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Sammanfattning 

I matematikundervisningen på gymnasieskolan går den mesta tiden åt till elevernas 

enskilda arbeten med övningsuppgifter, uppgifternas innehåll är till stor del enbart 

matematiska symboler med olika svårighetsgrader. Övningsuppgifterna går ut på att 

eleverna ska träna upp olika färdigheter och matematiska förmågor. Syftet med min 

studie är att undersöka gymnasieelevers arbete med matematiska uppgifter i textform, 

vad eleverna har för svårigheter/brister i arbetet med dessa uppgifter. Eleverna som 

deltog i studien fick lösa fyra textuppgifter, liknande textuppgifter finns i läroboken, 

därefter besvarade eleverna en enkät och slutligen intervjuades några av eleverna. 

Resultatet visar att eleverna har begränsade räknefärdigheter och har svårt att välja ut 

information ur texten. Förutom dessa brister har eleverna problem med textuppgifterna 

beroende på deras lässtrategier, de lägger uppmärksamheten på symboler, uttryck och 

signalord istället för helheten. Resultatet visar att eleverna i allmänhet inte har svårt att 

förstå den språkliga aspekten av textuppgifterna, men de har svårt att förstå innebörden 

av matematiska begrepp och uttryck, för att kunna välja lämplig lösningsmetod.  

 

 

Nyckelord: matematiska textuppgifter, svårigheter, textförståelse, lässtrategier, 

matematiska förmågor 
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1 Inledning 
Samhället skulle ha svårt att utvecklas utan matematik, eftersom matematiken är en del i 

människans vardagsliv och används hela tiden för att lösa olika problem vare sig man är 

medveten om det eller inte. Altun & Bozkurts (2017) undersökning A new classification 

proposal för mathematical literacy problems, gjordes bland turkiska åttonde klasser, där 

10 lärare och 435 elever deltog. Lärarna fick testet som de gav till eleverna, eleverna 

hade en timme på sig att lösa de tio uppgifterna. Författarna analyserade elevernas svar 

utifrån en faktoranalys. I slutet av analysen fick de fram sex faktorer och dessa var: (1) 

algorithmic operations; (2) mastering rich mathematical content; (3) mathematical 

inference; (4) developing mathematical proposals and interpreting a developed 

proposa; (5) understanding the mathematical equivalence of real world situations; (6) 

understanding the counterpart of mathematical language in life. Resultatet visar att 

eleverna har störst svårigheter med att omvandla verkliga situationer till en matematisk 

modell. I analysen om kopplingen mellan de sex faktorerna, visar författarna att 

elevernas förmåga att förstå matematikens betydelse i vardagslivet och hur matematik 

används för att lösa problem i vardagen, har en stor inverkan på hur elever lär sig 

matematik. Förståelsen ökar elevernas kapacitet och deras vilja till att lära sig mer 

matematiken. Altun & Bozkurt (2017) visar också att elevernas kunskap om ord, 

symbol och begrepp, samt förmågan att varsebli hur dessa hänger ihop ger eleverna 

möjlighet att både följa och föra matematiska tankegångar. 

I och med att elever brister i sin förståelse av matematiska textuppgifter ökar risken för 

att senare i livet inte kunna tillgodogöra sig kunskaper för att hantera vardagen, vilket i 

förlängningen gör att de får besvärligt att klara sig i samhället utan hjälp. Samma ord 

kan betyda olika saker. Detta blir påtagligt då det gäller ord där betydelsen i vardagen 

inte är detsamma som inom matematiken (Myndigheten för skolutveckling, 2008). Om 

eleven tolkar ordet utifrån vardagen i ett matematiskt sammanhang kan det uppstå 

svårigheter. Därför är det ett måste för eleven att hen lär sig förstå och tolka orden rätt i 

sitt sammanhang (Möllehed, 2001). Möllehed (2001) visar att om eleven inte förstår 

språket, blir det svårt att göra en korrekt analys över vilka åtgärder som ska vidtags och 

därmed lösa uppgifter inom matematiken. Detta har också Österholm och Bergqvist 

(2012) visat i sin undersökning om förhållandet mellan läsförmåga och matematisk 

förmåga, när det gäller lösandet av textuppgifter. Österholm & Bergqvist (2012) visar 

att det finns en stark koppling mellan dessa två förmågorna, det är omöjligt att koppla 

bort läsförmåga från den matematiska förmågan. 

Textuppgifter upptar en betydande del av matematiken. Textuppgifterna innehåller både 

matematiska symboler och begrepp samt vardagsspråk, vilket gör att det krävs både en 

språklig- och en matematisk förståelse. Sterner & Lundberg (2002) påpekar att 

uppfattningen av ett problem eller dess lösning kan vara olika, beroende på person. 

Personen kan till exempel uppfatta textuppgiften på ett icke-matematiskt språk eller så 

kan personen uppfatta uppgiften som att det krävs olika ställningstaganden under 

lösningsprocessen.  

PISA-undersökningar (Skolverket, 2016) visar att det finns en stark koppling mellan 

läsförståelse och matematik hos eleverna, genom att undersöka 15-åriga elevers 

kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. I PISA-undersökningarna fick 

eleverna genomföra uppgifter som hänvisar till både matematik och läsning. Resultat för 

de svenska eleverna har blivit bättre, år 2015 jämfört med 2012. Vad denna förbättring 

beror på, är en fråga man som lärare bör fundera på. Mot denna bakgrund är det viktigt 
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för en matematiklärare: att förstå sambandet mellan läsförståelse och matematik på ett 

djupare plan; att utreda möjligheter och svårigheter eleverna har i arbetet med 

textuppgifter; samt varför resultaten inte blir korrekta. En bra förståelse om 

svårigheterna som eleverna har och variationen av elevernas upplevelser vid arbetet 

med textuppgifter i matematik, är en grund för att skapa balans i undervisningen. Det 

vill säga att uppläggningen av undervisningen bygger på elevernas olika nivåer i 

läsförståelse, i matematiska förmågor som räknefärdighet, begreppsförståelse osv. 

 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med undersökning är att ta reda på vad som är svårt för gymnasieeleverna i 

arbetet med matematiska textuppgifter och orsakerna till variationen i elevernas 

svårigheter.  

Den frågeställning som ska undersökas i min studie är följande: 

 Vilka svårigheter uppstår när gymnasieelever löser matematiska textuppgifter? 

I avsnittet 5.1 resultatdiskussion kommer jag att ta upp varför det uppstår svårigheter 

när eleverna löser matematiska textuppgifter och faktorer som kan förklara variationen i 

elevernas svårigheter med matematiska textuppgifter.  
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2 Bakgrund och tidigare forskning 

2.1 Matematiska förmågor 
Matematiken kan betraktas som ett universellt språk, ett språk som bygger på 

definitioner, begrepp, teori, siffror, axiom och postulat. Detta språk kan uttryckas i form 

av symboler och dessa är likadana över hela världen. Det sättet att kommunicera inom 

matematiken gör att det blir ett språk, vilket eleverna ska varsebli och ta till sig. Patrice 

& Chena (2016) visar att det unika sättet att kommunicera inom matematik fungerar i 

olika kulturer och länder. Författarna analyserar data från videoinspelningar och 

observationer, om interaktionen i klassrummet mellan olika grupper vars språk är 

främmande för varandra. De framhåller att matematik språket är unikt och komplext, de 

föreslår att matematikundervisningen bör bygga på förståelse av grundläggande 

begrepp, som utgörande grunden för elevernas lärande i ämnet (ibid). I en skrift om 

bedömning i gymnasieskolan, uttrycker Skolverket (2012) att den typen av undervisning 

knyter ihop nya kunskaper med elevens förkunskaper. En process skapas där eleven 

kommer fram till resultatet och själva processen är mer betydelsefull än resultatet 

(ibid.). I den gällande läroplanen-Lgy11 för gymnasiet ligger de matematiska 

förmågorna till grund för matematikämnets syfte. Som mål har 

matematikundervisningen att den ska ge eleverna möjlighet att utveckla skilda förmågor 

i matematik. Detta specificerar läroplanen-Lgy11 (Skolverket, 2011b, s.90) enligt 

följande: 

1. Begreppsförmåga: använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp 

samt samband mellan begreppen. 

2. Procedurförmåga: hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär 

med och utan verktyg 

3. Problemlösningsförmåga: formulera, analysera och lösa matematiska problem 

samt värdera valda strategier, metoder och resultat. 

4. Modelleringsförmåga: tolka en realistisk situation och utforma en matematisk 

modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar. 

5. Resonemangsförmåga: följa, föra och bedöma matematiska resonemang 

6. Kommunikationsförmåga: kommunicera matematiska tankegångar muntligt, 

skriftligt och i handling. 

7. Relevansförmåga: relatera matematiken till dess betydelse och användning inom 

andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang. 

I dokument ”Alla kommentarer” som ingår i den nuvarande läroplanen-Lgy11 

förtydligar Skolverket innebörden av de sju matematiska förmågorna. Till exempel 

begreppsförmåga: ”Att beskriva innebörden av ett begrepp och samband mellan 

begrepp innefattar att kunna redogöra för definitioner, egenskaper och relationer hos 

begrepp och samband mellan begrepp. Ett begrepps innebörd, syfte och mening ges 

framförallt genom hur begreppen används i olika sammanhang inom matematiken eller 

i tillämpningssituationer.” (Skolverket, 2011c, s.1). Dessutom poängteras betydelsen av 

att använda korrekta matematiska symboler i beskrivningen av olika begrepp. 

Dessa sju förmågor hänger ihop och utvecklas ej oberoende av varandra, tvärtom ger 

den ena förmågan stöd åt den andra i utvecklingen. Till exempel för att kunna lösa en 

uppgift av en utommatematisk situation, så måste eleven skapa en matematisk modell, 

då krävs att eleven har en bra förståelse för olika matematiska begrepp. Eleven kommer 

att utveckla både modellerings- och begreppsförmåga (Palm et al., 2004). Hela tiden 

vidareutvecklas och fördjupas kunskaperna, som bygger på varandra. Meningen är att 
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elevens inlärning ska byggas på vid varje tillfälle som ett område återkommer. Alltså 

sker det en progression i inlärningen hos eleven. Ju fler förmågor eleven besitter och 

kan använda, dessutom utvecklar eleven mer flexibilitet i sitt upplägg av 

lösningsprocessen, samt i att kunna knyta samman de olika matematiska begreppen och 

deras innebörd samt argumentera för sitt val (ibid.). 

De sju matematiska förmågorna som är i nuvarande läroplan-Lgy11 för ämnet 

matematik har utvecklas under lång tid. I sin artikel om ”Kompetenser och matematik”, 

presenterar Helenius (2006) en del av resultat från ett arbete som är gjort i Danmark, 

som kallas KOM (Kompetencer och Matematiklæring). Blooms taxonomier från 

femtiotalet är de mest kända idéerna som ligger till grund för matematiska förmågor 

(ibid.). Blooms taxonomier baserar sig på människans kognition. Tillvägagångssättet 

som används för att identifiera de matematiska kompetenserna beskriver Helenius med 

hjälp av exempel. Till exempel kompetens i att använda tekniska hjälpmedel, det är en 

viktig kompetens för elever i matematik. Under sin skoltid använder eleven 

miniräknaren mycket i arbetet. Men enligt författaren sker i allmänhet inte mycket 

utveckling av elevens hjälpmedelskompetens. Eleverna brukar bara använda sig av vissa 

grundläggande funktioner i miniräknaren. Detta sätt att använda miniräknaren ger ingen 

utveckling på ett djupare plan, det vill säga hur miniräknaren kan användas mer 

effektiv. I KOM identifieras åtta viktiga matematiska kompetenser, de är som följer 

(ibid.): 

1. Tankegångskompetens  

2. Problemlösningskompetens 

3. Modelleringskompetens 

4. Resonemangskompetens 

5. Hjälpmedelskompetens 

6. Kommunikationskompetens 

7. Symbol- och formalismkompetens 

8. Representationskompetens 

Palm et al. (2004) gör en liknande undersökning som det Danska KOM-projektet, för att 

identifiera de matematiska kompetenserna som eleverna bör ha, enligt det svenska 

skolsystemet.  Deras arbete baserar sig på att tolka den gamla läroplanen-Gy2000, 

programmål, kursplan och betygskriterier för gymnasiematematik. Författarna 

analyserar även matematiska uppgifter ur den Nationella provbanken. Författarna 

identifierar sex matematiska kompetenser i sin undersökning, dessa är (ibid.):  

1. Problemlösningskompetens 

2. Algoritmkompetens 

3. Begreppskompetens 

4. Modelleringskompetens 

5. Resonemangskompetens 

6. Kommunikationskompetens 

De åtta matematiska kompetenserna i den KOM-rapporten har samma innebörd och 

omfattas av de sex första matematiska förmågorna som ingår i Lgy11. Det är bara 

”Relevansförmågan” i Lgy11 som inte finns upptagen i KOM-rapportens beskrivning av 

de åtta matematiska kompetenserna. Den finns inte heller med i beskrivningen av mål 

som undervisningen ska sträva mot i den gamla läroplanen-Gy2000. Relevansförmåga 

betyder att elever kan använda matematik inom olika sammanhang, som till exempel 
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privatekonomi och även långsiktig se matematikens betydelse inom olika yrken 

(Skolverket, 2011c). 

Den förmågan som benämns ”Algoritmkompetens” i Gy2000 motsvarar 

”Procedurförmåga” i Lgy11, den ingår inte i de åtta matematiska kompetenserna i 

KOM-rapporten. De förmågor som den KOM-rapporten, den gamla läroplanen-Gy2000 

och den nuvarande läroplanen-Lgy11 har gemensamma är: problemlösningsförmåga, 

modelleringsförmåga, resonemangsförmåga och kommunikationsförmåga. 

Beskrivningen av dessa förmågor är i grunden densamma. Tankegångskompetens och 

representationskompetens i KOM-rapporten motsvarar begreppsförmåga i Lgy11, att 

elever ska förstå olika begrepp och dess samband, för att kunna presentera dessa 

begrepp i olika former. Den hjälpmedelskompetens respektive symbol-

formalismkompetens i KOM-rapporten ingår som en del i procedurförmåga respektive 

kommunikationsförmåga i Lgy11. 

2.2 Matematikundervisning 
Skolinspektionen (2009) gjorde en granskning av matematikundervisningen i 

grundskolan. Granskningen genomfördes i tjugotre grundskolor, där Skolinspektionen 

intervjuade skolledare och lärare, observerade lektioner, samt delade ut en enkät till 

sextiotre lärare. Skolinspektions undersökning visar att utöver lärarens genomgång på 

tavlan, så används den mesta tiden till att eleverna jobbar med uppgifterna i läroboken. 

Vid en matematiklektion går läraren först igenom teorin, därefter jobbar eleverna 

ensamma eller i grupp med övningsuppgifter. Eleverna ges en översikt av vilka 

områden som läraren tänker gå igenom samt rekommenderar övningsuppgifter till dessa 

ur läroboken. Detta gör att eleverna nästan uteslutande använder tiden till att lösa de 

givna uppgifterna som är tagna ur läroboken (ibid.). 

I en senare granskning år 2016 om matematikundervisning i gymnasieskolan använder 

Skolinspektionen som metod intervju, observation och enkät. Undersökningen 

behandlar bara matematik 3c. Skolinspektionen (2016) finner att tillvägagångssättet för 

matematikundervisningen på gymnasienivå är densamma som granskningen av 

grundskolan 2009 visar. När läraren går igenom uppgifter på tavlan kan det bli 

besvärligt att få med sig alla elever, eftersom varje elev befinner sig på olika 

utgångspunkter i förhållande till den information som läraren försöker förmedla från 

tavlan (Skolinspektion, 2016). 

Johanssons (2006) avhandling består av fyra studier om användandet av läroboken inom 

matematikundervisningen. I den första delen behandlas läroboken från två perspektiv: 

Som fysikt objekt och som verktyg i matematikundervisningen. Skilda läroböcker från 

olika länder analyseras av författaren och hur de nyttjas i utlärningen av matematik. 

Resultatet visade att undervisningen till stor del enbart bygger på läroboken. 

Tidsåtgången är en orsak till att matematikundervisningen planeras och baseras till stor 

del på läroboken, enligt Johansson (2006). Detta gör att läraren inte behöver använda tid 

till att utforma egna uppgifter, inte heller utforma ordningen av presentationen av de 

olika momenten (ibid.).  

Resultatet av Johanssons (2006) tredje del i sin studie visar på samma sak, att läroboken 

har en stor andel i planeringen av lärarnas matematiklektioner. I denna delen av 

undersökningen analyserar författaren hur tre matematiklärare planerar sina 

matematiklektioner. Resultatet visar att två av lärarna bara använder exempel från 

läroboken i sin genomgång, medan den tredje läraren också hämtar exempel från sin 
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fysikundervisning eller från annan resurs. Till exempel använder den tredje läraren 

information från kommunen, läraren presenterar en tabell om kostnaden i användandet 

av vatten, sedan visar läraren ett uttryck för kostnaden: 𝐴 ∙ 𝑥 + 𝐵 ∙ √𝑥. Tillsammans 

med eleverna löser läraren uppgiften om kostnaden i användandet av vatten för olika 

typer av hushåll, sedan jämförs kostnaden av dessa hushåll med varandra. Med dessa 

uppgifter får eleverna repetition i kvadratroten och kubikmeter, och lär sig samtidigt 

betydelsen av konstant och variabel i ett matematiskt uttryck. Detta arbetssätt kräver en 

hel del förberedelse och erfarenhet från läraren, i att hantera olika situationer som 

uppstår under diskussionen med eleverna. Lärarnas val av uppgifter påverkar elevernas 

val av uppgifter. Resultatet av Johanssons undersökning visar att elever ägnar den mesta 

tiden åt att arbeta med uppgifter som finns i läroboken, dessa uppgifter är mesta del 

likadana som lärarens exempel (ibid.).  

I den tredje delen av sin avhandling undersöker Johansson (2006) också om hur lärare 

väljer övningsuppgifter till eleverna och i vilken utsträckning lärare ger hemläxa till 

eleverna. Johansson visar att det är sällan lärare ger hemläxa till eleverna. I valet av 

övningsuppgifter gör lärarna liknande val, i början av ett nytt område så rekommenderar 

lärarna att eleverna börjar med de enklare (rutinuppgifter) för att eleverna ska öva med 

de nya matematiska begreppen och metoderna. Eleverna brukar jobba i sin egen takt, 

efter några lektioner har eleverna kommit olika långt med övningsuppgifterna. I detta 

läget rekommenderade lärare eleverna som har arbetat färdigt med enklare uppgifter att 

fortsätta med svårare uppgifter, som är också från läroboken.  Trots spridningen av 

elevernas arbete med övningsuppgifterna, så forsätter lärare ger hela klassen en 

genomgång på nästa matematiska moment. I matematikundervisningen är läroboken den 

huvudsakliga undervisningskällan (ibid.).  

I Johanssons (2006) andra del av avhandlingen analyseras kopplingen mellan 

styrdokument och lärobok. Här framkommer ytterligare en orsak till varför 

matematikundervisningen baserar sig så mycket på läroboken. Nämligen att uppgifter 

på alla nivåer finns i läroboken. Det underlättar för läraren att välja övningsuppgifter 

som passar en blandad grupp elever, eleverna kan också avgöra vilka uppgifter som 

passar just dem. Det gör att undervisningen kan anpassas till en heterogen grupp av 

elever. Kraven på likabehandling i undervisningen uppfylls därmed till viss del (ibid.). 

Denna orsak tas också upp i resultatet av Skolinspektions granskning år 2016. En annan 

viktig fråga som Johansson (2006)  också tar upp är hur läroboken väljs. Läroboken 

väljs ofta av lärarna, läroboken ska reflektera styrdokumentens anvisningar. Valet av 

lärobok beror på lärarnas egen tolkning och omdöme. Innehållet i styrdokument brukar 

ge ett brett tolkningsutrymme. Detta betyder att ett stort ansvar läggs på lärarna, vilket 

är ett svårt uppdrag för alla lärare att klara (ibid.).  Resultatet visar också att innehållet i 

läroböckerna är rätt lika varandra år efter år. Lärare som enbart går efter läroboken 

riskerar att inte uppnå alla mål med sin undervisning, och eleverna får inte möjlighet att 

förstå betydelsen av matematik i vardagslivet och samhället (ibid.). 

Randahl (2012) har undersökt hur studenter uppfattar läroboken samt dess möjligheter 

och begränsningar. Undersökningen utgår från tre perspektiv: ett epistemologiskt, ett 

kognitivt och ett didaktiskt perspektiv. Studien visar att studenterna föredrar att följa 

lärares föreläsningsanteckningar hellre än läroboken, läroboken används mest som en 

uppgiftskälla. De matematiska begreppen presenteras i läroboken genom formella 

definitioner (formellt språk), de blir svåra för eleverna att förstå. Därför fick eleverna 

inte mycket hjälp av läroboken i att förstå matematiska begrepp. Andra anledningar till 

att eleverna inte använder läroboken så mycket är enligt författaren: Att studenternas 
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tidigare erfarenheter vid inlärning av matematik, dvs. att ett korrekt svar är målet och 

teoridelen anses oviktig; Att studenternas tidigare uppfattning om lärobokens funktion, 

dvs. de uppfattar den enbart som en uppgiftskälla (ibid.). 

2.3 Begreppen textuppgift, rutinuppgift och problemuppgift 
I granskningen som Skolinspektionen (2016)  gjorde om ”Senare matematik i 

gymnasieskolan”, visade det sig att eleverna mest jobbar med rutinuppgifter där 

lösningsmetoden oftast är tillgänglig för eleverna. Samma granskning visar också att 

problemlösning eller olika metoder i att lösa matematiska problem sällan diskuteras i 

klassen. 

Med matematiska textuppgifter menas att uppgiften innehåller både text och symboler, 

figurer och diagram men är textbaserad. Den språkliga kontexten i textuppgifter kan 

visa matematik i vardags situationer, textuppgiften kan också vara en matematisk 

modell (Sterner & Lundberg, 2002; Adams & Lowery, 2007). 

Inom textuppgifter ryms både rutinuppgifter och problemuppgifter. Hur Skolverket 

(2011a, s.7) definierar de båda typerna av uppgifter är följande: 

”Matematiska problem är, till skillnad från rena rutinuppgifter, 

situationer eller uppgifter där eleverna inte direkt känner till hur 

problemet ska lösas. I arbetet med matematiska problem måste 

eleverna i stället undersöka och pröva sig fram för att finna en 

lösning.”  

Vidare säger Skolverket (2011a, s.7) också:   

”En elev som har kommit långt i sin kunskapsutveckling kan uppleva 

en uppgift som en rutinuppgift om hon eller han känner till en 

lösningsmetod. En annan elev kan i mötet med samma uppgift 

däremot behöva undersöka och pröva sig fram till en lösning.” 

 

I sin avhandling om hur elever uppfattar en textuppgift med eller utan symboler har 

Österholm (2004) visat att människor förstår textuppgifter på olika sätt, detta stämmer 

överens med Sterner & Lundbergs (2002) slutsats. Detta står klart efter samtal med 

elever om uppgifter och lösningar på matematiska problem. Om det inte finns en färdig 

lösning eller om problemet kan lösas på flera sätt är de att betrakta som en 

problemlösningsuppgift (Österholm, 2004). Skolverkets (2011a) definition på 

problemuppgift är att eleven måste anstränga sig och resonera sig fram till lösningen 

genom att testa olika matematiska idéer. Ett sådant matematiskt problem ställer krav på 

vetskap om skilda matematiska begrepp, samband och lösningsmetoder. Att förstå hur 

uppgiften är uppbyggd är också en kunskap som krävs för att söka lösningen på 

problemet (Österholm, 2004; Taflin, 2007). Taflins (2007) avhandling om 

matematikproblem i skolan består av fem delar. I första delen försöker författaren 

tydliggöra de definitioner som ingår studien. Ett av de sju kriterier som hon poängterar 

för att en matematikuppgift ska kallas ett problem är att: ”Problemet ska upplevas som 

en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta tid.” (ibid., s. 98). 

Brehmer & Van Steenbrugge (2016) har gjort en undersökning som kallas ”Problem 

solving in Swedish mathematics textbooks for upper secondary school”. I 

undersökningen går författarna igenom de läroböcker som används i alla 
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matematikkurser som ingår i svensk gymnasieskola. De definierar skillnaden mellan 

rutinuppgift och problemuppgift i sin undersökning på samma sätt som Skolverket 

(2011a) och Österholm (2004). Alltså metoden till lösning av en rutinuppgift finns 

redan i början, medan vid en problemuppgift måste elever analysera och resonera sig 

fram till en lösningsmetod. 

Av de sju matematiska förmågorna som ingår i läroplan-Lgy11 är det procedurförmågan 

och begreppsförmågan som får möjlighet att utvecklas, genom att arbeta med 

rutinuppgifter eller uppgifter som enbart utgörs av matematiska symboler vars innehåll 

består av ren matematik. Dessa uppgifter dominerar merparten av läroböckerna 

(Brehmer & Van Steenbrugge, 2016; Johansson, 2006). Uppdelningen av 

övningsuppgifter i läroböckerna liknar varandra, uppgifterna delas in i tre 

svårighetsnivåer: nivå 1 är den enklaste, nivå 3 är den svåraste (Brehmer & Van 

Steenbrugge, 2016). 

Att eleverna tränar färdigheter och skapar en grundlig förståelse av matematiken innan 

de gå vidare till nästa nivå av lärandet, är att önskas (Brehmer & Van Steenbrugge, 

2016). Att hantera procedurer och räkna, utgör grunden för matematikundervisningen i 

svensk skola, de andra sex förmågorna får därmed en väldigt liten möjlighet att växa 

och utvecklas hos eleverna. För att eleverna ska kunna lösa ett matematiskt problem 

krävs kunskap om begrepp samt resonemangsförmåga. Det vill säga att välja rätt sätt för 

lösning av uppgifterna (Skolverket, 2011a). Matematikinlärning är en ständig successiv 

process, genom att lösa rutinuppgifter skaffar eleverna sig färdigheter, memorerar 

begrepp och metoder. Vilket eleverna behöver för att bara mogna att gå vidare till nästa 

steg i lärandet, att skapa djupare förståelse av matematiska begrepp, metoder och kunna 

koppa ihop dessa begrepp och fritt använda olika metoder. För detta behöver eleverna 

arbeta med annan typ av uppgifter än rutinuppgifter, som till exempel problemuppgifter 

(Brehmer & Van Steenbrugge, 2016).  

Bloom (1984) presenterar en lärandemodell i sex olika steg (Blooms taxonomi): (1) 

Faktakunskaper, (2) Förståelse, (3) Tillämpning, (4) Analys, (5) Syntes, (6) Värdering. 

Lärandet ska utgå från den enklare nivån till en mer komplicerad nivå av förståelse, 

förmåga, färdighet och kunskap. Första steget i kunskapsutvecklingen är att komma 

ihåg de grundläggande begreppen och dess betydelse. För att kunna vidareutveckla 

lärandet är en förutsättning att en riktig förståelse är grunden i användandet av denna 

förståelse med att analysera sambandet mellan olika fakta, värderingar och nyskapande 

(ibid.). 

2.4 En uppdelning av matematiska uppgifter i kombination med aktivt 
matematisk lärande  
Skovsmose (2001) gjorde en studie om matematik i klassrummet, där olika matematiska 

aktiviteter kombineras med olika typer av matematiska uppgifter. I studien delar han 

upp matematiska aktiviteter i två sorter: (1) ”Tradition of exercises” – en övningsmodell 

där eleverna får lösa olika uppgifter, meningen är att lära sig de matematiska koncepten; 

(2) ”Landscapes of investigation”, eleverna får möjligheter att ställa frågor, undersöka 

och vidare hitta en förklaring samt lösning till uppgifterna. Uppgifterna delas upp i tre 

typer: (1) ”References to mathematics” – innehåller ren matematik; (2) ”References to a 

semi-reality” - hänvisar till en konstgjord situation i verkligheten; (3) ”References to a 

real-life situation” – behandlar riktiga situationer från vardagslivet. I studien gör 
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författaren en kombination mellan de olika aktiviteterna och alla typerna av uppgifter, 

detta ger sex olika typer av lärandemiljö, dessa är som följer (ibid.): 

1. Uppgifter med ren matematik kombineras med ”Tradition of exercises”. Enligt 

Skovsmose (2001) dominerar dessa räkneuppgifternas innehåll av symboler. 

2. Uppgifter med ren matematik kombineras med ”Landscapes of investigation”.  

Uppgifterna i denna kategori handlar om att överföra information i geometriska 

figurer till symboler (siffror) eller uttryck. 

3. Uppgifter som hänvisar till en halv verklighets situation kombinerat med 

”Tradition of exercises”. Ett exempel som ges av författaren handlar om en 

verklig situation, men konstruktionen av uppgiften byggs inte på en verklig 

observation istället är den konstgjord. Eleverna genomför endast beräkningar. 

4. Uppgifter i en halv verklighets situation kombinerat med “Landscapes of 

investigation”. Eleverna får diskutera, undersöka och hitta lösningen till en 

konstgjord situation ur verkligheten. Detta äger rum i klassrummet. 

5. Uppgiften av en verklig vardagssituation kombinerat med ”Tradition of 

exercises”. Alltså data och händelser hämtas från en riktig händelse i vardagen, 

men det handlar fortfarande om övningsuppgifter. 

6. Uppgiften av en verklig vardagssituation kombinerat med ”Landscapes of 

investigation”, som exempel för denna kategori är ”projektarbeta”. Eleverna får 

gå ut i verklighet och undersöka, därefter ska eleverna hitta en lösning till den 

situationen, eleverna får även presentera sitt arbete.  

I min studie är fokuset på uppgifter bestående av en text som innehåller matematiska 

begrepp, ord, matematisk uttryck och symboler. De flesta av uppgifterna hänvisar till 

olika konstgjorda situationer i vardagen, bara en liten del av uppgifterna innehåller ren 

matematik. Den aktivitet av lärande som används är ”Tradition of exercises”, att 

eleverna får öva på olika matematiska beräkningar och koncept. Med textuppgifter 

menas att en tolkning av texten är nödvändig för att få klarhet i det som efterfrågas i 

uppgiften. Jag benämner problem i lösningsprocessen som åstadkommer ett oriktigt 

resultat som svårighet. Ett resultat som speglar elevens negativa inställning till ämnet 

matematik, benämner jag som matematiksvårigheter. 

2.5 Kategorisering av elevers svårigheter med textuppgifter 
I min studie kommer jag till övervägande del att ta upp problemlösning med 

textuppgifter som grund. 

2.5.1 Textförståelse 

Möllehed (2001) undersöker olika påverkansfaktorer vid Problemlösning i matematik 

årskurs 4-9. Studien baseras på att analysera elevernas individuella skriftliga lösningar 

på tjugofem matematikproblem, problemen som ges till årskurserna är olika. Det är 

ungefär hundra elever i varje årskurs som deltar i undersökningen, eleverna får jobba 

med uppgifterna vid fem lektionstillfällen. Uppgifterna består av både text och 

symboler, målet är att hitta en lösningsmetod till problemuppgifterna. Eleverna ska hitta 

en lösningsmetod till sammanhanget i uppgiften. För att bestämma faktorer som 

inverkar på elevernas arbetsätt med problemuppgifter, undersöker författaren de fel som 

visas i elevernas lösningar. Möllehed får fram 16 faktorer, dessa är: (1) Textförståelse, 

(2) Visuell förståelse, (3) Verklighetsuppfattning, (4) Uppmärksamhet, (5) Separation, 

(6) Relationer mellan helheten och dess delar, (7) Kombinationsförmåga, (8) Logik, (9) 

Proportionell förståelse, (10) Konstans, (11) Matematiska begrepp, (12) Talförståelse, 
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(13) Räkneförmåga, (14) Samband mellan storheter, (15) Samband mellan enheter, (16) 

Noggrannhet (ibid.). 

Möllehed (2001) märker att de vanligaste felen beror på elevernas svårigheter i 

textförståelse. Så enligt författaren är saker som har inverkan på elevernas språkliga 

förståelse till exempel: elevernas allmänna läsförstående, ordens begriplighet, hur 

många påståenden som finns i uppgiften samt hur den är strukturerad. Att inte förstå 

texten gör att eleven inte kan tillgodogöra sig informationen i uppgiften, eleven förstår 

inte heller sammanhanget som lätt feltolkas (ibid.). Den faktor nämns som ”Konstans” i 

Mölleheds (2001) avhandling är elevernas uppfattning om vad som inte förändras. 

Författaren märker att eleverna har problem i uppfattningen av en konstant, till exempel 

i vissa uppgifter där arean och volym är konstant. 

Både Möllehed (2001) och Hickendorff (2013) får fram resultat som visar att elever 

med bra läsförståelse gör bättre ifrån sig på textuppgifter än elever med svag 

läsförståelse. Hickendorffs (2013) undersökning genomfördes i Nederländerna och 

behandlar hur olika matematiska förmågor påverkar eleverna i arbetet med standard 

numerical mathematics problems and context format problems. För att få rätt svar till ett 

kontextuellt problem krävs att eleverna förstår situationen i uppgiften, som brukar vara i 

textform. Därför har språknivån en viktig roll vid arbetet med dessa uppgifter. 

Läsförståelse påverkar inte bara förmågan att klara textuppgifter utan har också 

inverkan på elevernas räknefärdighet (Hickendorff, 2013). Detta gör att läsförståelsen i 

sig har stor inverkan på huruvida eleven klarar att lösa textuppgifter eller inte 

(Hickendorff, 2013; Möllehed, 2001). 

I matematiska textuppgifter är begreppen och fakta många i en koncentrerad text 

(Fuentes, 1998; Sterner & Lundberg, 2002), därför krävs att eleverna är noga i 

genomläsningen av uppgiften. Eftersom vartenda ord i en textuppgift är av betydelse, 

texten utgör grunden till informationen i uppgiften och i förlängningen till att kunna 

lösa den. En aldrig så liten missuppfattning av informationen i uppgiften kan leda till fel 

lösning eller tvärstopp (Fuentes, 1998; Sterner & Lundberg, 2002). Eleverna ska 

tillgodogöra sig all information i texten för att kunna lösa uppgiften. Att inte förstå vilka 

räknestrategier som ska användas, kan ha sitt ursprung i att eleven tolkar texten 

bokstavligt eller att texten inte är nog klar med vad efterfrågas (Fuentes, 1998). Hur bra 

eleverna lyckas med textuppgifter är till stor del beroende på elevens kapacitet av 

texttolkning och till vilken grad eleven har övat på att lösa textuppgifter (Pólya, 2003). 

2.5.2 Verklighetsuppfattning 

Det är oftast flera faktorer som spelar roll för att få ett korrekt svar, det är väldigt viktigt 

att eleverna förstår texten. För att skapa en grundlig förståelse av texten i uppgiften, 

måste eleverna enligt Möllehed (2001) kunna tre av de sexton faktorerna, dessa är: (1) 

Textförståelse, (2) Visuell förståelse och (3) Verklighetsuppfattning. I sin studie 

definierar Möllehed (2001) verklighetsuppfattning, att det är hur eleverna uppfattar 

bilden av verklighet, gällande en händelse eller ett föremål som är relevanta till 

uppgiften, för att avgöra rimlighet och realistiskhet av händelsen. Brist på 

verklighetsuppfattning gör att elevernas bristande erfarenhet kan orsaka att eleverna 

modellerar fel (ibid.). I vissa textuppgifter är det ett måste, att elever kan tolka den 

verklighet som uppgiften beskriver och kan återkoppla mellan verkligheten och 

uppgiften. För att på ett riktigt sätt få ett samband och därmed möjlighet att kontrollera 

sitt svar (ibid.). 
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2.5.3 Erfarenhet och färdighet med att lösa textuppgifter 

I Lithners (1999) studie om Mathematical reasonering in task solving, analyseras hur 

universitetsstudenter resonerar för att få fram lösningar till två matematiska 

textuppgifter. Han visar att studenterna har en tendens att använda sitt minne från 

föregående uppgifter vid lösning, hellre än att genom resonemang försöka finna 

lösningen till den aktuella uppgiften. Detta sätt att lösa uppgifter blir ett hinder för 

studenterna i att skapa erfarenheter och hämmar utvecklingen av deras förmåga till 

resonemang (ibid.).  

Baraké, El-Rouadi & Musharrafieh (2015) gör en undersökning om hur elever läser och 

löser problemuppgifter i textform. Elever i två olika klasser i årskurs sju och åtta får 

jobba enskilt med uppgifterna, som vid ett vanligt provtillfälle. Slutsatsen författarna 

drar är att eleverna främst använder sina inlärda kunskaper. Om inlärda kunskaper inte 

finns till hands, gissar eleverna istället för att genom ett matematiskt resonemang 

försöka komma fram till lösningen. Då blir de inlärda kunskaperna ett hinder för 

eleverna att välja en lämplig strategi, för att lösa en problemuppgift eller att resonera sig 

fram till nya lösningar. Detta beror på elevernas stora tillit till sitt minne, om eleverna 

inte minns de gamla lösningarna blir det nästan omöjligt för dem att hitta lösningen 

(ibid.).  

2.5.4 Problemmodellering  

Problemen för eleverna med att lösa textuppgifter består i att omvandla det skrivna till 

en matematisk modell, och i slutänden välja den korrekta lösningsmetoden (Möllehed, 

2001). När detta inte fungerar blir eleven trött och vill inte ha med textuppgifter att 

göra. Ytterligare en aspekt till elevernas svårigheter med textuppgifter ligger i att 

eleverna har problem med beräkningar (ibid.). 

Ärlebäck (2013) skriver i en artikel med titeln Matematiska modeller och modellering 

(artikeln är en förkortad version av Ärlebäcks (2009) doktorsavhandling). Författaren 

påpekar att elevers modelleringsförmåga vid arbetet med en problemuppgift beror på 

vilka matematiska områden eleverna behandlar vid den aktuella tidpunkten. Vidare 

framhåller han att eleverna måste ha en riktig uppfattning om vad som verkligen 

beskrivs i uppgiften, för att kunna skapa en matematisk modell till uppgiften, och senare 

kunna gå tillbaka för att validera giltigheten av sin val i lösningsmetoden samt 

kontrollera det matematiska resultatet. Detta stämmer väl med Mölleheds (2001) 

slutsatser. 

2.5.5 Uppmärksamhet vid läsning och genomförandet av beräkningar 

Svårigheter kan karaktäriseras som slarvfel om de till exempel uppstår när eleven 

genomför olika räkneoperationer, men själv skulle upptäckt felet om hen noga tittade 

igenom sin lösning. Om eleven lätt kan rätta felet då det påpekas av läraren eller en 

klasskamrat (Möllehed, 2001). Slarvfel kan också uppstå genom att eleven läst för fort 

och då enbart tillgodogjort sig vissa nyckelord, eller missuppfattat texten för att hen inte 

läst tillräckligt noga i uppgiften. Då leds eleven till en lösning som blir oriktig. Dessa fel 

är svårare för eleven att själv varsebli (Möllehed, 2001). Eftersom texterna i uppgifterna 

för det mesta är komprimerade till att innehålla så mycket information som möjligt med 

så lite text det bara går, blir ofta resultatet fel genom att missa ett enda ord (Fuentes, 

1998; Sterner & Lundberg, 2002). 
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2.6 Relation mellan matematik och språk 
2.6.1 Läsförståelse och textuppgifter 

Österholm & Bergqvist (2012) har i sin studie undersökt sambandet mellan läsförmåga 

och matematisk förmåga i att lösa matematiska uppgifter. Förhållande mellan läsning 

och lösning av matematiska uppgifter utgår från tre områden: (1) Effects of linguistic 

properties of mathematical tasks; (2) The process of reading and solving mathematical 

tasks; (3) Effects of different student abilities (med avseende på läsförmåga och 

matematiska förmågor). I sin undersökning använder författarna data från PISA-

undersökningar år 2003 och 2006. De visar att det alltid finns en korrelation mellan 

läsförståelse och elevers förmåga att lösa textuppgifter. Denna relation varierar hos 

eleverna och tar sig olika uttryck i deras sätt att lösa uppgifterna. Den största orsaken till 

att eleverna inte kan lösa textuppgifter är att de inte förstår texten (Österholm & 

Bergqvist, 2012; Möllehed, 2001). Ytterligare en anledning till elevers problem med att 

lösa textuppgifter är deras utveckling i att tänka. Österholm & Bergqvist (2012) har 

också poängterat att hur texten förstås i uppgiften spelar en avgörande roll för vilken 

lösningsstrategi eleven väljer. Om eleven är svag i läsförståelse är detta en av de 

viktigaste anledningarna till fel lösning på matematiska textuppgifter. Avsaknad av 

förmågan att förstå samt tolka texters innehåll gör att textuppgifter inom matematiken 

blir krångliga för eleverna (Österholm och Bergqvist, 2012; Hickendorff, 2013). 

Skillnaden i förståelse av texten är stor mellan de elever som har det språk som 

undervisningen sker på som modersmål och elever som inte har det. I och med detta 

uppstår en skillnad i elevernas möjlighet att klara textuppgifter (Hickendorff, 2013). 

På uppdrag av regeringen har Sterner & Lundberg (2002) gjort en undersökning, där 

sambandet mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter i arbetet med 

textuppgifter kartläggs. Deras arbete gick ut på att göra en genomgång av andras 

forskning kring olika faktorer som påverkar förhållandet mellan språk och matematik i 

elevernas lärande. I sin undersökning utgår författarna från alla möjliga aspekter: hur 

matematikens uppbyggnad påverkar elevers förståelse av matematiska texter, hur 

eleverna bemöter, läser faktatexter och även vilka andra faktorer i omgivningen som har 

inverkan på elevers inlärning av matematik. Sterner & Lundberg (2002) framhåller att 

elevernas resultat med textuppgifter avsevärt förbättras i och med att eleven begriper 

texten. Därför är läsprocessen viktig vid lösning av textuppgifter. Om elever har brister i 

språket uppstår två för hen okända moment i samma uppgift. Både språket och 

begreppen i textuppgiften gör att de ställs inför en dubbel uppgift, vilket gör att eleven 

får svårt att lära sig i och med oförmågan att koppla ihop ordens betydelse med det 

matematiska språket. När eleven inte klarar av att sammankoppla dessa två uppstår ett 

stort problem. Därför är det mycket väsentligt att eleverna har ett bra och utvecklat 

ordförråd. Författarna menar att trots att eleverna kan vara bra och ha stora färdigheter i 

att göra beräkningar kan bristen på läsförståelse göra att de får svårt att avgöra vilket 

räknesätt de ska bruka vid sin formulering av problemen (ibid.). 

2.6.2 Utformning av textuppgifter 

Några aspekter som har inverkan på svårighetsgraden i en textuppgift kan vara: hur 

många ord den innehåller, antalet begrepp, hur många påståenden, vilka fakta, 

utvecklingen av meningarna och strukturen i uppgiften (Möllehed, 2001; Sterner & 

Lundberg, 2002). Textuppgifter som innehåller för eleverna okända eller ovanliga ord 

försämrar deras läsförståelse, texter som är i passiv form kan utgöra hinder för elevernas 

läsförståelse (Möllehed, 2001). Ett sätt att skapa information i en textuppgift är att 

använda bild/figur. Bilden blir också ett redskap till att presentera en lösning på 
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uppgiften. När eleverna använder bilder som en utgångspunkt till att lösa uppgifter kan 

bilden fungera till att ge en helhet och som stöd och hjälpmedel i elevernas förståelse 

och lösningar. Därför använder Möllehed (2001) många uppgifter som innehåller både 

text och bild/figur/ diagram i sin studie om problemlösning i matematik. Författaren 

poängterar att det är viktigt att informationen i texten och bilden/figuren/diagramen 

stämmer överens för att eleverna ska förstå uppgiften på ett korrekt sätt. 

Dowker (2004) undersöker i sin studie What works for children with mathematical 

difficulties. Författaren finner att relationsord utgör en viktig struktur i 

meningskonstruktionen av en textuppgift. Inom matematiken används ett stort antal 

sådana ord för att klargöra förhållandet mellan tal, storheter som till exempel större än – 

mindre än, längre – kortare (ibid.). Dessa ord fungerar som ett stöd i uppgiften och när 

det bara är ett relationsord som eleverna behöver ta hänsyn till och koncentrera sig på 

blir det lättare, eftersom eleven inte behöver variera sitt tänkande när det gäller att lösa 

textuppgiften. Relationsord inom matematiken har en språklig dimension med 

matematisk inverkan, vilket har en inverkan på elevernas sätt att tänka och göra 

beräkningar av textuppgifter. Om de relationsord som förekommer i texten inte 

uppfattas riktigt av eleven blir det svårt för eleven att välja rätt lösning (ibid.). Detta 

betyder att eleverna måste ha god kunskap om relationsord för att lösa matematiska 

textuppgifter. Relationsord kan också noteras i uppgiften och signalera ett givet sätt till 

lösning som eleven kan följa (Myndigheten för skolutveckling, 2008). 

2.6.3 Begrepp inom matematiken 

Schleppegrell (2007)  gjorde en genomgång av tidigare undersökningar om den 

språkliga aspekten i undervisningen och inlärningen av matematik. Schleppegrells 

(2007) undersökning utgår från den didaktiska undervisningssituationen, där vikten 

ligger på hur lärare lär ut matematik från den språkliga aspekten. Det vill säga att lärare 

utnyttjar det vardagliga språket och leder elever fram till ett matematiskt språk. 

Författaren framhåller att matematik i sig är ett språk, att lära sig matematik innebär att 

det är omöjligt att undvika det matematiska språket. Eleverna har redan ett vardagsspråk 

som de använder för att beskriva världen. Inom matematiken presenteras nya begrepp 

och termer i form av en definition. Varje definition har en viss exakt betydelse och 

egenskap. Därför är det viktigt att elever är medvetna om skillnaden mellan matematiskt 

språk och vanligt språk. För att tankeprocessen ska kunna ha någon utgångspunkt 

behövs begrepp som lägger grunden till tanken och förståelse. Att förstå begrepp och 

förhållandet mellan begrepp är ett måste om eleverna ska arbeta med uppgifter i 

matematiken, då särskilt textuppgifter. Om de matematiska begreppen som finns i 

uppgiften inte blir förstådda av eleven eller feltolkade, då blir det väldigt svårt för 

eleven att få till en riktig lösning på uppgiften (ibid.). 

2.6.4 Matematiska symboler 

Österholm (2009)  gjorde en summering av sina tidigare studier om hur eleverna läser 

och förstår olika typer av matematiska textuppgifter. I den första studien får 

gymnasieelever och universitetsstudenter läsa tre olika texter: en matematisk text med 

symboler, en matematisk text utan symboler och en förklarande text som innehåller 

historik. Författaren noterar och jämför lässtrategier som elever använder vid olika typer 

av text.  Resultatet av studien visar att eleverna använder ett speciellt sätt att läsa texter 

som innehåller symboler. Vid läsning av texten med symboler lägger eleverna fokus på 

symbolerna och andra nyckelord. Det gör att elever missar vissa andra delar i texten, 

vilket ger en sämre förståelse vid läsningen. Österholm (2009)  visar också att 
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universitetsstudenter använder samma lässtrategi som gymnasieelever för 

matematiktexten med symboler. Österholms andra studie undersöker gymnasielevernas 

läsförståelse och fokus ligger på symbolanvändning i matematiktexter. Resultat av 

denna studie visar samma sak som den första studien, att elever fokuserar på symboler 

vid läsning av texten. Eleverna betraktar inte texten som helhet utan fokuserar på den 

del av texten som de tycker är relevanta (ibid.). 

Matematiskt språk avviker från det vardagliga språket i den meningen att matematik 

uttrycks i form av symboler och visuella bilder. Varje enskild symbol följer en egen 

regel som talar om hur man ska använda och läsa symbolen (Schleppegrell, 2007; 

Österholm, 2009). Eleverna måste hålla reda på betydelsen av olika symboler, 

sambandet mellan dessa symboler, samtidigt måste eleverna lära sig det verbala 

systemet för olika symboler. Eleverna måste kunna översätta och omtolka från den ena 

till det andra systemet, till exempel 100 skrivs etthundra. Därför blir symboler ett 

tveeggat svärd som både kan hjälpa och stjälpa eleven i att få fram lösningen, beroende 

på huruvida eleven förstår vad symbolen i uppgiften betyder eller inte (Österholm, 

2009). 

2.7 Elevers attityd till ämnet matematik 
Petersen (2012) har gjort en aktionsforskning i samarbete med fyra gymnasielärare om 

hur lärares undervisningsmetoder påverkar elevers attityd till ämnet matematik. 

Undersökningen pågick under ett läsår. I början av projektet intervjuar författaren 

samtliga fyra lärare och rektorn om deras uppfattningar av elevernas attityd till 

matematik. Resultaten visar att elevers intresse för ämnet är för lågt, många elever 

tycker att matematik är ett tråkigt och svårt ämne. De känner sig omotiverade till att lära 

sig matematik. Under läsåret har alla lärarna testat ett nytt sätt i undervisning. 

Undervisningen utgår från berättelser i stället för koncept, dvs. att undervisning utgår 

från elevernas förståelse av händelser i vardagen. 

Resultatet av Petersens (2012) tolkning av elevers svar i en enkätundersökning vid slutet 

av läsåret visar att elevernas förståelse av ämnet ökat betydligt. Eleverna tycker att de 

har funnit glädje i att se hur matematik används i konkreta situationer, vilket är samma 

slutsats som Altun & Bozkurt (2017) dragit. De har också förändrat sin inställning till 

ämnet, matematik blir roligt och intressant. Eleverna får delta mer i undervisningen 

samt får mer uppmärksamhet från lärare om sin insats i ämnet. Detta gör att eleverna får 

ett bättre självförtroende (Petersen, 2012). Elevernas förhållningsätt som självförtroende 

och attityd till ämnet har betydelse för hur eleverna presterar i matematik. Det har stor 

betydelse om förståelse för ämnet finns hos eleven, då det ökar lusten till lärande 

(Petersen, 2012). När eleven förstår varför och hur, blir hen motiverad till mer inlärning 

(Petersen, 2012; Altun & Bozkurt, 2017). 

2.8 Elevers lösningsstrategier 

För att bygga upp elevers kunnande i att presentera sin lösning, måste först och främst 

eleverna kunna överföra sin lösning till olika presentationsformer som matematisk 

funktion, diagram, konkreta modeller eller skriftspråk. Samtidigt behöver eleverna 

kunna värdera de olika presentationsformernas styrkor och svagheter. Eleverna ska 

kunna förklara varför just den presentationsformen väljs i just den situationen (Pólya, 

2003). Vidare måste eleverna se hur de olika delarna samverkar och vad som 

efterfrågas, för att sedan av den givna informationen skapa matematiska uttryck till 

lösning av uppgiften (ibid.).  



  
  

18 

Baraké, El-Rouadi & Musharrafieh (2015) visar i sin studie att många elever har svårt i 

att hitta en lämplig lösningsstrategi för att lösa textuppgifter. Författarna har också fått 

fram att eleverna har svårigheter med att fullfölja lösningen samt själva kontinuerligt i 

lösningsprocessen kontrollera dess riktighet. Vidare visar de att ett stort antal elever ger 

sig på textuppgifter utan att förstå vad som efterfrågas. När eleven inte är tillräckligt 

insatt i uppgiften väljs ofta fel eller ineffektiva metoder, vilket resulterar i en 

otillfredsställande lösning av textuppgiften. En av anledningen till att många elever skyr 

textuppgifter är att texten är kortfattad, innehåller information och ord som eleverna 

vanligtvis inte använder utanför klassrummet. Elever brukar enbart följa en 

lösningsstrategi när de arbetar med textuppgifter. De brukar även hoppa över att 

kontrollera att svaret är rätt (ibid.). 

Lithner (2007) har gjort en studie om elevernas sätt att resonera vid lösningen av 

problemuppgifter. De resultat som han har visat i sina tidigare studier används som data 

för detta arbete. Han visar att i den förståelse som eleven utvecklar i matematik, är 

typen av resonemang som eleven för av betydelse.  Om eleven följer ett resonemang 

som härmar de metoder för lösning som står i läroboken eller de metoder som läraren 

lär ut, så leder detta ofta till ytinlärning (ibid.). För eleven istället ett resonemang där 

egna strategier används till problemlösning, gör det att eleven skapar en bättre insikt i 

de mönster som matematiken har. Lithner (2007) framställer två viktiga förmågor vid 

arbetet med textuppgifter. Första förmågan är att kunna visualisera problemet i 

uppgiften, detta kräver att elever verkligen sätter sig in i och analyserar texten. Den 

andra förmågan är att kunna välja rätt räkneoperation, och detta ska göras i relation till 

helheten av uppgiften, inte enbart vissa ord. 

2.9 Lösningsprocessen i matematiska textuppgifter 
I en bok om metoder i att lösa problem lägger Pólya (2003) upp ett 

problemlösningsschema med fyra faser: fas 1. att förstå problemet, fas 2. att göra upp 

en plan, fas 3. att genomföra planen, fas 4. att se tillbaka. Den första fasen innebär att 

eleven förstår både själva texten och matematiken i texten. Förståelse kan eleven 

tillgodogöra sig genom anteckningar, ge olika beteckningar på både bekanta och 

obekanta storheter, göra en bild osv. Eleven gör klokt i att se problemen ur olika 

vinklar, upprepade gånger. Fas 2 innebär att eleven gör upp en plan, i vilken 

beräkningar och metod till lösning av uppgiften ingår. Denna fas är mest betydelsefull i 

processen till lösning av problemen. Om eleven kan komma ihåg något liknade problem 

som hen har löst förut, kan det underlätta för eleven att hitta en lösningsstrategi. Nästa 

fas när planen är gjord är att sätta den i verket, denna fas utmanar elevens förmåga i att 

genomföra samtliga steg i planen. Det är viktigt att detaljer noga beaktas av eleven i sin 

strävan att få rätt svar till uppgiften. Denna fas skulle kunna vara den sista och eleven 

skulle kunna stanna efter har fått fram svaren, men ytterligare en fas bör läggas till, 

nämligen att i fas 4 se tillbaka, göra en tillbakagång i beräkningarna. Denna fas är till 

för att undersöka om misstag begåtts i beräkningarna och att ompröva svaret uppstår 

(ibid.).  
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Figur 1: En förändrad modell av den matematiska modelleringsprocessen som Palm et al., använder i sin 

studie (2004, s.18)  

Följande modelleringsprocess används för att analysera uppgifterna i den Nationella 

provbanken (Palm et al., 2004). 

 

Processen som leder fram till lösningen i figur 1 är cyklisk, det vill säga eleverna ska ta 

ett steg tillbaka kontinuerligt genom hela processen. Det hela startar med att eleven läser 

igenom uppgiften och skapar sig en överblick. Därefter gör eleven en verklig modell av 

uppgiften, här gör eleven ett urval i den information som hen fått i uppgiften. I steg 1a 

gör eleverna en matematisk modell såsom en ekvation, ekvationssystem, funktion, sats 

och formler som passar in i lösningen. Efter det ska eleverna få fram svaret genom att 

räkna utifrån den matematiska modellen (steg 2). I sista steg utvärderas och tolkas 

svaret i fråga om rimlighet och giltighet (Palm et al., 2004). 

2.10 Elevers utveckling i arbetet med problemuppgifter  
Skolan har i uppdrag att samtliga elever ska tillhandahållas guidning och stimulans så 

att de når sin fulla potential. Lärare ska ta aktiv del i att jämna vägen så mycket det bara 

går för eleverna så att skolans uppdrag uppfylls (Skollagen, SFS 2010:800, 3 kap. 3§). 

Utifrån de empiriska studier som Schoenfeld (1992) har gjort, har han skapat ett 

ramverk för problemlösning där dessa kompetenser i problemlösningen lyfts fram: 

 Elevens resurser: hur mycket information finns tillgängligt för eleven och hur 

utnyttjar eleven denna information. 

 Heuristik: vilka planer och tillvägagångssätt klarar eleven av att genomföra för 

att uppnå resultat i på förhand obekanta problem som inte är standardiserade. 

 Kontroll: att eleven verkligen klarar av att använda sig av den metod och utföra 

uppgiften enligt den metod och plan som eleven gör längs vägen till lösning. 

 Övertygelser och känslor: hur eleven känner och tycker inför ämnet matematik 

har påverkan i elevens förmåga att lösa en problemuppgift, också lärarens 

inställning påverkar hur eleven handskas med uppgiften. 

Tillskillnad från de åtta matematiska kompetenserna i KOM-rapporten (se avsnitt 2.1), 

tar Schoenfeld (1992) upp fyra kompetenser i hänsyn till olika steg i en 

problemlösningsprocess, samt utifrån lärandets miljöaspekt och elevernas egen attityd 

till ämnet. För att stödja eleverna i dessa fyra kompetenser är lärares bedömning av vikt 

(ibid.). Han framhåller att svårigheter med matematik och avsaknad av de tre sista 

kompetenserna brukar gå hand i hand hos eleven. Green (2014) gjorde en undersökning 
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om ”Elevers användande av formativ återkoppling i matematik”. Författaren visar att 

ger läraren eleverna rätt återkoppling i sin bedömning, uppmuntrar det eleverna till att 

utveckla och skapa motivation. Elever som blir berömda för själva ansträngningen var 

mer villiga att gå på svårare uppgifter, medan om berömmet gavs för att de var duktiga 

stannade de vid lättare uppgifter som de garanterat klarade. Dessa elever blev helt enkelt 

rädda att misslyckas, tillskillnad från de som hade belönats för sin ansträngning (Green, 

2014). I intervjuer med eleverna om lärares återkoppling av deras lösning till 

provuppgifter. Greens tolkning av intervjuerna får fram att eleverna själva tycker att de 

behöver tid för att arbeta med saker de inte förstår och ges utrymme till egna tankar och 

lösningsprocesser, inte bara bedömas utifrån rätt eller fel. Återkopplingen från läraren 

till eleven ska ge en riktning som stödjer eleven i sitt självständiga tänkande mot en 

lösning på problemet (ibid.).  
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3 Metod och genomförande 

3.1 Datainsamlingsmetoder 
Patel & Davidson (2011) talar om två undersökningsmetoder som används vid 

undersökningar, dessa är de kvantitativa och kvalitativa metoderna. Enligt Eliasson 

(2013, s.28) kännetecknas den kvantitativa metoden av att den:”… omfattar en mängd 

mer eller mindre matematiskt avancerade tillvägagångssätt för att analysera siffror och 

uppgifter som kan betecknas med siffror.” Denna metod lägger vikten på kvantifiering. 

Materialet som forskaren får in kommer att behandlas med hjälp av matematik och 

statistik. Resultatet visas med hjälp av olika typer av diagram, tabeller och grafer 

(Eliasson, 2013). Den kvalitativa metoden används i eftersträvandet av individuella 

åsikter, tolkningar och uppfattningar om den sociala världen.  

Både de kvantitativa och kvalitativa metoderna kommer att ge information genom 

frågor (Patel & Davidson, 2011). För att få svar på studiens frågeställning synes det vara 

relevant att använda både kvantitativ- och kvalitativ metod, dessa är som följer: 

1. Kvantitativ metod med granskning elevernas skriftliga lösningar, samt elevers 

enkätsvar om olika svårigheter i att lösa dessa uppgifter. 

2. Kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer av en öppen karaktär för att 

få ett samband mellan olika svårigheter i elevernas arbete med textuppgifter. 

Meningen med intervjuerna är att fånga upp elevernas tankegångar i hur de löser 

uppgifter samt deras upplevelse av olika svårigheter/brister i arbetet med matematiska 

textuppgifter. Syftet med att använda både enkät och intervjuer är att enkätmetoden 

kommer att ge en stor och bred information, medan intervjuer går på djupet. 

I enkäten används både öppna frågor och frågor med fasta svarsalternativ. De öppna 

frågorna där svarsutrymmet lämnas fritt, används för att undersöka elevernas bakgrund 

och deras generella inställning till ämnet. I de frågorna med fasta svarsalternativ ska 

eleverna kryssa i olika svårighetsgrader och vilka svårigheter de möter i att lösa 

uppgifterna. Frågorna i enkäten var noga utformade och språket som användes var lätt 

att förstå. Meningen med detta är att minska feltolkningar eller oklarheter när enkäten är 

utdelad, eftersom olika individer kan uppfatta och tolka frågor olika. Denna metod 

kommer att ge ett stort deltagande under en begränsad tid (Patel & Davidson, 2011). 

Elevers lösningar av textuppgifterna och resultatet av enkäten kommer att ge en 

översiktsbild av elevernas svårigheter/brister med att jobba utifrån textbaserade 

uppgifter, detta blir underlaget för intervjufrågor. Intervjuerna blir ett personligt möte 

mellan intervjuperson och respondenter, med en respondent i taget. Där 

intervjupersonen har möjlighet att styra intervjun med bestämda frågor samt 

respondenterna ges möjlighet att ge uttryck för sina tankar.  En intervjuguide (se bilaga 

D) används med huvudfrågor samt uppföljningsfrågor för att kunna få ut viktiga svar 

(Bryman, 2011). Som grund är en intervjuguide bra, dock ställs frågorna i en ordning 

som anpassas till svaren. Beroende på vilka svar som gavs har enstaka frågor ändrats. 

3.2 Urval av matematiskt område och elever 
Jag kontaktade lärare i de skolor som jag praktiserade i, för att få information om vilka 

matematikkurser som var på gång, kursplaneringar samt läroböcker. Meningen med 

detta var att välja ut lämpliga matematiska områden där textuppgifter ingår, för att inom 

av dessa områden genomföra undersökningen. Efter att ha gått igenom kursplanerna, 

läroböckerna samt ha diskuterat med lärarna, så valdes att undersöka kapitel 1 om 

”Algebraiska uttryck” i Matematik 3c (Szabo, 2012), vilket var det område som passade 
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bäst till undersökningens begränsade tid. Detta kapitel behandlar tre huvudområden: 

polynom, polynomekvationer och polynomfunktioner samt rationella uttryck.  

Eleverna i de två klasserna på den skola som deltar i min undersökning går på 

Teknikprogrammet och Matematik 3c ingår i detta program. Det är tjugofem elever i 

varje klass, totalt blir det femtio deltagare. Dessa två klasser valdes på grund av att båda 

klasserna precis har arbetet färdigt med ”Algebraiska uttryck”, samma lärobok används i 

båda två klasserna. Så alla eleverna har fått samma möjligheter att arbeta med 

”Algebraiska uttryck”. Därför har de samma förutsättningar inför undersökningen. I min 

undersökning kan antalet korrekta lösningar som eleverna lämnar in vara lite höga med 

tanken på att eleverna går på Teknikprogrammet, där matematik är ett av elevernas 

huvudämnen. Mindre säkert är det att det blir någon skillnad i dessa elevers svårigheter/ 

brister i arbete med textuppgifter i förhållande till andra elever. Trots att uppgifterna 

som valdes till undersökningen skulle passa elevernas kunskapsnivå, så varierade denna 

nivå inom de två undersökta klasserna väldigt mycket, detta enligt lärarna. 

De elever som lyckats lösa nästan alla uppgifter och de elever som försökt att lösa 

nästan alla uppgifter men misslyckats var de elever som kallades till intervju. Förutom 

dessa två grupper valde jag elever som antingen hade problem med begreppen, texten 

eller redovisning. Eleverna i intervjun representerar en grupp, grupperingen är baserad 

på lösningsmetoder och fel. Enligt Patel & Davidson (2011) måste antalet deltagare vara 

stort nog för att pröva en hypotes och kunna generalisera resultatet. Även om antalet 

som deltog i min undersökning inte var så stort, så var elevernas lösningar och 

klassernas sammansättning tillräckligt varierande för att få den information som krävdes 

till att besvara frågeställningen och nå undersökningens syfte. 

3.3 Urval av uppgifter 
Jag använder Pólyas (2003) problemlösningsschema och Palms et al. (2004) 

modelleringsprocess, för att välja ut uppgifter som ingår i min undersökning samt för att 

analysera elevernas lösningar. Pólyas problemlösningsschema och Palms et al. 

modelleringsprocess liknar varandra mycket i de olika steg som eleverna bör ta och hur 

dessa ska utföras. De steg som motsvarar varandra i arbetet med ett problem i Pólyas 

problemlösningsschema och Palms et al. modelleringsprocess visas i tabell 1 nedan. 

Tabell 1. Jämförelse mellan Pólyas problemlösningsschema och Palms et al. modelleringsprocess 

Sammanställning av olika 

steg vid arbete med 

textuppgifter  

Pólyas 

problemlösningsschema 

(2003) 

Palms et al. modelleringsprocess 

(2004) 

Steg 1. Att tolka och förstå 

uppgiften, samla in den 

information som behövs 

Fas 1. Att förstå 

problemet 

Från matematikuppgift till verklig 

modell 

Steg 2. Resonera sig fram 

till olika lösningsmetoder  

Fas 2. Att göra upp en 

plan 

Steg 1a. Från verklig modell till 

matematisk modell 

Steg 3. Att bearbeta en 

matematisk modell 
Fas 3. Att genomföra 

planen 

Steg 2. Från matematisk modell till 

matematiska resultat 

Steg 4. Att tolka och välja 

rätt svar, kontrollera och 

validera rimlighet av svaret 

Fas 4. Att se tillbaka 

Steg 3. Från matematiska resultat 

till tolkade resultat  

Steg 4. Från tolkade resultat till 

verklig modell 
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Uppgifterna i både Test 1 och Test 2 är relevanta i förhållande till elevernas läromedel, 

svårighetsgrad samt inom vilket matematiskt område som behandlas. Uppgifterna 

behandlar fem av de sju olika matematiska förmågor som är beskrivna i kursplanen för 

ämnet matematik: begreppsförmåga, problemlösningsförmåga, modelleringsförmåga, 

resonemangsförmåga och kommunikationsförmåga (Skolverket, 2011c). Mer förklaring 

till vilka förmågor som behandlas i respektive uppgifter som ingick i studien finns i 

analysen av uppgifterna (se avsnitt 3.6 i nedan). De textuppgifterna som ingick i 

undersökningen valdes så att det inte fanns en direkt lösningsmetod från början, utan 

eleverna måste läsa igenom uppgifterna noga för att på så sätt resonera sig fram till sin 

egen lösning. Tanken med de utvalda textuppgifterna var att alla eleverna skulle få 

resonera sig fram till en lösning, eftersom eleverna är olika i sina förutsättningar och har 

olika svagheter och svårigheter/brister så blir arbetet med uppgifterna olika.   

De fyra uppgifterna i Test 2 valdes ur kunskapsmatrisen. Kunskapsmatrisen är ett 

digitalt hjälpmedel som skapades av en matematiklärare vid namn Erik Corell 

(Kunskapsmatrisen, 2017). I Kunskapsmatrisen kan lärare skapa prov, diagnoser samt 

övningsuppgifter som anpassas till den matematikkurs, svårighetsgrad, lärobok och 

vilka matematiska förmågor som lärare vill ha. 

3.4 Genomförande 
Det är tre moment som ingår i studien: Test 1 (se bilaga A); Test 2 (se bilaga B) + enkät 

(se bilaga C) och intervjuer (se bilaga D). Undersökningen skedde under 

repetitionsveckorna inför elevernas prov. Lärarna har informerats om undersökningens 

syfte samt uppläggning i förväg. Eleverna informerades om undersökningens syfte 

muntligt, både av lärarna och av mig. 

Test 1 ägde rum under lektionstid, så påverkan på lärarnas och elevernas arbete blev 

minimal. Det gav en överblick om elevernas svårigheter/brister i arbetet med 

textuppgifter inom algebran och dess uttryck. Test 1 gav eleverna möjlighet att repetera 

och öva med textuppgifter som en uppvärmning inför Test 2. Eleverna fick jobba med 

fem textuppgifter ur momentet "Blandade uppgifter" i läroboken - Origo 3c (Szabo, 

2012, s. 45-47) som handlar om ”Algebraiska uttryck”. Eleverna fick femtio minuter 

med Test 1 och sedan lämnade de in sina lösningar skriftligt. De fick använda alla 

hjälpmedel som de behövde, till exempel titta i läroboken där facit till uppgifterna 

fanns, fråga läraren, mig eller sin klasskamrat samt använda miniräknaren. 

Tanken med Test 1 var att göra ett urval av de eleverna som visade på olika svårigheter 

i arbetet med textuppgifter för fortsatt deltagande i undersökningen, Test 2 + enkät och 

intervjuer. Uppgifterna i Test 1 används som grund för att välja uppgifter till Test 2. 

Genomgången av elevernas lösningar i Test 1 visade att alla eleverna har 

svårigheter/brister vid olika steg under lösningsprocessen av uppgifterna. Därför 

bestämde jag att samtliga femtio elever skulle delta i Test 2, istället för att välja ut bara 

en del eleverna. En annan anledning var att Test 2 gjordes innan elevernas prov och 

kunde därför användas av eleverna som ett tillfälle att testa sig inför provet. I test 2 fick 

eleverna först lösa fyra textuppgifter i femtio minuter, sedan besvarar en enkät.  

Utifrån elevernas lösningar samt deras svar i enkäten valdes sju elever ut, vilka hade 

problem med uppgifterna för att sedan intervjuas i ungefär 15 - 25 minuter. I intervjun 

användes några huvudfrågor kring elevernas lösningar av uppgifterna i Test 2. Därefter 

användes följdfrågor för att ge eleverna utrymme att förklara, vad som var lätt 

respektive svårt i arbetet med uppgifterna samt vilka problemen är som gör att de 

misslyckas med uppgifterna. Eleverna kommer att få möjlighet att i generella ordalag 
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förklara sina svårigheter med textuppgifterna. Intervjuerna kommer att spelas in med 

elevernas samtycke. 

Undersökningen grundar sig på elevernas individuella lösningar, därför fick eleverna 

inte samarbeta med varandra i Test 2. Det enda tillåtna hjälpmedlet var en grafritande 

miniräknare. Läraren och jag förklarade om eleverna undrade över någonting men vi 

gav ingen lösning på uppgifterna. Eleverna placerades som det vore ett provtillfälle. 

Eleverna har ombetts att skriva sitt namn på lösningarnas blad i både Test 1 och Test 2. 

Anledning till detta att kunna spåra elevernas lösningar för att senare välja elever till 

intervjun. Eleverna informerades om att testerna i undersökning inte är prov, deras 

lösningar kommer inte att betygsättas utan bara användas till min undersökning. Även 

om testerna inte är ett prov har eleverna blivit tillsagda att ta uppgifterna på allvar, 

eftersom oavsett om svaren är riktiga eller felaktiga är det lika viktigt att redogöra för 

samtliga steg i lösningen. Detta för att möjliggöra tolkning av elevernas tankegång. 

Intervjuerna med de sju utvalda eleverna ägde rum i en fysiklaborationsal på skolan, där 

vi kunde arbeta ostörda. Att vara i en lokal som eleverna är van vid ger en god och trygg 

miljö för att eleverna lätt skulle komma igång med intervjun. Intervjuerna skedde två 

dagar efter Test 2 för att elevernas minne, deras tankar och argument kring lösningarna 

fortfarande skulle vara färskt. 

3.5 Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska skyddet för individen alltid vara utgångspunkten vid 

etiska överväganden i forskning. Metodvalet i studien följer rådets anvisningar.  Man 

måste som forskare balansera kravet som forskningen ställer mot skyddet av individen. 

Konsekvenser både på långsikt och i närtid måste beaktas för alla berörda parter.  

Kravet på skydd kan summeras i fyra riktningar: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Även om ämnet i denna studie inte är 

känsligt, så har de etiska riktlinjerna beaktats vid undersökningens utförande. 

I enlighet med kravet på information har alla deltagare blivit upplysta om vad som 

gäller i undersökningen, deras olika funktioner och att allt är helt anonymt 

(konfidentialitetskravet). Deltagarna var villiga att vara med i undersökningen och 

visste att de kunde avbryta när som helst utan konsekvenser (samtyckeskravet). Data 

som samlas in kommer att bara användas i denna studie och inte lämnas ut till annat 

nyttjande (nyttjandekravet). 

3.6 Analys av textuppgifter i test 2 
Det är viktigt att uppgifterna i undersökningen omfattar de matematiska områden som 

eleverna har arbetat med tidigare och passar väl till gruppen av deltagande elever. 

Därför studerade jag elevernas lärobok i nuvarande kurs och tidigare kurser. Anledning 

till detta är att eleverna ska ha kunskap om de begrepp, symboler, räknesätt och 

lösningsmetoder som ingår i undersöknings uppgifterna. Med hjälp av kategoriseringen 

av svårigheter (se avsnitt 2.5 och 2.6) som elever kan möta vid arbete med textuppgifter, 

samt sammanställning av olika steg vid lösning av textuppgifter (se tabell 1 i avsnitt 

3.3), gör jag en analys av fyra uppgifter i Test 2 som följer. 

3.6.1 Uppgift 1 

Uppgiften ger eleverna möjlighet att förstå begreppen: genomsnittliga kostnaden, antalet 

och kostnaden (begreppsförmåga), vidare skulle eleverna använda förståelsen av dessa 

begrepp och resonera sig fram till en realistisk lösning (resonemangsförmåga). Eleverna 
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får även träna sig i att använda olika beteckningar i en skriftlig presentation av sin 

lösning (kommunikationsförmåga). 

Tillämpning av problemlösningsmodellen: 

 Steg 1: Huvudproblemet i denna uppgift är att eleverna rätt ska förstå innebörden av 

uttrycket ”genomsnittliga kostnaden”, vad de matematiska symbolerna i uppgiften 

𝐾(𝑥);  𝑥 och 8 kr/st står för. 

 Steg 2: Om eleverna uppfattar de matematiska symbolernas betydelse rätt, så är det 

inte svårt att ställa upp en ekvation till lösningen och hitta ett sätt att lösa ekvationen. 

Valet av lösningsmetod beror på vad eleven brukar göra och vad de har lärt sig om 

rationella uttryck och rationella funktioner tidigare. 

 Steg 3: Beroende på vilken metod eleven har använt sig av i uppgift 1b, så krävs det 

olika färdigheter i att utföra beräkningarna. Till exempel eleven väljer att skriva om 

ekvationen till en andragradsekvation, sedan lösa andragradsekvationen med hjälp av 

𝑝𝑞-formeln eller kvadratkomplettering. Det kräver tålamod, noggrannhet och 

räknefärdigheter. Om eleven istället använder miniräknaren och ritar grafen till 

andragradsfunktionen, kräver det att eleven förstår betydelsen av nollställen för att 

välja rätt svar. Eleven kan också välja att hitta skärningspunkter mellan två 

funktioner, här gäller det för eleven att noga välja rätt koordinater för 

skärningspunkterna och betydelsen av dessa punkter.  

 Steg 4: För att kontrollera svaret och lösningsmetoden kan eleverna testa att lösa 

uppgiften med en annan metod eller sätta sitt svar tillbaka till ekvationen. Eleven kan 

eventuell använda kopplingen mellan delfrågorna 1a och 1b, för att kontrollera det 

realistiska i svaret. 

Tänkbara svårigheter i denna uppgift: 

 Textförståelse: Denna uppgift har inte mycket text men eleverna måste förstå 

begreppet ”genomsnittliga kostnaden” rätt och kunna urskilja betydelsen mellan 

𝐾(𝑥) och 𝑥. Eleverna kan ha svårt med tolkningen av begreppet ”genomsnittliga 

kostnaden” och innebörden av symbolen 8 kr/st. 

 Verklighetsuppfattning: Elever som inte använder matematiska uttryck som 

innehåller både tal och symboler för att beskriva vardagsproblem kan få det svårt att 

se hur uttrycket för kostnaden i denna uppgift ska appliceras. 

 Erfarenhet och färdighet med att lösa textuppgifter: Elevernas tidigare erfarenheter 

med lösning av uppgifter ur läroboken, som handlar om kostnaden. Till exempel 

uppgifterna går ut på att räkna antalet genom att ställa uttryck för kostnaden lika med 

en summa av kostnaden. I detta fall kan sådana erfarenheter ställa till problem för 

eleverna att hitta lösningen till uppgift 1b. Att enbart använda sitt minne utan att göra 

en egen analys av uppgiften, ger ingen utveckling i elevernas resonemangsförmåga 

(Lithner, 1999). 

 Problemmodellering: Om elever inte kan tolka begreppet ”genomsnittliga 

kostnaden” rätt, så blir det svår att ställa upp den riktiga matematiska modellen 

(ekvation). 

 Uppmärksamhet: Eleverna läser snabbt igenom uppgiften och blandar ihop 

betydelsen av 𝑥 st och 8 kr/st. Exempel på slarvfel vid beräkningen är att elever 

använder fel värden vid insättning i 𝑝𝑞-formeln, fel teckenbyte eller avläser fel värde 

i miniräknaren. 
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3.6.2 Uppgift 2 

Uppgiften handlar om att teckna en korrekt ekvation i vilken eleverna ska utveckla sin 

modelleringsförmåga. Att lösa ekvationer där eleverna ska tillämpa olika matematiska 

rutiner, procedurer, tränar eleverna i procedurförmåga. Till sist får eleverna möjlighet 

att utveckla sin resonemangsförmåga genom logiskt tänkande för att få fram ett korrekt 

svar.  

Tillämpning av problemlösningsmodellen: 

 Steg 1: Uppgiften innehåller bekanta begrepp och relationsord: rätblock, kub, volym, 

öka, minska, fördubbla, lika. Dessa matematiska begrepp och relationsord är inte 

svåra för eleverna. Uppgiften innehåller en del onödig information. Eleverna bör 

kunna eliminera sådan onödig information. 

 Steg 2: I detta steg ska eleverna använda den användbara informationen och göra en 

matematisk modell. I de andra delfrågorna 2b och 2c står det precis vad elever 

behöver göra. 

 Steg 3: Det finns olika sätt att lösa den ekvationen som elever har fått fram i steg 2 

(se tabell 1). För att kunna lösa ekvationen så krävs det färdigheter och kunnande i 

att använda olika regler i genomförandet av olika räkneoperationer. Om eleven 

försöker hitta skärningspunkter mellan två funktioner, så gäller det att avläsa och 

uppfatta rätt betydelse av de olika skärningspunkterna. 

 Steg 4: Genom att beräkna volymen av rätblock och kub så kan eleverna kontrollera 

giltigheten av sina svar. 

 

Tänkbara svårigheter i denna uppgift: 

 Textförståelse: Denna uppgift har en lång text som innehåller mycket information, 

vilket kräver att eleverna måste läsa noga och rätt förstå vad som efterfrågas, vilken 

information som är nödvändig. Problem uppstår när eleverna använder fel 

information till sin lösning eller blir förvirrade vid tolkningen av vad som efterfrågas. 

 Verklighetsuppfattning: Eftersom denna uppgifts innehåll är lätt att använda sig av 

konkret, så blir det inte så värst många elever som kommer att falla inom denna 

kategori. 

 Erfarenhet och färdighet med att lösa textuppgifter: Denna uppgift kräver att 

eleverna kan analysera tredjegradsekvationer med olika metoder. 

 Problemmodellering: Inom denna kategori hamnar elevers svårighet i att skriva ett 

uttryck för rätblocks volym. 

 Uppmärksamhet: Ouppmärksamhet vid läsning kan leda till att hitta fel 

lösningsmetod. Uppgiften går ut på att hitta måttet 𝑥 som gör volymen av rätblocket 

lika med volymen av kuben, istället för att beräkna fram 𝑥 så sätter eleverna kubens 

sida till 5 cm. Slarvfel som elever kan göra är till exempel vid beräkningen av 

kubens volym, att volym av kuben är lika med 3𝑥 istället för 𝑥3. 

3.6.3 Uppgift 3 

I denna uppgift utvecklar eleverna främst sin begreppsförmåga, i lösningen ska eleverna 

visa förståelse kring andragradsfunktionen. Eleverna gör en godtagbar ansats och ställer 

upp ekvationen korrekt, väljer sedan korrekt svar till problemet, här övar eleverna i 

problemlösningsförmåga. Eleverna kan välja mellan en grafisk eller en algebraisk 

lösningsmetod, så också i redovisningen (kommunikationsförmåga). 
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Tillämpning av problemlösningsmodellen: 

 Steg 1: Det viktigaste med denna uppgift är att eleverna förstår uttrycket ℎ(𝑡) och 𝑡. 

Att kunna framställa hur apelsinens rörelsebana ser ut, gör det lättare för eleverna att 

förstå innebörden av vad som efterfrågas. 

  Steg 2: Att hitta en lösningsmetod till denna uppgift kräver att eleverna har bra 

uppfattning om andragradsfunktionens egenskaper och dess tillämpningar. Till 

exempel betydelsen av maxpunkten, symmetrilinjen och nollställen. 

 Steg 3: Eleverna kan utföra beräkningarna med olika räkneregler eller ta hjälp av 

grafer. För att välja rätt svar till det som efterfrågas, så måste eleverna förstå 

skillnaden mellan det matematiska uttrycket, dess tillämpningar och 

verklighetsbilden. 

 Steg 4: Svårigheten i att verifiera svaret beror på elevernas val av lösningsmetod 

samt deras förmåga i att se hur olika delfrågor hänger samman med varandra. 

 

Tänkbara svårigheter i denna uppgift: 

 Textförståelse: Texten i denna uppgift innehåller inte en stor mängd ord. Problemet 

ligger i att tolka betydelsen av det som efterfrågas på ett matematiskt sätt. 

Formuleringen av delfråga d kan bli svår för eleverna att uppfatta rätt, de kan tolka 

innebörden av frågan olika på grund av den otydliga formuleringen i texten. 

 Verklighetsuppfattning: Textens innehåll är inte svår att förstå, men eleverna måste 

göra sig en bild av händelsen. Om eleverna inte kan detta blir händelsen inte lätt att 

översätta till en matematisk modell, därför dyker det upp orealistiska svar.  

 Erfarenhet och färdighet med att lösa textuppgifter: Eleverna misslyckas med att lösa 

denna uppgift på grund av att de inte har jobbat med liknande uppgifter tidigare.   

Uppgiften har många delfrågor som bygger på varandra. Om eleverna inte hittar en 

lösningsstrategi eller får fel svar på första delfrågan, så kan det leda till att eleverna 

inte kan få rätt svar till nästa delfråga. 

 Problemmodellering: Eleverna kan ha svårigheter med att tolka betydelsen av 

uttrycket ℎ(𝑡) och användandet av detta uttryck, i att beskriva olika situationer i 

uppgiften. Till exempel hur uttrycket ℎ(𝑡) användas för att hitta högsta höjden. 

 Uppmärksamhet: Till denna kategori hamnar slarvfel i beräkningar och insättning av 

fel värde i formlerna.  

3.6.4 Uppgift 4 

Eleverna använder sin förståelse av begreppet liksidig triangel (begreppsförmåga) 

vidare resonerar de fram den kortaste sidan i halv liksidig triangel 

(resonemangsförmåga). I redovisningen av lösningen kan eleverna även ta hjälp av en 

bild (kommunikationsförmåga). 

Tillämpning av problemlösningsmodellen: 

 Steg 1: Huvudproblemet är att eleverna ska förstå samt lista ut innebörden av 

uttrycket ”halv liksidig triangel” rätt och därmed får fram den kortaste sidan. 

 Steg 2: Denna uppgift innehåller inte några onödiga detaljer. Det är nödvändigt att 

eleverna ritar en figur. För att kunna lösa problemet på ett vettigt sätt, så måste 

eleverna argumentera sig fram till den kortaste sidan med hjälp av Pythagoras sats 

eller trigonometriska formler. Eleverna bör införa lämpliga beteckningar till de olika 

sidorna, vilket underlättar för eleverna i redovisningen av sin lösning. 

 Steg 3: Beräkningarna i denna uppgift är inte svåra i sig, men eleverna bör vara noga 

i genomförandet för att undvika onödiga fel. 
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 Steg 4: Eleverna kan kontrollera samt värdera sitt svar genom att sätta tillbaka svaret 

i matematiska formler, eller genom att tillämpa svaret med hjälp av en liksidig 

triangels egenskaper se om resultatet är orealistiskt eller inte. 

Tänkbara svårigheter i denna uppgift: 

 Textförståelse: Texten i uppgiften är kort och packad med information som kräver att 

eleverna uppfattar betydelsen av uttrycket ”halv liksidig triangel” rätt. Svårigheten 

som eleverna möter i denna uppgift är att tolka betydelsen av ordet ”halv”.  

 Verklighetsuppfattning: Det handlar inte mycket om verklighetsuppfattning, det 

handlar bara om hur eleverna uppfattar matematiska antaganden. 

 Problemlösningsmodellen: Vid lösning av denna uppgift bör elever rita en liksidig 

triangel och sedan konstruera en halv liksidig triangel. Om eleverna ritar en oriktig 

figur av triangeln, så kan det leda till att eleverna får fram fel kort sida. 

 Erfarenhet och färdighet med att lösa textuppgifter: Det kan hända att eleven 

använder sitt minne av tidigare uppgifter och direkt sätter ut den kortaste sidan i 

lösningen, istället för att argumentera fram det.  

 Uppmärksamhet: Elevernas fel vid läsning är till exempel att hen missar ordet ”halv” 

eller gör små fel vid beräkningen. Till exempel eleven tolkar att den liksidiga 

triangeln har sidor som är 5 cm, eller räknar eleven fram svaret sedan halverar den. 

3.7 Bearbetning av insamlade data 

De olika stegen i bearbetningen av elevernas lösningar i Test 2 är följande: 

1. Elevernas lösningar kommer i kortform att redovisas i en lista för varje uppgift med 

alla viktiga fakta intakta. 

2. Alla skilda lösningar till varje uppgift för samtliga elever sammanförs i en annan 

lista där de olika lösningsmetoderna är upptagna, också de elever som inte har 

någon lösning har tagits upp på denna lista. 

3. Metoder, tankegångar eller fel som likna varandra har sorteras ut för att utgöra 

grunden till framtagandet av olika svårighetsmoment. Tabell 2 är ett exempel på en 

sammanställning. 
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Tabell 2. Exempel på sammanfattningen av vissa elevernas lösningar, lösningsmetoder och svårigheter i uppgift 
1b i Test 2 

Elevernas lösningar Lösningsmetoder Svårigheter Frekvens 

50 + 4𝑥 − 0,1𝑥2

𝑥
= 8 

50 + 4𝑥 − 0,1𝑥2 = 8𝑥 

50 + 4𝑥 = 8𝑥 + 0,1𝑥2 

50 = 4𝑥 + 0,1𝑥2 

 

Korrekt metod 

Utför inte hela beräkningen 

Inget svar 

Räknefärdighet (lösa 

andragradsekvation) 

- 

8

𝑥
=

50 + 4𝑥 + 0,1𝑥2

𝑥
 

8 = 50 + 4𝑥 − 0,1𝑥2 

−80 = 500 + 40𝑥 − 𝑥2 

𝑥2 − 80 = 500 + 40𝑥 

𝑥2 = 580 + 40𝑥 

𝑥2 − 40𝑥 = 580 

(𝑥 − 20)2 = 980 

𝑥1 = 51,3; 𝑥2 = 11,3 

Svar: Kostnaden 𝑥1 =
51,3 

Fel lösning 

Räknefel 

Fel svar  

Textförståelse 

Ouppmärksamhet 

Slarvfel 

- 

50 + 4𝑥 − 0,1𝑥2

𝑥
= 8 

Med miniräknarens 

grafritar så måste man 

göra 49 st (48,63) för att 

genomsnittliga kostnaden 

ska va 8kr/st 

Rätt lösningsmetod 

Otydligt i hur miniräknaren 

används vid lösning 

Fel svar 

  

Erfarenhet - 

50 + 4𝑥 − 0,1𝑥2

𝑥
= 8 

50 + 4𝑥 − 0,1𝑥2 = 8𝑥 

50 + 0,1𝑥2 = 4𝑥 

10st 

Rätt lösningsmetod 

Otydlig redovisning av 

beräkningar 

Slarvfel vid beräkning - 

10  Går ej att ange - 

Jag försöker ge en översiktsbild, så även om de elever som gett en riktig lösning, nyttjar 

metoder som är allmänna, tänker jag inte detalj redogöra för dessa. Metoderna som lett 

eleverna till en korrekt lösning kan också ha använts av elever som erhållit ett felaktigt 

svar, men gjort ett räknefel någonstans. 

I Test 2 är det utrymme för olika tolkningar, min redogörelse för innehållet blir 

naturligtvis personlig tolkat. Elever ger i enkäten (se bilaga C) svar på de olika problem 

de möter i lösningen av uppgiften. Elevernas svårigheter i lösningen av uppgiften 

kopplas ihop med deras enkätsvar. 
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Eftersom det uppstår svårigheter med att få med allt i anteckningarna samtidigt som 

intervjun pågår, spelas intervjuerna in. Dessa kommer att transkriberas och renskrivas 

snarast möjligt. Det är nämligen inte enbart svaren som eleverna ger, utan även minspel 

och kroppsspråk är av vikt, så att renskriva medan minnet är färskt gör att inga detaljer, 

så långt det är möjligt, går förlorade. Elevernas svar och förklaringar kring sina 

lösningar kommer att kategoriseras i olika svårigheter; resonemang till lösningsmetoder; 

möjligheter och svårigheter som eleverna har med matematiska textuppgifter respektive 

ämnet matematik generellt. Sedan kopplas dessa kategoriseringar till deras skriftliga 

lösningar i Test 2 och enkätsvaren.  

3.8 Validitet och reliabilitet 
När samhällsvetenskapliga undersökningar ska bedömas är validitet och reliabilitet två 

av de kriterier som Bryman (2011) nämner. Om undersökningen görs en gång till och 

resultatet blir detsamma är den tillförlitlig. Bryman (2011) anser att validitet är det 

väsentligaste forskningskriteriet att mäta hur den insamlade datan används för att få svar 

på frågeställningen i undersökningen. 

Även om reliabilitet och validitet är primära faktorer i kvantitativa undersökningar så 

ifrågasätter en del forskare dess betydelse för kvalitativa undersökningar. Kritiken går ut 

på att det är för få deltagare i kvalitativa studier och att det därmed blir svårt att 

generaliserar resultaten (Bryman, 2011). I denna undersökning är det bara sju deltagare i 

intervju-momentet, vilket är i det minsta laget för att besvara frågeställningen. Men 

resultaten från en kvalitativ undersökning ska omvandlas till teori och inte antal, därför 

är det ”kvaliteten på de teoretiska slutsatserna som formuleras på grundval av kvalitativ 

data som är det viktiga vid bedömning av generaliserbarheten” (ibid., s.369).  

Det är inte alltid man kan avgöra om resultatet ger en korrekt bild av det undersökta. 

Deltagarna kanske ljuger och det är svårt att verifiera, om eleverna inte gör ett 

uppriktigt försök att lösa uppgifterna vid testerna. De kanske inte vill visa att de inte 

kan, eller ger sådana svar på frågorna som de tror intervjuaren önskar höra (Bryman, 

2011). Att bygga förtroende är därför viktigt, jag tycker att sådant förtroende skapades i 

och med att jag undervisat dessa elever tidigare, och då tror jag de kände trygghet vilket 

i sin tur ökade sanningshalten i svaren. Eleverna hade inga förbehåll med att öppet tala 

om problem och svårigheter med mig. Jag försökte inte heller styra eleverna med 

förslag om varför uppgifterna misslyckats, för att eliminera risken att de svarade som de 

trodde jag ville. 

Jag har gjort mitt bästa för att vara så objektiv jag kunnat under intervjuerna, samt att 

vara konsekvent i samtalen, detta för att få en hög reliabilitet. Det finns dock alltid en 

möjlighet att mätningen visar en felaktig bild, beroende på subjektiv input eller att 

antalet deltagare är lågt, detta kan påverka en undersöknings reliabilitet och validitet. 

Forskare är olika, det som är väsentligt för en är oviktigt för en annan. Bryman (2011) 

tar i en diskussion upp att deltagarna inte är opåverkbara vad det gäller ålder, kön och 

personlighet hos forskaren.  I analysen av data och kategorisering har jag vinnlagt mig 

om objektivitet så även i tolkningarna av elevernas lösningar och intervjusvaren, detta 

för att tillskansa mig god validitet. Analysen av data går genom mina tolkningar och blir 

alltså sett ur mitt perspektiv som forskare, så ett individuellt manöverrum uppstår, som 

kan påverka validiteten.  
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4 Resultat 
Totalt fyrtiofyra elever deltog i Test 2, sex elever var inte närvarande. Alla fyrtiofyra 

eleverna hade försökt lösa uppgifterna och besvarade enkäten. Vissa av eleverna 

svarade inte på frågorna som handlade om svårigheter med att lösa uppgifterna, på 

grund av att dessa elever inte hade löst uppgifterna. 

4.1 Resultatet av elevernas lösningar 
Nedan redovisas resultatet av elevernas lösningar i Test 2. Tabell 3 anger 

lösningsfrekvenser för respektive uppgift: 1. Korrekta lösningar, det vill säga eleverna 

har rätt lösningsmetod, rätt beräkningar samt korrekta svar; 5. Rätt lösningsmetod, 

felaktiga beräkningar är antalet elever som fick fram rätt lösningsmetod/ekvation men 

inte kunde fullfölja hela lösningen eller fick fel under lösningsprocessen och får fram fel 

svar; 6. Ingen lösning är antalet elever som lämnade in blankt. 

Trots att eleverna uppmanats att skriva ner hur de tänkte och alla steg i sina uträkningar, 

så i lösningarna skriver en del elever enbart svaret, rätt eller fel. Hos dessa elever och 

eleverna som har lämnat in blankt går det inte att få fram svårigheten i lösningen av 

uppgifterna. Av de elever som inte löst uppgifterna var det några som jobbade sakta och 

därmed inte hann. Det kan vara så att längden på lektionen var för kort för dessa elever, 

men troligtvis brister eleverna i en eller flera av faktorerna. Det mest troliga är att 

eleverna inte kan tillgodogöra sig texten eller inte har någon metod till lösning. 

 
Tabell 3. Lösningsfrekvens för de fyra textuppgifterna i Test 2 

 Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3 Uppgift 4 

1. Korrekt lösning 10 0 6 11 

2. Endast rätt svar 3 1 3 2 

3. Endast fel svar 0 0 1 3 

4. Felaktig 

lösningsmetod 
14 12 14 16 

5. Rätt lösningsmetod, 

felaktiga beräkningar 
12 16 8 2 

6. Ingen lösning 5 15 12 10 
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I tabell 4 nedan redovisas resultatet av min tolkning av svårigheter/brister samt 

frekvenserna av svårigheter som elevernas lösningar uppvisade i arbetet med respektive 

textuppgifter i Test 2. En elev kan ha fler än en svårighet, detta gör att svårigheternas 

antal på vissa uppgifter är fler än antalet elever (fyrtiofyra). 

Tabell 4. Min bedömning av elevernas svårigheter i lösningarna av de fyra uppgifterna i Test 2 

Svårigheter/brister Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3 Uppgift 4 

1. Textförståelse 9 14 3 11 

2. Verklighetsuppfattning 0 0 12 0 

3. Räkneförmåga/färdigheter 9 12 5 1 

4. Problemmodellering/Matematisk 

begrepp 
11 9 14 13 

5. Uppmärksamhet  7 9 4 2 

6. Redovisning lösningen 5 11 11 7 

4.2 Sammanställning av enkätresultatet om elevernas svårigheter med 
textuppgifter i Test 2 
I figur 2 redovisas vad eleverna själva tycker om svårighetsgraden i ämnet matematik, 

det varierar mellan ganska lätt till mycket svårt. Det är mer än hälften av eleverna som 

tycker att matematiken är ganska svårt eller mycket svårt. I frågan om varför eleverna 

valde Teknikprogrammet, anger de flesta av eleverna att detta program ger bred 

behörighet för högre utbilning, samt att det är intressant att arbeta med datorn och 

programmering. Det är sex av fyrtiofyra elever med utländsk bakgrund, deras föräldrar 

föddes utomlands, tre av de sex eleverna är också födda utomlands. I den gruppen av 

elever som är födda utomlands så var det en som har bott fyra år i Sverige, denna elev 

har svårt med det svenska språket. Eleven anger att hen inte riktigt förstår ett stort antal 

ord i uppgifterna och i lösningarna chansade eleven bara. De två andra eleverna har bott 

minst sju år i Sverige och tycker själva att de kan svenska ganska bra. 

 
Figur 2. Sammanställning av elevernas bedömningar av svårighetsgraden med ämnet matematik i allmänhet 
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Det är mer än hälften av eleverna som tycker att matematik i allmänhet är ganska svårt 

eller mycket svårt. Förklaring till detta gav eleverna i intervjun, den aktuella matematik 

kursen 3c var svår. Alla de sju eleverna angav att det hade fungerat bra i de tidigare 

matematikkurserna (1c och 2c), medan matematik 3c visade sig svårare än förväntat. 

Eleverna uppgav att den går på djupet av tidigare kurser, vilket kräver kunskaper från de 

tidigare kurserna. Detta ställde till problem för eleverna som halkat efter i tidigare 

kurser eller hade kunskapsluckor. 

Tabell 4 är resultatet av min bedömning om eleverna svårigheter/brister i arbetet med 

textuppgifterna, bedömningen utgår från elevernas lösningar. Min tolkning och 

elevernas egen bedömning av sina svårigheter med respektive uppgifter skiljer sig åt till 

en liten del. Exempel eleverna anser inte själva att de har fel i lösningsmetoden, 

beräkningarna eller misstolkar frågorna. Men deras lösningar visar på motsatsen. En del 

elever kunde lösa uppgifterna korrekt, men anger ändå att de hade svårt att lösa 

ekvationen, vilket jag inte kunde se i min tolkning av dessa elevers lösningar. 

Svårigheter som de flesta eleverna anger i samtliga fyra uppgifter var: att ställa upp 

ekvationer; att komma på lösningsmetoden; att lösa ekvationerna; att räkna fram 

svaret. Den språkliga aspekten, att förstå texten anger endast några elever att de har 

svårt med. Däremot att förstå ord som även är ett matematiskt begrepp anger flera av 

eleverna att de har svårt med. I analysen av elevernas lösningar samt förklaringar under 

intervjuerna blir det tydligare var i svårigheten med språket i textuppgifterna ligger. 

Svårigheter uppstår på grund av att eleverna missförstår frågan eller missförstår vissa 

ord i uppgiften, dessa ord behandlar just de matematiska begreppen. Eleverna anger 

vidare att de har svårt att redovisa sina lösningar. 

En kombination av elevernas svårigheter med uppgifterna som förekommer var: att 

ställa upp ekvationer och att lösa ekvationer. En annan kombination var: att förstå 

matematiska begrepp och särskilja betydelsen mellan olika matematiska symboler och 

uttryck. Andelen av elever som hade dubbla eller trippla svårigheter med uppgift 1, 3 

och 4 varierade mellan tio till fjorton elever, från uppgift till uppgift. Det är dock 

samma elever i alla uppgifterna. Noteras kan att i uppgift 2 var andelen av elever som 

hade dubbla eller trippla svårigheter upp till tjugoen stycken. 

Eleverna som hade ”korrekt lösning” kallas härefter för duktiga elever i 

undersökningen, dessa elever hade bra resonemang, rätt beräkningar i sina lösningar. 

Ingen av dessa elever hann lösa alla fyra uppgifter. Den svårighet som dessa elever 

anger är att ”lösa ekvationer”.  

Att anmärka är att i samtliga uppgifter anger eleverna svar utan enhet, till exempel i 

frågan om längden av en sida, så skrev de flesta elever enbart siffran: 10. 

4.2.1 Uppgift 1 

Nedan redovisas resultatet av vad eleverna tycker om svårighetsgraden i uppgift 1 samt 

vilka svårigheter eleverna hade med att lösa denna uppgift. 



  
  

34 

 
Figur 3. Sammanställning av elevernas bedömningar om svårighetsgraden i uppgift 1 

 

 
Figur 4. Antalet av de olika specifika svårigheter som eleverna själva anger i arbetet med uppgift 1 

 

 
Figur 5. Uppdelning av antalet elever som gjort en ekvation till uppgift 1 (tre elever anger endast svar och är inte 
med i denna figur) 
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I figur 5 redovisas huvudmomentet som är att få fram en ekvation och att lösa den, detta 

använder jag för att bedöma hur långt eleverna lyckas i lösningsprocessen. Detta 

kombinerat med elevernas egna bedömningar av sina svårigheter (enkätsvar) i arbetet 

med uppgifterna, som visar att eleverna göra en riktig bedömning om sina svårigheter. 

Exempelvis de femton elever (se figur 4) som anger att de har svårt i att ställa upp 

ekvationerna till uppgiften, är de elever som hade fått en rätt eller fel ekvation. Tolv 

elever hade fått fram en ekvation, men klarar inte att lösa den eller löste fel, dessa elever 

hade svarat att de hade svårt ”att lösa ekvationen”. Två elever anger att de har svårt 

med symbolerna i uppgiften, men elevernas lösningar visar att totalt elva av eleverna har 

fått fel ekvation på grund av att de blandar ihop betydelsen av olika symboler: 

𝐾(𝑥), 𝑥, 8 kr/st 

4.2.2 Uppgift 2 

Nedan redovisas resultatet av vad eleverna tycker om svårighetsgraden i uppgift 2 samt 

vilka svårigheter eleverna hade med att lösa denna uppgift. 

 
Figur 6. Sammanställning av elevernas bedömningar om svårighetsgraden i uppgift 2 

 

 
Figur 7. Antalet av de olika specifika svårigheter som eleverna själva anger i arbetet med uppgift 2 
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Figur 8. Uppdelning av antalet elever som gjort en matematisk modell till uppgift 2 (en elev anger endast svar och 
är inte med i denna figur) 

Figur 8 redovisas resultatet av antalet elever som kunde skapa en matematisk modell (en 

ekvation) för situationen i uppgiften eller inte, genomförde rätt eller fel beräkning, med 

utgångspunkt ur den ekvation som eleverna hade fått fram. Det visade att mer än hälften 

av eleverna fick fram fel en ekvation, i denna kategori var det elva elever som fick fel 

ekvationen på grund av slarvfel. Dessa slarvfel kommer att beskrivas tydligare i avsnitt 

4.3.2. En noggrann genomgång av de enskilda elevernas lösning och deras egen 

bedömning av svårigheterna i denna uppgift, visade att alla eleverna gjorde en riktig 

bedömning av sina svårigheter. 

Eleverna som anger att de hade svårt med att samla den information som behövs, är 

samma elever som anger att de hade svårt att förstå texten. Sammantaget av dessa 

elevernas lösningar, enkätsvar samt svar i intervjun, ger det en bild av svårighet med 

läsförståelsen: (1) De hade svårt i att välja ut informationen ur en lång text, (2) eller/och 

läste inte hela texten.  

4.2.3 Uppgift 3 

Nedan redovisas resultatet av vad eleverna tycker om svårighetsgraden i uppgift 3 samt 

vilka svårigheter eleverna hade med att lösa denna uppgift. 
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Figur 9. Sammanställning av elevernas bedömningar om svårighetsgraden i uppgift 3 

 

 
Figur 10. Antalet av de olika specifika svårigheter som eleverna själva anger i arbetet med uppgift 3 

 

 
Figur 11. Uppdelning av antalet elever som gjort en ekvation till uppgift 3 (fyra elever anger endast svar och är 
inte med i denna figur) 
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Många elever hade fel lösningsmetod i denna uppgift. Eleverna som anger i enkätsvaret 

att de hade svårt att få fram en ekvation är summa av gruppen elever som hade fel 

lösningsmetod och gruppen elever som fick fram fel ekvation till uppgiften (se figur 

11). Eleverna som anger att de hade svårt att lösa ekvationen är de elever som fick fram 

ekvationen, rätt eller fel. 

4.2.4 Uppgift 4 

Nedan redovisas resultatet av vad eleverna tycker om svårighetsgraden i uppgift 4 samt 

vilka svårigheter eleverna hade med att lösa denna uppgift. 

 
Figur 12. Sammanställning av elevernas bedömningar om svårighetsgraden i uppgift 4 

 
Figur 13. Antalet av de olika specifika svårigheter som eleverna själva anger i arbetet med uppgift 4 
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4.3 Analys av elevernas lösningar och intervjuerna 
4.3.1 Uppgift 1 

I tabell 3 framgår det att mer än hälften av eleverna fick fel i sin lösning. Den vanligaste 

svårigheten enligt eleverna var: ”att ställa upp ekvationerna” samt ”att lösa 

ekvationerna”. Elever anger att det är svårt att förstå begreppet ”genomsnittliga 

kostnaden”; de hittade inte heller sammanhanget mellan delfråga a och b; de hade svårt 

med att förklara sambandet och skillnaden mellan olika uttryck i uppgiften: 𝐾(𝑥) för 

kostnaden, 𝑥 för antal; ”genomsnittliga kostnaden” i form av uttryck och i form av siffra 

8 kr/st. Detta tyder på att eleverna har svårt med matematiska begrepp och 

symbolhantering, vilket i sin tur gjorde det omöjligt att använda en algebraisk ansats för 

att göra en lösning (problemmodellering). Eleverna antar att uttrycket för kostnaden 

𝐾(𝑥) är detsamma som uttrycket för genomsnittliga kostnaden. 

Det är tre elever som genomförde beräkningar som grundar sig på en felaktig 

tankegång, till exempel eleven sätter in 𝑥 = 1 i uttryck för kostnaden, för att få fram 

antalet holkar. Detta tyder på att eleven inte förstått texten samt de matematiska 

begreppen. Eleverna anger att de har arbetat med uppgifter som handlar om att: beräkna 

totala kostnaden och styckpriset. Elevernas val av beräkningar var ologiska och visade 

en bristande förmåga på att generalisera och applicera erfarenheter från tidigare 

uppgifter.  

I lösningen av delfråga 1b sätter eleven: 
50+4𝑥−0,1𝑥2

𝑥
= 8𝑥 i stället för  

50+4𝑥−0,1𝑥2

𝑥
= 8. I 

intervjun uppgav eleven att hen kommer ihåg att i lärarens tidigare genomgång om 

kostnaden, så tog läraren kostnaden i form av en siffra multiplicerat med antalet i form 

av en symbol, till exempel 4𝑥. Därför försökte eleven göra likadan.  

En den av eleverna får rätt svar till delfråga a men gör fel på delfråga b. Detta kan bero 

på att eleverna brister i att se helheten av uppgiften, och använder det framtagna svaret 

från delfråga a helt fel i delfråga b. Till exempel sätter eleven in 𝑥 = 8 i uttrycket för 

”genomsnittliga kostnaden” 
50+4𝑥−0,1𝑥2

𝑥
=

50+4∙8−0,1∙82

8
, medan 8 kr/st står för den 

genomsnittliga kostnaden i ett specifikt fall. I intervjun anger eleverna som anledning 

till detta: ” Jag satt och löste, sedan glömde jag bort vad jag fått fram” (elev 2). 

Eleverna förväxlade betydelsen mellan olika uttryck och dess enheter: kostnaden, 

genomsnitt, antal. Felet i uppfattning mellan olika uttryck beror också på elevernas sätt 

att läsa, genom att försöka plocka ut enbart sifforna och strunta i resten av texten samt 

dess helhet: ” När jag löste den här uppgiften försökte jag att ta ut sifforna och skriva 

på papperet. Jag tog 8 men jag tänkte inte på kr/st. Ibland löser jag uppgifter utan att 

veta vad jag ska räkna ut.” (elev 6). 

Det var bara två elever som tillför beteckningen för ”genomsnittliga kostanden” i sin 

lösning och det är samma elever som ger en förklaring till sitt val av lösningsmetod. 

Resten av eleverna skrev enbart ekvationer och beräkningar. En stor del av eleverna 

använde beteckningen 𝐾(𝑥) för både kostnaden och genomsnittliga kostnaden. Detta 

ligger i linje med att eleverna hade svårt att ”redovisa lösningen” (benämns 

kommunikationsförmåga i Lgy11; representationskompetens i KOM-rapporten). Ett 

annat typiskt fel som visade på elevernas bristande matematiska kunskaper är att 

eleverna satte uttrycket för kostnaden 𝐾(𝑥) = 0 (delfråga b). Förklaring till detta 

uppger en av eleverna i intervjun är att: ”Jag trodde att uppgifter som innehåller en 
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funktion ska lösas genom att sätta funktionen lika med noll, därför sätter jag 𝐾(𝑥) = 0” 

(elev 7). 

En annan anledning till att eleverna inte får rätt svar ligger i elevernas räknefärdigheter, 

eleverna kan inte lösa ekvationen hela vägen: Eleverna tog fel värde av 𝑝 och 𝑞 i 

användandet av pq-formeln. De tog inte hänsyn till att det var decimaltal framför 𝑥2- 

termen; andra typiska felen uppstår vid omskrivning av den ursprungliga ekvationen 

med hjälp av kvadratkomplettering. Eleverna saknar grundkunskaper vid omskrivning 

av ekvation, till exempel för att få bort koefficienten framför  𝑥2- termen i högerled av 

en ekvation, så dividerades enbart 𝑥2- termen med koefficient, men ingen hänsyn tas till 

de andra termerna i högerledet. 

Slarvfel fanns i lösningarna hos många elever, fel värde avlästes i grafen, fel värde 

sattes in i ekvationen till exempel 18 istället för 8. Eleverna har för begränsad 

erfarenhet i räkneförmåga och gjorde många slarvfel i genomförandet av beräkningarna. 

Tålamodet tryter också hos eleverna när det krävs många steg i beräkningarna för att 

lösa uppgiften. Ett fel i användandet av grafmetoden var att: för att hitta lösningen till en 

ekvation som består av ett rationellt uttryck i högerledet och ett annat uttryck i 

vänsterledet. När eleverna försöker hitta skärningspunkten mellan dessa uttryck, så 

skriver eleven enbart in täljaren i miniräknaren, istället för hela det rationella uttrycket i 

högerledet.

4.3.2 Uppgift 2 

I tabell 3 ser man att ingen av eleverna lyckades att fick fram ett korrekt svar till hela 

uppgiften, svårigheten ligger i att lösa tredjegradsekvationen. Av de sexton elever som 

hade rätt lösningsmetod (se tabell 3), var det sex elever som kunde förenkla 

tredjegradsekvationen till en andragradsekvation, men fick ändå inte ett korrekt svar, 

beroende på att andragradsekvationen löstes fel. En stor del av eleverna (15 av 44) löste 

inte uppgiften alls, i de fallen går det inte att få fram vad eleverna har för 

svårigheter/brister. De flesta av eleverna tyckte att denna uppgift var ganska svår eller 

mycket svår. Resultatet visade att en stor del av eleverna har problem med att förstå 

helheten av texten, texten i uppgiften är lite för lång och därmed blir det många saker 

som eleverna måste hålla reda på. Ur en mångsidig förklaring i uppgiften blir det svårt 

för eleverna att välja ut rätt information. Eleverna förstår själva språket i texten men 

uppfattar inte vad uppgiften går ut på. Att inte förstå vad uppgiften går ut på gör det 

omöjligt att modellera texten i uppgiften till ett matematiskt uttryck.  

Det är nödvändigt i lösandet av uppgiften att eleverna kan klargöra vilken information 

som är användbar och vad som efterfrågas i uppgiften. Detta kräver att eleverna måste 

anstränga sig med texten, så de kan förstå alla delar och små detaljer i den, som Lithner 

(2007) visat är det viktigt för att lyckas i arbetet med textuppgifter. Men resultatet av 

elevernas lösningar samt under intervjun framkommer det emellertid att eleverna 

försöker lösa uppgiften innan de har förstått den: ”Jag läste inte hela uppgiften, jag 

läste bara första stycket sen försökte jag att lösa uppgiften.” (elev 4).  

Elevernas lösningar visar tydliga spår av felaktigt resonemang, de konstruerade sin 

lösning utifrån en oriktig tankegång. Till exempel: itsället för att hitta längden av 

kubens sida som gör att volymen av kuben och rätblock blir lika, så fastsäller eleverna 

att rätblockets volym är 210 cm3 och beräknar längden av kubens sida så att kubens 

volym bli den samma 210 cm3. Detta fel faller i den svårighet faktorn som Möllehed 

(2001) kallar ”konstans” i sin studie, att eleverna uppfattar volymen för kuben i denna 

uppgift oförändrad. 
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En del av eleverna fick inte fram rätt svar på grund av ”Slarvfel” eller tänkt rätt men 

uttryck sig fel både muntligt och skriftligt. Volymen av kuben skulle bli 𝑥. 𝑥. 𝑥 vilket är 

lika med 𝑥3. Eleverna hade en tendens att hoppa över detta steg att skriva 𝑥. 𝑥. 𝑥 och 

skrev enbart 3𝑥. Anledning till detta fel uppdagades under intervjuerna. När eleverna 

räknade kubens volym med längden av sida 𝑥, så tänkte de att i en kub finns 3 sidor och 

alla 3 sidorna har samma längd 𝑥, så volymen av kuben blir därför ”3 styck x”, och 

eleverna skrev direkt i lösningen att kubens volym var 3𝑥. Under intervjun kunde de 

snabbt upptäcka detta fel, då jag ber dem att skriva ner alla stegen i uträkningen. Om 

man bortse från just detta felet så fick tretton elever rätt svar delfråga 2a, dvs.          

(𝑥 + 2)(𝑥 − 2)(2𝑥) = 𝑥3 istället för (𝑥 + 2)(𝑥 − 2)(2𝑥) = 3𝑥. 

Eleverna hade svårt med att genomföra beräkningar, dvs. bristande räkneförmåga. 

Elevernas lösningar visade att de hade svårt i användandet av matematiska regler: 

konjugatregeln; multiplikation av polynomer; 𝑝𝑞-formeln och kvadratkomplettering. 

Anmärkningsvärt i denna uppgift är att alla tretton eleverna som hade fått fram rätt 

ekvationen försökte också att lösa ekvationen, men ingen av dem kontrollerade sitt svar. 

Det vanligaste felet är vid multiplicerande av olika polynom med varandra. I 

uträkningen av (𝑥 + 2)(𝑥 − 2)(2𝑥), antingen skrev eleven uttrycket utan parenteserna: 

𝑥 + 2 ∙ 𝑥 − 2 ∙ 2𝑥 eller gjorde fel vid multiplikationen. Ett annat fel som förekommer i 

elevernas beräkningar är att eleverna uppfattade fel multiplikation av polynomer, till 

exempel:(𝑥 + 2)(𝑥 − 2)(2𝑥) = (𝑥 − 4)(2𝑥) = 2𝑥 − 8 + 𝑥2 − 4𝑥. Eleverna förklarade 

att först multipliceras 2 och sedan 𝑥 med (𝑥 − 4). Varför det blir + tecken emellan 

dessa, eleverna argumenterade att eftersom det är plus tecken framför 𝑥 båda i (𝑥 − 4) 

och (2𝑥): ”plus gånger med plus blir plus” (elev 1). 

I intervjun med eleverna så visade det sig att eleverna feltolkat vissa enstaka detaljer i 

texten, till exempel ”ökar med 2” som blir ”2 gånger”. Det är enbart en elev som 

använde grafisk metod för att hitta lösningen till ekvationen. Vissa elever fick fram rätt 

ekvation men kunde inte lösa ekvationen på grund av att den innehöll en 

tredjegradsterm. Om eleverna försökt genomföra några räkneoperationer som: att 

multiplicera uttryck med varandra, förenkla, sedan faktorisera, så skulle ekvationen 

lösts. I intervjun anger eleven att: ”jag blir osäker när det är en ekvation som innehåller 

en tredjegradsterm, eleverna kommer inte ihåg hur det ska lösas” (elev 6). I läroboken 

fanns uppgifter där eleverna skulle lösa tredjegradsekvationer. Enligt kursplaneringen så 

skulle eleverna haft gjort detta ungefär två veckor innan min undersökning. Problem 

uppstod på grund av att eleverna inte är vana i att försöka testa nya idéer samt 

generalisera sitt lösningsätt från tidigare erfarenheter. Det stämmer väl med Lithners 

(1999) slutsats, att studenterna använder sitt minne från tidigare arbete på ett bokstavligt 

sätt.  

4.3.3 Uppgift 3 

I figur 11 ser man att flera elever anger att de inte hinner med denna uppgift än de 

övriga uppgifterna som ingick i Testet. Trettio elever tyckte att uppgiften var ganska 

svår eller mycket svår. Eleverna angav att svårigheten i uppgift 3 var densamma som i 

uppgift 1 och 2, nämligen: att få fram ekvationer; att lösa ekvationerna. En del av 

eleverna uppgav också att det var svårt att tolka innebörden av frågan. Efter intervjun 

med eleverna blev kategoriseringen av svårigheterna som eleverna hade med uppgiften 

tydligare. De främsta svårigheterna var matematiska begrepp och 

verklighetsuppfattning. Svårigheten med verklighetsuppfattningen tog sig uttryck i att 

eleverna inte kunde göra sig en bild av apelsinens rörelse. Detta blev ett problem för 

eleverna då det gällde att uppfatta betydelsen av uttrycket: ℎ(𝑡) = −0,5𝑡2 + 4𝑡 + 4,5, 
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som beskrev höjden för apelsinen. Därmed kunde de inte få fram en matematisk modell 

som motsvarade beskrivningen av situation i uppgiften. Kategorin som benämnds 

”Matematiska begrepp” handlade om elevernas förståelse av andragradsfunktions 

egenskaper som: maximipunkt, symmetrilinje, nollställe och funktionsvärde 

(begreppsförmåga i Lgy11). Att inte riktigt förstå en andragradsfunktion leder till att 

eleverna inte kan göra en matematisk modellering, även om eleverna förstår språket i 

texten och händelsen i uppgiften (modelleringskompetens och tankegångskompetens i 

KOM-rapporten; modelleringsförmågan i Lgy11). 

Eleverna som inte förstod egenskaperna hos en andragradsekvation försökte att lösa 

uppgiften genom att använda siffror som fanns i uttrycket ℎ(𝑡) = −0,5𝑡2 + 4𝑡 + 4,5. 

Den koefficient som stod framför 𝑡-termen tolkade eleverna som tiden då apelsinen 

befinner högst upp och konstanttermen var den högsta höjden. Elevernas argument för 

denna tankegång var att 𝑡 stod för tiden och ℎ var höjden. Denna tankegång är spåren 

efter en ytinlärning, eleverna försöker härma en metod ur läroboken eller lärarens 

genomgång (Lithner, 2007). Elevens egna ord: ” Jag uppfattar att tiden är sekunder så 

tar jag den siffra som står framför 𝑡 som svar för tiden” (elev 5). Eleverna hade svårt att 

uppfatta och att hämta fram rätt fakta för den algebraiska ansatsen till uppgiften, så de 

gjorde en felaktig lösning. 

 

Att missförstå vad som efterfrågas ledde till att en del av eleverna fick fel svar, även om 

eleverna hade rätt argument och en korrekt lösningsmetod. Eleverna angav svar för 

höjden medan uppgiften frågade om tiden. Slarvfel vid genomfördet av beräkningar var 

till exempel fel tecken vid insättning av värdet i 𝑝𝑞-formeln. I genomförandet av 

beräkningar förväxlade eleverna betydelsen mellan ekvation och funktion, till exempel: 

ℎ(𝑡) = −0,5𝑡2 + 4𝑡 + 4,5 

ℎ(𝑡)

−0,5
=

−0,5𝑡2 + 4𝑡 + 4,5

−0,5
 

−2 = 𝑡2 − 8𝑡 − 9          

Vid lösning av uppgiften skulle en graf som uttryck för höjden ℎ(𝑡) vara till stor hjälp 

för eleverna i tankegången. Det var bara två elever som ritade upp grafen samt använde 

en grafisk lösningsmetod. De andra eleverna som ställde upp en korrekt ekvation till 

uppgiften använde algebraiska metoder istället, dvs. att antingen hittade eleverna 

lösningar till ekvationen med hjälp av 𝑝𝑞-formeln eller kvadratkomplettering 

(procedurförmåga i Lgy11). I intervjun som följde så bekräftades att om eleverna i sin 

lösning ritade en graf över apelsinens rörelse, så skulle flera elever löst uppgiften. Detta 

tyder på en begränsad förmåga i att välja en effektiv lösningsmetod (Baraké, El-Rouadi 

& Musharrafieh, 2015). 

Under intervjun så fick eleverna grafen till uttrycken för höjden ℎ(𝑡). Då visade det sig 

att eleverna kunde uppfatta vad de skulle göra med uppgiften och svarade rätt på högsta 

höjden samt tiden för apelsinen att nå högst upp. Men de hade fortfarande svårt att 

resonera sig fram till tiden då apelsinen är en meter ovanför marken. Det skulle 

underlätta för förståelsen om eleverna kunde ta hjälp av en graf, då skulle det bli enklare 

för eleverna att modellera och ställa upp ekvationer till situationerna i delfrågorna. 

Eleverna behöver öva på modelleringsförmåga samt resonemangsförmåga. Förutom 

texten så måste eleverna även vara införstådda med de matematiska uttrycken. De 
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eleverna som själva kunde ställa upp rätt ekvationen och rätt svar till delfrågor a och b 

(utan min hjälp), kunde också lösa delfrågorna c och d. 

Största problemet vid arbetet med denna uppgift var inte i att förstå språket i texten. 

Eleverna hade svårigheter med uppgiften beroende på att de inte förstod de matematiska 

begreppen och dess användning för att resonera sig fram till en lösning 

(begreppsförmåga, resonemangsförmåga). En stor del av eleverna förstår inte i hur 

uttrycken i en andragradsfunktion kopplas till en graf, eleverna är i behov av att förstå 

detta (begreppsförmåga i Lgy11). 

4.3.4 Uppgift 4 

I tabell 3 ser man att fler elever hade korrekt lösning samt svar till denna uppgift än 

övriga uppgifter. Svårigheterna som eleverna uppgav var: att förstå begreppet ”halv 

liksidig triangel”; att komma på metoden. Vissa elever hade svårt att tolka betydelsen 

av ”halv liksidig triangel” eller uppfattade fel. Till exempel en del av eleverna anger att 

längden av sidorna i den liksidiga triangeln är 5 cm istället för 10 cm. Andra fel som 

eleverna hade var att misstolkade delfråga b, de räknar fram arean för den liksidiga 

triangeln istället för den halv liksidig triangeln. Ingen av eleverna ritade en riktig figur i 

sin lösning. 

En del av eleverna kunde resonera sig fram till den kortaste sidan i en halv liksidig 

triangel, därefter uppstod felet i beräkningarna. Till exempel de fick fram hypotesen till 

den halv liksidig triangeln till 8.6 cm istället för 10 cm, vilket är orealistiskt. Detta felet 

skulle eleverna upptäcka om de kontrollerade ”att se tillbaka” sitt svar: ”Jag brukar inte 

tänka mycket på det jag har löst, jag funderade inte på att hitta en annan lösning” (elev 

7). ”Att se tillbaka” framhåller både Pólya, (2003) och Palm et al., (2004) som ett viktig 

steg i problemlösningsprocess. 

Många elever fick rätt i valet av den kortaste sidan till den halva triangeln, men 

redovisade inte i sin lösning hur de fick fram den kortaste sidan. I intervjun uppgav 

några elever att de visste från tidigare arbete, medan andra elever bara chansade: ”Den 

sidan ser kortast ut, så jag tar den” (elev 3). Att bara använda sitt minne eller chansa 

ledde till att en del av eleverna valde fel sida som den kortaste. Detta sätt att välja 

lösning är samma som eleverna i Baraké, El-Rouadi & Musharrafiehs (2015) studie 

använde sig av. 

Beteckningarna som eleverna använde i figuren stämmer inte överens med 

beteckningarna i deras uträkningar. Förklaringen till detta är enligt eleverna att i sina 

uträkningar skrev de ned formlerna exakt som det står i formelbladen, till exempel 

Pythagoras sats 𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2, medan i figuren benämndes sidorna med bokstäver 𝑥 

respektive 𝑦 eller ingenting. Detta blev problem för eleverna vid lösningen, då det 

krävdes onödig mycket koncentration på att hålla reda på vilka beteckningar i figuren 

som motsvarade beteckningarna i uträkningen. Det var lätt för eleverna att blanda ihop 

betydelsen mellan de olika beteckningarna. 

4.4 Sammanfattning av intervjuer 
Samtliga sju elever i intervjun uppger att matematik är kul och lätt, men matematik 3c 

är svår tyckte eleverna. Flertalet av de intervjuade eleverna (sex av sju) kan få hjälp med 

matematik hemma om de behöver, eftersom deras föräldrar kan rätt mycket om 

matematik och har högskoleutbildning. En av eleverna får ingen hjälp hemma eftersom 

hens föräldrar inte kan ämnet eller har högskoleutbildning. Sammantaget anger alla 
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intervjuade eleverna att de sällan frågar om hjälp hemma. Det beror på att de sällan 

pluggar hemma, bara inför prov. Eleverna anger att om de inte förstår någonting, så 

väntar de till nästa lektion och frågar lärare eller sina klasskamrater. Alltså elevernas 

omgivnings kunnande av matematik var inte mycket till hjälp på grund av att eleverna 

inte utnyttjade dessa möjligheter. 

Uppgifterna i Test 2 valdes med tanke på att språket inte skulle vara komplicerat. Trots 

detta undvek en del av eleverna att läsa igenom hela texten. De hoppar över ord i texten 

eller hela delar av texten, hur mycket av texten eleverna struntar i varierar från uppgift 

till uppgift. Detta påverkar elevernas arbete med textuppgifter som (Fuentes, 1998) har 

visat. Till exempel vid läsningen av uppgift 3 i delfråga b: ”Efter hur många sekunder 

vänder apelsinen ner mot marken igen?”, här räknar eleven ut tiden för apelsinen att nå 

marken istället för tiden då apelsin börjar vända ner mot marken. Vid intervjun 

förklarade eleven att hen snabb läste frågan och använde sig bara av några ord som 

stack ut, i detta fall var dessa: sekunder; ner mot marken. Så ordet ”vänder” 

utelämnades. Uppgift 2 tyckte eleverna hade för lång text, så de läste inte hela texten, 

bara delar därav. ”Ebba vill därför veta om det finns något mått x på kubens sida som 

gör att rätblockets volym blir lika stor som kubens volym. Hon förändrar sidorna på 

samma sätt tidigare, dvs. enligt figuren nedan.” (ur uppgift 2 i Test 2). Detta är ett 

exempel på text som inte lästes av eleverna. 

Vid samtalet med eleverna visade det sig att eleverna har en tendens att sätta igång och 

lösa uppgifterna innan de förstår uppgiften på riktigt. Den normala arbetsordningen är 

att eleverna går igenom uppgifterna i läroboken i den ordning som de står i boken. Det 

betyder att eleverna nästan alltid börjar med att lösa uppgifterna med enbart symboler 

(räkneuppgifter), där det tydligt står vad eleverna ska göra. Sådana uppgifter tyckte 

eleverna var rätt bra att arbeta med. Eleverna löser inte alla uppgifterna i läroboken, de 

löser så mycket som hinns med inom den givna tiden. De uppgifter som eleverna inte 

hinner med är de svåraste och dessa uppgifter brukar vara i form av text. 

Placeringssättet av övningsuppgifterna i läroboken, tillsammans med lärarens urval av 

övningsuppgifter påverkar elevernas val av uppgifter (Johansson, 2006). 

Elevernas val av övningsuppgifter ska ge en grundlig kunskap och förståelse om de 

berörda matematiska begreppen och metoderna. Resultat i min undersökning visar 

tvärtom, eleverna hade arbetat med andragradsfunktion i matematik kursen 2c förra året 

och nyligen i kurs 3c. Det betyder att eleverna har lagt mycket tid på att lösa ett antal 

olika typer av andragradsekvationer med hjälp av 𝑝𝑞-formeln, kvadratkompletterring, 

grafisk metod samt nollproduktmetod. En förklaring till varför en del av eleverna 

fortfarande har problem med att lösa andragradsekvation kommer fram i intervjuerna. 

Några elever uppger att de inte alltid hänger med i lärarens genomgång, de löser vissa 

uppgifter utan att riktigt har förstått dem. Tidsbegränsning, helklassundervisning med 

en heterogen grupp elever framkommer som faktorer till elevernas ofullständiga 

räknefärdigheter, samt avsaknaden av en grundlig förståelse av de matematiska 

metoderna. Lärarens erfarenhet i att undervisa en klass som består av en blandad grupp 

elever, är en viktig faktor till en lyckad lektion, så att alla eleverna får en grundlig 

förståelse av det läraren tar upp (Johansson, 2006). 

Eleverna föredrar att arbeta mer med räkneuppgifter istället för textuppgifter. 

Anledningen eleverna ger är att i räkneuppgifter står det precis vad de ska göra. Medan 

vid textuppgifter måste eleverna läsa texten och lista ut ”vad de ska göra?”, vilket 

eleverna tyckte var svårt att få fram ur texten. Elevens egna ord: ” Jag lägger mer tid på 

uppgifterna med siffror, det känns som det är det rätta att göra hellre än uppgifter med 
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text. Matematik handlar ju om siffror och exakthet i vad som ska göras” (elev 6). En 

annan elevs röst: ”I provet är det flesta uppgifterna med siffror, så jag lägger mer tid på 

uppgifter med siffror både i boken och på provet.” (elev 5). I samtal med lärarna om 

valet av uppgifter i min undersökning och tid för genomförandet, så sa lärarna att de 

samarbetade med att konstruera uppgifter till proven i sina respektive klasser. 

Tre av eleverna som intervjuades angav att de ibland också löste en del textuppgifter i 

boken, textuppgifterna som dessa elever valde att arbeta med måste vara intressanta. 

Vad som är intressant med textuppgifterna enligt eleverna är att det ska lätt att veta vad 

ska göras, alltså utformningen av texten ska inte vara för klurig att förstå. Uppgifterna 

ska behandla just de aktuella matematiska områdena som gås igenom. Eleverna 

uppvisar inget intresse att se hur matematiken används i vardagen, det är 

relevansförmåga som saknas. Uppgift 1 i undersökningen ingår begreppet 

”genomsnittliga kostnaden”, vilket enligt eleverna var länge sen de arbetade med, så 

eleverna har lagt det bakom sig och tyckte därför att uppgiften inte passade in vid detta 

tillfälle, även om en del av uppgifterna i läroboken som eleverna precis gjort handlar om 

kostnaden. 

Alla sju eleverna anger att när de arbetar med uppgifterna i läroboken, så brukar de 

jämföra sitt svar med facit, om svaret stämmer så går de vidare, om inte så kollar de sina 

beräkningar igen eller ber lärare om hjälp, Randahl (2012) visar på samma sak i sin 

studie. Samtliga eleverna anger också att vid provet kontrollerar de sitt svar bara om de 

har hunnit lösa alla uppgifterna, då kollar de sina lösningar igen men läser inte själva 

frågorna i uppgifterna. Elevernas kontrollprocess av svaret går mest ut på att hitta fel i 

beräkningarna, genom att sätta tillbaka svaret i ekvation. Ingen av eleverna läser igenom 

uppgifterna igen och ser till att de verkligen förstår uppgifterna och vad som efterfrågas. 

Eleverna kontrollerade inte heller om de använde rätt lösningsmetod. Ingen av eleverna 

lägger tid på att funderar om uppgifterna kan lösas på ett annat sätt, vid arbete med 

uppgifter ur läroboken, vid provtillfällen och vid arbetet med uppgifterna i min 

undersökning.  

Tiden var också en anledning till att eleverna inte kunde lösa alla uppgifterna, eleverna 

upplevde det också som stressigt, vilket de brukar uppleva vid provtillfällen. De elever 

som har korrekt svar på flera än en uppgift i Test 2 är de elever som noga läste texten, 

för att se vilken information som fanns, därefter resonerade eleverna sig fram till en 

lösningsstrategi. Elevernas sätt att bemöta textuppgiften och läsa faktatexter är en faktor 

som påverkar elevernas resultat i lösandet av textuppgifter, detta har Österholm (2009); 

Sterner & Lundberg (2002) visat i sina studier.  
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Resultaten i min undersökning visar att orsakerna till elevernas svårigheter i arbetet med 

matematiska textuppgifter mest beror på otillräckliga matematiska kunskaper; svag 

räkneförmåga samt för liten erfarenhet i att tolka och få ut information ur texten, 

Baraké, El-Rouadi & Musharrafieh (2015) visar på samma sak. Många onödiga slarvfel 

i beräkningar samt fel i att applicera matematiska räkneregler kan upptäckas och rättas 

till, om eleverna hela tiden under sin lösningsprocess kontrollerar sitt svar (Möllehed, 

2001). Att hoppa över detta steg gjorde att många elever inte kunde få fram korrekt svar 

till uppgifterna, även om de hade bra argumentation och valde lämpliga 

lösningsmetoder. 

Ytterligare en svårighet i arbetet med textuppgifter är att eleverna har begränsad 

erfarenhet i att använda den givna informationen i uppgiften för att hitta lämplig 

lösningsmetod. Eleverna förstår och kan förklara textens innehåll med egna ord men vet 

inte hur uppgiften ska lösas. Orsaken till den begränsade erfarenheten beror på att 

eleverna lägger mest tid på att arbeta med räkneuppgifter, där lösningsmetoderna anges 

tydligt. Detta arbetssätt i ämnet matematik ger eleverna dålig utveckling av 

resonemangsförmågan i arbetet med textuppgifter. Textuppgifterna i sig blir en 

problemuppgift för eleverna på grund av att eleverna måste läsa texten och leta efter 

”lösningsmetoden som är alltid gömd i texten” (elev 1). 

Antalet påstående i textuppgiften har stor inverkan på elevers förmåga att lösa 

textuppgiften. I uppgifter med många antagande och lång text blir det svårt för eleverna 

i att veta vilka antaganden som är användbara, samt att förstå sambandet mellan olika 

delfrågor i uppgiften. Detta stämmer överens med Mölleheds (2001); Sterner & 

Lundbergs (2002) resultat. En annan svårighet för eleverna är förmågan att rätt uppfatta 

matematiska antaganden och på vilket sätt man arbetar med dessa antaganden som 

utgångspunkt, till exempel att förstå antagandet ”en halv liksidig triangel”. 

I redovisningen av uppgifter visade det sig att eleverna hade svårt att skriftligt redovisa 

sina lösningar. Eleverna hade en tendens att enbart skriva ekvationerna, formlerna o.s.v. 

i sina lösningar, ingen argumentation eller förklaring till sitt val av lösningsmetod, det 

framkommer i Lithners (2007) och Fuentes (1998) undersökning också. Det var för få 

elever som använde beteckningar i lösningarna, om eleverna använde beteckningarna så 

beskrev de inte vad dessa stod för. Eleverna behöver träna förmågan som benämns 

kommunikationsförmåga i Lgy11 och som representationskompetens och symbol-och 

formalismkompetens i KOM-rapporten. 

Eleverna är i behov av att träna på räknefärdigheter i allmänhet och lösning av 

andragradsekvationer i synnerhet (begreppsförmåga och procedurförmåga i Lgy11). 

Bristande grundteknik i genomförandet av olika räkneoperationer samt begränsad 

erfarenhet i användandet av miniräknaren (hjälpmedelskompetens – KOM-rapporten) 

ställer till problem för eleverna. Blooms modell av lärande visar att eleverna måste ha 

en grundlig förståelse och färdighet, för att kunna gå till svårare nivåer i lärandet 

(Bloom, 1984). Resultatet av elevernas lösningar tyder på att eleverna brukar använda 

en och samma lösningsmetod för olika uppgifter som ligger inom samma matematiska 

område, Lithner (1999) visar på samma sak. I lösningen av en ekvation använder 

eleverna antingen enbart grafisk eller algebraisk metod, ingen av eleverna hade i sina 

lösningar använt bägge dessa metoder. Det är problemlösningsförmåga som krävs för 
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att eleverna ska kunna välja och värdera effektiviteten i lösningsmetoden, som grund till 

problemlösningsförmågan ligger en ingående förståelse och färdighet.  

Att se tillbaka på lösningen i problemlösningsprocessen är inte enbart att kontrollera 

svaret och beräkningarna. I steg ”att se tillbaka” (Pólya, 2003) handlar det också om att 

se om uppgiften går att lösa på ett annat sätt; om lösningen går att generalisera, kan 

denna även användas i andra problem. Av samtliga intervjuade elever var det ingen som 

gjorde dessa saker. I arbetet med uppgifterna i läroboken, det enda eleverna gör i ”att se 

tillbaka” är att kolla om svaret stämmer med facit eller inte. Detta stämmer väl med 

Baraké, El-Rouadi & Musharrafiehs (2015) och Ärlebäcks (2013) slutsatser. Om 

eleverna genomförde kontrollerandet av sitt svar på ett vettigt sätt, att inte enbart sätta 

tillbaka svaret i ekvationen och räkna, utan istället kontrollera rimligheten och det 

realistiska i sitt svar; samt sammanhanget i uppgiften och kopplingen mellan olika delar, 

då kan eleverna upptäcka fel. Till exempel i uppgift 3, får eleven fram svaret för tiden 

när apelsinen är en meter ovanpå marken till 10 sekunder, medan tiden för att apelsinen 

att slå ner i marken är 9 sekunder. Detta är ju helt orealistiskt. 

Elevernas inställning till ämnet matematik är att de ska jobba med siffror. Alltså det 

extra steg som krävs vid tolkningen av text gör att eleverna skyr textuppgifterna. 

Elevernas inställning till textuppgifter, tillsammans med deras normala arbetsätt gör att 

de inte är vana med att tolka själva texten och med hjälp av den informationen skapa en 

matematisk modell. Det betyder att det är steg 1 och 2 i problemlösningsprocessen (se 

tabell 1 i avsnitt 3.3) som eleverna behöver öva sig i. Att eleverna undviker läsningen 

vid arbetet med textuppgifter leder till att eleverna misstolkar vad som efterfrågas, 

vilket resulterar i en felaktig lösning. Resultatet på lösningarna kan bli ännu värre i och 

med att eleverna på grund av dålig genomläsning ägnar sig åt felaktiga beräkningar 

(Österholm & Bergqvist, 2012). 

Resultatet visar att vid läsningen av uppgifterna lägger en stor del av eleverna fokus på 

symbolerna, siffor, uttryck eller signalord, Österholms (2009) studie visar på samma 

sak. Utifrån den informationen gör eleverna en lösning eller en uppskattning av svaret.  

Dessa elever tappar efter ett tag bort tråden till sin lösning och blir osäkra på resultatet. 

Bara en liten del av eleverna uppmärksammar hela texten. Elevernas lässtrategier av 

textuppgifter framkommer som en av de viktigaste orsakerna till elevernas svårigheter i 

att arbeta med textuppgifter. Detta är också en faktor som gör att elevernas svårigheter 

variera. Det finns en direkt koppling mellan elevernas lässtrategier och deras förmåga 

att lösa textuppgifter, detta har Österholm & Bergqvist (2012); Hickendorff (2013); 

Möllehed (2001) visat. 

Variationen av elevernas matematiska kunskaper, lässtrategier och matematiska 

förmågor, framträder i resultatet av min undersökning som viktiga orsaker till 

variationen av elevernas svårigheter/brister i arbetet med textuppgifter. Enligt 

enkätsvaren och intervjuerna så tyckte eleverna att språket i textuppgifterna som ingick i 

undersökningen inte var svårt att förstå. Istället brister deras förståelse av matematiska 

begrepp samt dess egenskaper, det blir ett hinder för en del av eleverna i lösandet av 

matematiska textuppgifter. Resultatet antyder att matematiska kunskaper är den främsta 

faktorn som påverkar elevernas förmåga att lösa textuppgifter.  

I studierna av Hickendorff (2013) och Möllehed (2001) framhåller författarna att 

läsförståelse har mest påverkan på elevernas arbete med textuppgifter. I sina studier 

samlade de in elevernas lösningar av problemuppgifter, analyserade elevernas lösningar 

för att framställa de faktorer som ligger till grund för elevernas svårigheter med 
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problemuppgifter. Skillnaden i resultatet mellan min undersökning och Hickendorff 

(2013); Möllehed (2001) kan bero på valet av insamlingsmetod. För att definitivt avgöra 

om läsförståelse eller matematiska kunskaper är det som mest påverkar elevernas 

förmåga i att arbeta med textuppgifter, så behövs mer forskning inom området. 

Att många elever genomför felaktiga lösningar är ett tecken på bristen av 

resonemangsförmåga eller en ofullständig tankegång. Att misslyckas med att lösa 

textuppgifter kan också bero på att eleverna misstolkar uppgiften eller läser en del av 

texten fel. Detta har Möllehed (2001) visat i sin studie att om eleverna inte tolkar 

uppgiften rätt eller gör slarvfel, blir lösningen på uppgiften fel. Enligt Möllehed (2001) 

ska eleven som ställs inför en problemuppgift tolka och bena ut uppgiften, sedan kan de 

matematiska kunskaperna komma till användning. Så eleven måste inte bara förstå ord 

och matematiska begrepp utan också texten i uppgiften. Resultatet i min undersökning 

visar att elever har problem med matematiska begrepp. Dessa begrepp är ord som 

genomsnittliga kostnaden, liksidig triangeln och även många andra koncept. Det blir 

krångligare för eleven att förstå uppgiften om eleven inte begriper de matematiska 

begreppen, därmed får hen inte tillräckligt med information ur texten för att lösa 

uppgiften rätt, detta är det som Österholm & Bergqvist (2012) har visat. 

5.2 Implikation i praktiken 
Resultat av undersökningen visar att eleverna har begränsade räknefärdigheter, en stor 

del av eleverna misslyckades med uppgifterna på grund av de att genomförde felaktiga 

beräkningar. Eleverna är i behov av att träna mer med rutinuppgifter tills de blir säkra 

på sina beräkningar. Det ska sitta i ryggmärgen, eleverna ska kunna hämta färdigheter 

från tidigare arbete utan ansträngning. Om eleverna behärskar detta när det gäller 

baskunskaperna, så blir det lättare för eleverna i arbetet med svåra problemuppgifter. 

Det blir också lättare för eleverna att hänga med lärares helklassgenomgång. Eleverna 

bör öka sin arbetsinsats hemma, det kan ske genom att läraren ger eleverna hemläxa i 

färdighetsträning och förståelse av beräkningsstrategier.  

Eleverna behöver också träna sig i att testa olika lösningsmetoder. Eleverna i 

undersökningen använde en och samma lösningsmetod, de flesta eleverna använde 

algebraisk metod. Om det är någon elev som använder grafisk metod där eleven tar 

hjälp av miniräknaren, så uppstår det avläsnings eller värde fel och oriktig inmatning av 

uppgifter i miniräknaren. Läraren kan ha fler tillfällen där eleverna få arbeta i grupp 

med problemuppgifter, sedan kan grupperna presentera sina lösningsmetoder. Då kan 

läraren och eleverna diskutera om olikheterna i metoderna, dess styrkor och svagheter. 

Eleverna behöver öva mer i själva användandet av miniräknaren och även andra digitala 

hjälpmedel för att kunna lösa uppgifter på ett korrekt och effektivt sätt. 

När en lärare arbetar med en grupp på ungefär tjugo elever, blir det svårt för läraren att 

rätta alla elevernas fel. I genomgången av exempel på tavlan kan läraren medveten göra 

typiska misstag, det är misstag som läraren har sett i elevers lösningar genom åren. Att 

läraren själv gör dessa fel möjliggör för alla elever att lära sig. 

I både test 1 och 2 var det ingen elev som försökte att sammanfatta den givna 

informationen i uppgifterna i sina lösningar. En egen erfarenhet från mitt hemlands 

skolsystem, är att det är en skillnad på arbetsätt med matematiska textuppgifter mellan 

vietnamesiska elever och eleverna som deltog i undersökningen. Redan i grundskolan 

tvingades jag och mina klasskamrater i Vietnam att träna på att sammanfatta innehållet i 

textuppgifter. I första steget tränade vi på att göra en sammanfattning av uppgiften som 
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då bestod mest av ord, sedan på högre nivå (på högstadiet och gymnasiet) bestod 

sammanfattningen av matematiska symboler och beteckningar. En egen sammanfattning 

ger en bra överblick av uppgiften, det blir tydligare att se vad som finns, vad som 

efterfrågas, då kan man själv ställa sig frågor om vad som behöver göras. Eleverna som 

deltog i min undersökning har inte svår med själva språket i uppgifterna. De förstår 

texten men vet inte vad de behöver göra, en del av eleverna började lösa uppgifterna 

innan de riktigt förstod uppgiften. Eleverna behöver träna upp sitt tålamod med arbetet 

av matematiska textuppgifter, till att börja med kan eleverna lägga tid på att lära sig att 

göra en egen sammanfattning av textuppgiften i ord, sedan öva på att skriva om texten i 

form av matematiska symboler och beteckningar. Detta kan eleverna även träna på i 

andra ämnen som fysik och kemi. 

5.3 Metoddiskussion 
En möjlig källa till fel i denna studie är att undersökningen begränsade sig till två 

gymnasieklasser på Teknikprogrammet, totalt deltog fyrtiofyra stycken i Test 2 var av 

sju deltog i intervjun. Med ett större antal deltagande är det möjligt att resultatet blivit 

annorlunda. En annan felkälla kan vara att eleverna inte gjorde sitt bästa i lösandet av 

uppgifterna. I de kvalitativa intervjuerna kan en felkälla vara bristen på fokusering.  Det 

kan hända att intervjuaren är mer koncentrerad på kommande fråga och inte är 

uppmärksam på vad den intervjuade säger, därmed inte följer upp svaren med relevanta 

frågor (Bryman, 2011). 

Feltolkning av intervjuundersökningen är möjlig, därför kan undersökningens 

reliabilitet ifrågasättas. Tolkningen kan gå fel både då jag tolkar svaren från eleverna 

och då eleverna tolkar mina frågor. För att eliminera ensidig feltolkning från eleverna 

har jag ställt likadana frågor fast på skilda sätt och därmed ökat reliabiliteten i svaren 

från eleverna. Om undersökningen varit större kunde ett större antal textuppgifter 

undersökas, förmodligen skulle då fler typer av svårigheter blir resultatet. Men oändligt 

många uppgifter är omöjligt att testa, iallafall på samma elever. Eftersom uppgifterna i 

min undersökning gav eleverna arbete rätt länge skulle en större undersökning uppta 

mer tid. 

Att låta eleverna lösa uppgifterna och direkt besvara enkäten, ökar trovärdigheten i 

elevernas enkätsvar. Eleverna fick arbeta med uppgifterna på lektionstid som vid ett 

provtillfälle, vilket borde öka resultatets sanningshalt. Att intervjuerna ägde rum en till 

två dagar efter provtillfället var positivt, då elevernas minne fortfarande var färskt. 

Intervjuerna med konkreta textuppgifter som bas gör eleverna engagerade och bidrar till 

tydliga svar.  

Jag har gått genom elevernas läroböcker från tidigare kurser samt nuvarande kurs, 

därefter valde jag uppgifterna till Test 2 under antagandet att eleverna behärskade den 

matematikuppgifterna innehåller. I Test 2 ingår en tredjegradsekvation vilket visade sig 

vara svårt för många elever att klara. Om uppgiften justerades att mer passa elevernas 

färdighet i räkning skulle resultatet av undersökningen möjligen blir annorlunda. Något 

som skulle kunna ge en högre trovärdighet av undersöknings resultatet är om jag haft 

möjlighet att arbeta och observera eleverna under en längre period, samt om uppgifterna 

spänt över flera matematiska områden.  
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5.4 Fortsatt forskning 
Eleverna anger att de inte behöver komma ihåg några matematiska regler eller formler 

utantill, eftersom alla dessa regler och formler finns i en formelsamling och är 

tillgänglig vid provtillfället. Det skulle vara intressant att veta hur detta påverkar 

elevernas matematikinlärning, har det en positiv eller negativ inverkan om eleverna kan 

komma ihåg de matematiska reglerna och formlerna utantill. 

Matematikundervisning förutsätter att alla elever i sitt lärande får lika möjlighet att 

utveckla färdighetsträning samt inhämta kunskaper. Resultatet visar att en stor del av 

eleverna har svaga räknefärdigheter och är osäkra på sina beräkningar. Det skulle vara 

intressant att undersöka om det blir någon förbättring i elevernas räknefärdighet, om 

undervisningen innehåller mer av problemuppgifter i elevernas enskilda arbete och i 

grupparbete.  
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Bilagor 

Bilaga A - Test 1  
Repetitionsuppgifter ur läroboken – Origo: matematik 3c (Szabo, 2012, s.45-47).

Nivå 1 

5    Arvid står högst upp i ett torn och 

släpper en sten. Efter t sekunder är 

stenens höjd h(t) meter över marken, 

där ℎ(𝑡) = 9,8 − 4,9t2. Hur lång tid tar 

det för stenen att falla till marken? 

18   I Klaras mattebok står det: Grafen till ett 

andragradspolynom 𝑝(𝑥) har nollställen 

i punkterna (0,4) och (0, −2). Den skär 

y-axeln där 𝑦 = −8. Vilket är 

polynomet? Klara vill inte lösa 

uppgiften, utan menar att något är fel? 

Har Klara rätt och vilket är i så fall 

felet? 

25 Viggo tillverkar ljusstakar. Han har haft 

fasta kostnader på 1 450 kr. Kostnaden 

för tillverka en ljusstake är 84 kr.  

a) Ange en funktion som visar Viggos 

kostnader K kr, för att tillverka x 

stycken ljusstakar. 

b) Ange en funktion som visar 

genomsnittkostnaden G kr, för att 

tillverkar x st ljusstakar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivå 2 

26 Ulf och Janne åker Vasaloppet. Ulf kan 

beskriva den sträckan i kilometer, som 

han har kvar till målet med uttrycket 

𝑠𝑈(𝑡) = 90 − 11𝑡 + 0,08𝑡2, där t är 

tiden i timmar efter starten. 

Motsvarande uttryck för Janne är 

𝑠𝐽(𝑡) = 90 − 10𝑡 − 0,05𝑡2. 

De angivna funktionerna är förenkla 

matematiska modeller som inte tar 

hänsyn till t.ex. uppehåll, uppförsbackar 

och utförslöpor. 

a) Använd funktionsuttrycket för att 

säga hur långt Vasaloppet är? 

b) Beräkna 𝑠𝑈(4) − 𝑠𝐽(4)  och tala om 

vad du beräknat 

c) Vilken tid åkte Janne på? 

Nivå 3 

39 Maja köper potatis, som kostar x kr/kg 

och morötter som kostar 3 kr mer per 

kg. Hon betalar 36 kr för potatisen och 

27 kr för morötterna. Tillsammans 

väger potatisen och morötterna 9 kg. 

Hur mycket kostar potatisen per kg? 
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Bilaga B - Test 2 

Namn: ..................................................  

Namnet kommer att klippas bort och dina svar kommer att vara fullständigt anonyma. Jag 

skulle uppskatta om du tar dig tid till att lösa uppgifterna, samt svara på enkäten. 

Test 2 

Digitala verktyg är tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper. 

1  Einar har kalkylerat en modell 𝐾(𝑥) = 50 + 4𝑥 − 0,1𝑥2 för kostnaden (𝐾) att tillverka x st 

fågelholkar. 

 

 

a) Teckna ett uttryck för den genomsnittliga kostnaden att tillverka fågelholkar. 

b) Hur många holkar tillverkas om den genomsnittliga kostnaden är 8 kr/st? 

2  Ebba har en kub med sidan 5 cm. Genom att öka en sida med 2 cm, minska den andra med 

2 cm och slutligen fördubbla den tredje sidan får hon ett rätblock. Hon beräknar volymerna 

och konstaterar att rätblocket har större volym än kuben. 

Ebba vill därför veta om det finns något mått x på kubens sida som gör att rätblockets 

volym blir lika stor som kubens volym. Hon förändrar sidorna på samma sätt tidigare, dvs. 

enligt figuren nedan. 

 

a) Hjälp Ebba genom att ställa upp den ekvation som behövs för att hon ska får veta om 

volymerna kan bli lika stora. 

b) Bestäm alla lösningar till denna ekvation. 

c) Vilket eller vilka värden på x ger svar på det Ebba vill veta? 
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3  Frida har tråkigt. Hon bestämmer sig för att kasta en apelsin i luften, och sedan försöka 

fånga den innan den når marken igen. Apelsins bana i luften kan förenklat beskrivas enligt 

sambandet 

ℎ(𝑡) = −0,5𝑡2 + 4𝑡 + 4,5 

där 𝒉(𝒕) är en apelsinens höjd i meter och 𝒕 är tiden i sekunder. 

a) Vilken höjd når apelsinen innan den vänder ner mot marken igen? 

b) Efter hur många sekunder vänder apelsinen ner mot marken igen? 

c) När apelsinen har en meter kvar till marken kastar sig Frida framåt och fångar den. Hur 

mång sekunder efter kastets början sker detta? 

d) Om Frida inte lyckats fånga apelsinen hade den slagit i marken. Efter hur många 

sekunder? 

4   I en ”halv liksidig triangel” är den kortaste sidan 5 cm. Ange ett exakt värde på 

a) längden av de övriga sidorna 

b) triangelns area 
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Bilaga C – Enkäten till eleverna efter test 2 

 

1. Vilket är ditt modersmål? 

 ......................................................................................................................................................  

2. Hur länge har du gått i svensk skola? 

 ......................................................................................................................................................  

3. Hur anser du att dina kunskaper i svenska är? 

☐dåliga ☐ inte så bra   ☐ ganska bra ☐mycket bra ☐utmärkta 

4. Varför har du valt tekniskprorammet? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

5. Vad tycker du om ämnet matematik? 

☐mycket lätt ☐ ganska lätt  ☐ ganska svårt ☐mycket svårt 

6. Var uppgift 1 lätt att lösa? 

☐mycket lätt ☐ ganska lätt  ☐ ganska svårt ☐mycket svårt 

Är det något i uppgift 1 som du tyckte va svårt eller gjorde dig osäker/tveksam? 

☐ att förstå texten ☐ att ställa upp ekvationerna 

☐ att förstå begreppet ”genomsnittliga kostnaden” ☐ att lösa ekvationerna 

☐ att förstå symboler: 𝐾(𝑥);  𝑥;  8 kr/st  ☐ att redovisa lösningen 

☐ att tolka innebörden av frågorna  ☐ att kolla svaret 

Annat:  ..........................................................................................................................................  

7. Var uppgift 2 lätt att lösa? 

☐mycket lätt ☐ ganska lätt  ☐ ganska svårt ☐mycket svårt 

Är det något i uppgift 2 som du tyckte va svårt eller gjorde dig osäker/tveksam? 

☐ att förstå texten ☐ att ställa upp ekvationer 

☐ att avläsa figuren ☐ att lösa ekvationerna 

☐ att förstå begrepp (rätblock, kuben, volym) ☐ att redovisa lösningen 

☐ att samla den information som behövs ☐ att bedöma svaret 

☐ att tolka innebörden av frågan  

Annat:  ..........................................................................................................................................  
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8. Var uppgift 3 lätt att lösa? 

☐mycket lätt ☐ ganska lätt  ☐ ganska svårt ☐mycket svårt 

Är det något i uppgift 3 som du tyckte va svårt eller gjorde dig osäker/tveksam? 

☐ att förstå texten ☐ att lösa ekvationen 

☐ att skilja ℎ(𝑡) och t ☐ att redovisa lösningen 

☐ att tolka innebörden av frågan ☐ att kolla svaret  

☐ att få fram ekvationen 

Annat:  ..........................................................................................................................................  

9. Var uppgift 4 lätt att lösa? 

☐mycket lätt ☐ ganska lätt  ☐ ganska svårt ☐mycket svårt 

Är det något i uppgift 4 som du tyckte va svårt eller gjorde dig osäker/tveksam? 

☐ att förstå texten ☐ att räkna fram svaret 

☐ att förstå begrepp ”halv liksidig triangel” ☐ att redovisa lösningen 

☐ att resonera fram ”den kortaste sidan” ☐ att kolla svaret 

☐ att komma på metoden 

Annat:  ..........................................................................................................................................  

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga D - Intervjufrågor till eleverna 
1. Hur lätt tyckte du att uppgiften/uppgifterna var att lösa? (används vid uppgifter 

som elever kunde lösa) 

2. Hur svårt tyckte du att uppgiften/uppgifterna var att lösa? (används vid uppgifter 

som elever kunde lösa) 

3. Ge en förklaring till hur du tänkte när du löste uppgiften/uppgifterna? 

4. Vad var det i uppgiften som gjorde att du inte förstod/fastnade i/blev osäker? 

5. Hur brukar du göra för att veta att du gjort rätt? 

6. Hur förhåller du dig till textuppgifter kontra uppgifter med bara siffor?  

7. Vilken hjälp brukar du få i hemmet/skolan? (Hur ges den hjälpen?) 

8. Vad tycker du om ämnet matematik? 
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