla inte tar lika stor plats 

och väljer istället att bara hålla med och sitter därmed tyst. Det är därför viktigt att lyfta fram 

alla i gruppen och att det ska framgå redan från början varför de sitter i grupp. Både Löwing 

och Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz stödjer Ahlbergs teori om att det är en fördel med att 

arbeta i grupp. Dels som Löwing (2004, s.195) skriver att en fördel med att jobba i grupp är 

att eleverna kan ta hjälp av varandra då de får möjlighet att diskutera matematik och även som 

Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz (2000, s.49) tar upp att de får möjligheten att argumentera 

för sina lösningar. Författarna har även tagit upp att det är bra för elevernas utveckling. Då 

många författare kunde styrka att det var en fördel att låta eleverna arbeta i grupp anser vi att 

denna information är trovärdig för oss att förlita oss på. Det finns även fördelar med att 

individualisera undervisningen. Detta så att eleverna kunna kan arbeta i sin egen takt och inte 

känna sig stressade som Löwing (s.194-195) säger. Det gynnar speciellt de långsamma 

eleverna som annars sitter ut tiden för att de inte får den hjälp de behöver från läraren. Det vi 

har kommit fram till är att man kan variera undervisningen med grupparbete och 

individualiserad undervisning. För att elever ska känna att de har samma förutsättningar kan 

nivågruppering vara en lösning på detta problem. De moment de gör vid individualiserad 

undervisning gör att eleverna kan lära sig i egen takt och inte behöver stressa sig igenom för 

att känna att de ligger sist. I grupp har alla en gemensam uppgift som de alla tillsammans ska 

svara på vilket gör att de inte behöver känna någon stress. Att höra varandra diskutera olika 

lösningar gör att elever, som har svårt för uppgiften, kan fånga andras idéer och kan då arbeta 

mer effektivt med problemlösning i eget arbete.   

 

Vi har båda uppmärksammat att ute på vår verksamhetsförlagda utbildning har eleverna inte 

fått den information eller förståelsen för varför de ska lösa uppgiften eller hur de ska lösa den. 

Detta kan innebära att elever gissar sig fram och inte förstår innebörden utav uppgiften. Det 

tas upp olika moment för att underlätta undervisningen för eleverna. Men räcker det? Dock 

har vi båda märkt att i vår verksamhetsförlagda utbildning börjar lärare ta till sig mer utav det 

laborativa arbetssättet. Förut har de använt sig mer av matematikboken men vi har märkt att 

det laborativa arbetssättet har underlättat mer för eleverna eftersom de får upp en mer visuell 
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bild utav problemet. Det finns både nackdelar och fördelar med att välja att arbeta laborativt 

då Löwing (s.196-197) tar upp i sin studie att läraren inte hade tillräckligt med material till 

eleverna och några av lärarna i studien inte var tillräckligt engagerade. Därför gav inte det 

laborativa momentet någon positiv effekt. Vi anser om man väljer att arbeta laborativt så ska 

dessa faktorer som Löwing tog upp vara en viktig del för att det ska kunna gå att utföra. Det 

vi kom fram till genom detta är att det är lärarens uppgift att vet hur laborativa moment kan 

användas på bästa sätt. Läraren behöver ha tillräckligt med material till alla elever och även 

ha en positiv inställning för att det ska fungera att arbeta laborativt med eleverna. Att arbeta 

med problemlösning på ett laborativt sätt går att utföra på många olika sätt. Häggblom (2000, 

s.198) tar upp ett exempel i sin studie där eleverna fick använda klossar när de löste en 

uppgift och barnen förbättrade här sitt resultat. Det betyder inte att alla elever kommer 

förbättra sina resultat med hjälp av laborativt material men vi tycker att det ska finnas tillgång 

till det i klassrummet så eleverna kan använda det vid behov. Om eleverna får en textuppgift 

där de ska lägga kulor i en viss ordning så kan det vara lättare för eleverna att ha kulorna 

framför sig än att det ska föreställa sig dem.  

 

Vi har även valt att undersöka vilken betydelse språket har i matematiken i denna studie. Vi 

anser att det är en viktig del att ta upp eftersom språket kan leda till svårigheter gällande 

problemlösning. Svårigheterna kan vara textuppgiftens struktur, olika begrepp som inte 

uppfattas på samma sätt av alla elever eller att det helt enkelt inte förstår vad det är som ska 

lösas med hjälp av all text. Pettersson, Riesbeck och Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz är 

författare som belyser att språket är en del som är viktig i möte med textuppgifter. Det som 

framgick hos de olika författarna var att det var viktigt att eleverna fick komma till tals och 

diskutera matematik för att de skulle få möjligheten att träna upp sitt matematiska språk. 

Ahlberg (1992, s.170) tar upp att språket ska ges stor plats åt eleverna för att de ska kunna 

utveckla sina språkliga kunskaper inom matematiken. Hon skriver även att språket är en 

avgörande faktor om eleverna kan lösa en textuppgift. Utefter vad vi sett ute på vår 

verksamhetsförlagda utbildning så har vi märkt att språket är första hindret till att elever inte 

kan utföra en textuppgift. Vi anser därmed att författarna som tagit upp detta med språk har 

efterliknat vad vi själva sett och därmed kan vi förlita oss på att författarnas studier är 

trovärdiga att följa. Det vi fått ut från studierna är att det är viktigt att redan från början i 

matematiken ta upp de matematiska begreppen och deras innebörd och introducera detta för 

eleverna. Detta för att det ska bli till en vana att använda sig av det matematiska språket och 

därmed utelämna det vardagliga språket som elever har en tendens att föra in i matematiken. 
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Därför är det som Pettersson (1990, s.170) säger att det matematiska språket utvecklas om de 

får komma till tals. Det som författaren också framförde var att om eleverna får komma till 

tals så blir det lättare för läraren att se om eleven förstått begreppet. Vi kände igen vad 

författaren skrev eftersom vi båda varit med om att elever har förstått begrepp på olika sätt 

och inte förstått innebörden av det och därmed kan det bli fel när de löser en textuppgift.  

Riesbeck (2008, s.49-50) skriver att lärare blandar olika språkliga begrepp utan att ge en 

anknytning för dessa begrepp till eleverna. Här tog författaren upp en bra poäng med att det är 

viktigt för hur information nås till eleverna och hur viktigt det är som lärare att uttala sig 

korrekt. Det framgick även att det inte berodde på eleverna om det blev fel ibland, vilket vi 

ansåg var viktigt att författaren tog upp. Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz (2000, s.47) tar 

även upp att genom problemlösning så kan elever få en förståelse för det matematiska språket.  

Problemlösning hjälper elever att utveckla språket, dock måste elever behaga språket för att 

förstå problemlösningsuppgifter. Vi ser detta som att det går hand i hand eftersom det ena inte 

utesluter det andra då det istället hjälps åt att bygga upp en förståelse hos eleverna, både inom 

språket och lösning utav textuppgifter.   

 

Det vi kommit fram till genom denna litteraturstudie är att det är mycket som påverkar elevers 

utförande av textuppgifter. Förkunskaper, språket, självförtroende och motivation är bara 

några av de faktorer som påverkar eleverna. Det vi har fått ut av denna studie är att om man 

har alla faktorer i åtanke så kanske man kan undvika att elever hamna i svårigheter. Flera 

studier som vi har använt oss av har berört liknande områden och eftersom de har kommit 

fram till likvärdiga slutsatser så anser vi att detta är trovärdiga resultat för oss att använda oss 

av i vår studie. Dock ansåg vi att vissa av studierna fokuserade på det positiva och nämnde 

inte så mycket av vad som kan gå fel med olika momenten. Detta anser vi var något som 

fattades och skulle vilja ha mer av.  

 

Konklusion  

Problemlösning är ett viktigt område inom matematiken. Att elever har svårt för att lösa 

textuppgifter har visats i fler undersökningar. Vår studie visar att det finns flera 

bakomliggande orsaker till varför elever hamnar i svårigheter när det gäller problemlösning 

och andra matematikuppgifter. Räknefel, fel räknesätt, avskrivningsfel, miss av någon 

deloperation och svårighet att svara på rätt fråga är några bakomliggande faktorer till varför 

elever inte kan lösa uppgifterna korrekt. Förkunskaper är en viktig del för elever när de ska ta 
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sig an matematikuppgifter då de behöver en bra grund att stå på. Språket är avgörande för att 

elever ska kunna lösa uppgifter och de behöver träna sina matematiska kunskaper. Läraren 

bör veta vilka förkunskaper som behövs och behöver anpassa undervisningen utefter elevers 

behov. Detta kan göras genom att eleverna får arbeta i sin egen takt, genom användning av 

laborativt material och genom arbete i grupp. För att eleverna ska få självförtroende och vilja 

utföra uppgiften gäller det att ge dem motivation och göra undervisningen lustfylld. 

 

Implikation 

Genom denna studie har vi upptäckt att det behövs mer forskning kring varför elever har svårt 

för matematikuppgifter med text. Den forskning som vi har hittat går in en del på att begrepp 

som ”dubbelt och ”bredden” kan vara svåra att förstå. Hur frågan är skriven i uppgiften är 

något som det borde forskas mer på. En uppgift kan vara: Fem fåglar är hungriga. De hittar tre 

maskar. Hur många fåglar får ingen mask? Hade istället frågan varit: Hur många fler fåglar än 

maskar finns det, hade kanske uppgiften varit lättare att lösa. Det kan vara bra att veta hur 

man i undervisningen ska formulera uppgifterna som ges till eleverna. Svårigheten uppstår när 

textuppgifter uppkommer i samband med matematik därför hade det varit bra om det 

forskades vidare på vad detta beror på. Detta är en viktig grund för att förstå varför elever har 

svårt att lösa textuppgifter idag. Det är även brist på forskning gällande läsförståelsens 

betydelse för problemlösande texter och mer kunskap om kopplingen mellan matematik och 

läsförståelse. Detta hade varit bra för framtida studier för att veta om elever behöver ha en god 

läsförståelse innan de börjar arbeta med textuppgifter i matematik.  
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