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Abstrakt 

Följande uppsats är en systematisk litteraturstudie där vi undersöker relationen mellan 

elever i matematiksvårigheter och textbaserade problemlösningsuppgifter. Syftet med 

studien är att undersöka vilka hinder elever i matematiksvårigheter möter när de arbetar 

med textbaserade problemlösningsuppgifter samt vilka lösningsstrategier som kan 

underlätta arbetet. Resultatet består av två delar där den första delen beskriver vilka krav 

textbaserade problemlösningsuppgifter ställer på lösaren samt vilka hinder detta utgör 

för elever i matematiksvårigheter. Den andra delen beskriver de strategier som visat sig 

framgångsrika för elever i svårigheter samt vilken effekt strategierna har för dessa.  

Sammanfattningsvis framgår det i resultatet att det finns flera hinder som är starkt 

kopplade till elever i matematiksvårigheter och som påverkar deras möjligheter att lösa 

sådana uppgifter. Det presenteras även sex stycken lösningsstrategier som visat sig ge 

positiva effekter för elever i matematiksvårigheter när de arbetar med textbaserade 

problemlösningsuppgifter. 
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1. Inledning 

För inte så många decennier sedan var den allmänna synen på matematiken att varje 

människa behövde behärska de fyra räknesätten för att klara det dagliga livet och sitt 

arbete (Tambour & Pettersson, 2011). Så som samhället har kommit att förändras under 

modern tid ställs andra krav på människor jämfört med tidigare i historien. I dagens 

samhälle räcker det inte med rena faktakunskaper utan människor behöver förmågor, så 

kallade verktyg, för att kunna bearbeta stora mängder information, värdera olika slags 

argument och lösa diverse problem. På grund av dessa förändringar i samhället har 

bland annat problemlösningsförmågan fått större plats i läroplaner runt om i världen 

(Verschaffel, Depaepe & Van Dooren, 2014).  

 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 [Lgr11] 

(Skolverket, 2011) står det beskrivet under rubriken Skolans värdegrund och uppdrag 

att alla elever har rätt till en anpassad undervisning. De ska ges möjlighet att utvecklas 

utifrån sina egna förutsättningar, oavsett om de är hög- eller lågpresterande, i fallenhet 

eller i svårigheter. Det framgår också att undervisningen ska bidra till elevernas 

kreativitet, nyfikenhet och tro på sin egen förmåga. Skolan ska dessutom bidra till att 

eleverna utvecklar sin förmåga att lösa olika problem, en vilja att pröva idéer samt hur 

dessa kan användas i praktiken. I kursplanen för matematik beskrivs det att ämnet är en 

aktivitet som ger människor förutsättningar att kunna ta välgrundade beslut och 

möjligheter att kunna delta i samhällets många beslutsprocesser genom matematikens 

nära anknytning till reflektion, problemlösning och kreativitet.  

 

Samtidigt som problemlösningsförmågan tagit sig in i allt fler läroplaner runt om i 

världen visar PISA-undersökningar att svenska elever är något sämre än jämnåriga 

elever från många andra länder på just problemlösning. År 2012 genomförde PISA-

undersökningen ett särskilt prov med fokus på problemlösning för att försöka bredda 

undersökningen jämfört med de tre klassiska områdena som tidigare testats i PISA. 

Provet visade bland annat att problemlösning ställer vissa krav på problemlösaren, 

såsom kreativitet, tålamod och nyfikenhet. Svenska elever presterade något sämre än de 

nordiska grannländerna och låg betydligt lägre resultatmässigt jämfört med Singapore, 

som fick det bästa resultatet (Skolverket, 2014).  

 



  
 

2 
 

Med ovanstående resultat i åtanke visar det sig än mer intressant vilka krav 

problemlösning ställer på eleverna, vilka svårigheter de möter med uppgifterna samt hur 

viktig problemlösningsförmågan är i dagens samhälle. Forskning visar att elever i 

matematiksvårigheter många gånger stöter på hinder när de arbetar med 

problemlösningsuppgifter, främst de som är textbaserade (Pfannensteil, Bryant, Bryant 

& Porterfield, 2015; Morin, Watson, Hester & Raver, 2017). I vår studie kommer fokus 

därför läggas på de elever som är i matematiksvårigheter och hur de arbetar med 

textbaserade problemlösningsuppgifter, vilka hinder de möter samt vilka strategier som 

visat sig framgångsrika.  
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att beskriva vilka typiska hinder elever i matematiksvårigheter kan 

möta när de arbetar med textbaserade problemlösningsuppgifter i matematik i årskurs 1-

3. Studien syftar även till att undersöka vilka lösningsstrategier elever kan använda sig 

av när de möter dessa hinder.  

 

2.2 Frågeställningar 

- Vilka typiska hinder kan elever i matematiksvårigheter möta när de arbetar med 

textbaserade problemlösningsuppgifter i matematik?  

- Vilka lösningsstrategier kan elever i matematiksvårigheter använda sig av när de 

möter typiska hinder i arbetet med textbaserade problemlösningsuppgifter i 

matematik?  
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3. Begrepp 

I följande avsnitt redogörs för de teoretiska begreppen elever i matematiksvårigheter 

och problemlösningsuppgifter i matematik för att klargöra vilken betydelse de har i 

detta arbete. Elever i matematiksvårigheter har avgränsats för att inte inkludera elever 

med exempelvis dyskalkyli eller andra diagnostiseringar. Problemlösning i matematik 

har avgränsats till enbart textbaserade uppgifter för att koncentrera studien.  

 

3.1 Matematiksvårigheter 

Begreppet matematiksvårigheter är relativt svåröverskådligt med olika definitioner. 

Engström (2015) beskriver att det finns en variation av prestationer, att såväl höga som 

låga förekommer innanför ramen för vad som anses som genomsnittlig prestation. Låga 

prestationer i matematik förekommer inte i lika stor utsträckning som “normal 

prestation” i matematik men det finns näst in till någon i varje klassrum som presterar 

lågt och därmed befinner sig i matematiksvårigheter. 

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2012) delar in matematiksvårigheter i två 

huvudsakliga grupper: elever med specifika matematiksvårigheter/dyskalkyli och de 

med generella matematiksvårigheter. Skillnaden mellan dessa två grupper är i 

huvudsakliga drag att specifika matematiksvårigheter/dyskalkyli innebär att eleven har 

svårt att hantera och uppfatta tal medan generella matematiksvårigheter kan ha flera 

bakomliggande motiv till att hinder uppstår och blockerar inlärningen. Generella 

matematiksvårigheter kan bland annat bero på elevernas läs- och skrivkunskaper, 

rumsuppfattning och att deras koncentrationsförmåga är svag. Däremot är 

undervisningen en av de största och mest avgörande faktorerna för elevernas 

matematikkunskaper.  

 

Enligt Decker & Roberts (2015) är det kognitiva orsaker som gör att elever med 

specifika svårigheter har problem i matematik. De beskriver att dessa elever ofta har 

kognitiva svårigheter inom: matematiskt tänkande, taluppfattning, korttidsminne, 

arbetsminne, långtidsminne samt svårt att göra en räkneuppgift som innehåller flera 

steg. De kognitiva orsaker som framställts är det som skiljer elever med specifika 

svårigheter från elever i matematiksvårigheter. Som vi har beskrivit tidigare är det en 

mängd varierande orsaker som gör att elever hamnar i matematiksvårigheter, 

exempelvis social miljö och lärandesituationer. 
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3.2 Problemlösningsuppgifter 

Verschaffel et al. (2014:114) förklarar begreppet problemlösning genom definitionen: 

”Cognitive processing directed at transformning a given situation into a goal situation 

when no solution method is obvious to the problem solver”. Det som genast blir tydligt 

genom den här definitionen av problemlösning är att det inte ska finnas något givet svar 

som direkt blir synligt och inte heller någon tydlig metod för hur uppgiften ska lösas. 

Det som avgör om en matematikuppgift är problemlösning eller inte är eleven, då 

dennes matematikkunskaper och lösningsmetoder gör att uppgiften antingen kan ses 

som en problemlösningsuppgift eller en rutinuppgift. Det betyder i ett vidare perspektiv 

att det som är en problemlösningsuppgift för en person, kan vara en rutinuppgift för 

någon annan (Verschaffel et al., 2014).  

 

Matematiska problem kan även vara av olika sort. Verschaffel et al. (2014) tydliggör en 

första skillnad mellan slutna och öppna problem. I slutna problem finns all information 

som krävs för att lösaren ska kunna gå från den givna situationen till målsituationen. 

Vid öppna problem är den givna situationen eller målsituationen inte specificerad i 

samma utsträckning, vilket betyder att lösaren kan behöva anta viss information på egen 

hand och att det därmed finns flera möjliga svar. Forskarna beskriver också att problem 

skiljer sig åt beroende på hur mycket ämneskunskaper lösaren behöver ha för att kunna 

lösa problemet, exempelvis är matematiska pussel ett problem som inte kräver så 

mycket ämneskunskaper. Det finns även problem som är induktiva, vilket innebär att 

problemlösaren ska finna ett visst mönster eller en regel i uppgiften, till exempel en 

talföljd. Induktiva problem kan även vara av mer ordnande karaktär, exempelvis då 

lösaren får alla delar av problemet och ska ordna dem för att nå lösningen, till exempel 

matematiska pussel. En annan problemtyp är att lösaren ska omvandla en given 

situation, genom olika operationer, för att nå en målsituation. Här är textbaserade 

problemlösningsuppgifter ett exempel. Det är dock viktigt att poängtera att ett 

matematiskt problem inte nödvändigtvis tillhör endast en av ovanstående problemtyper, 

utan kan vara en kombination av flera (ibid.).  

 

I stora delar av forskningen definieras inte vad som menas med textbaserade 

problemlösningsuppgifter. Pfannenstiel et al. (2015) beskriver dock textbaserade 

problemlösningsuppgifter som en kombination av ord och tal, där lösaren använder sig 

av instruktioner i samband med problemlösning. De textbaserade 
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problemlösningsuppgifter som elever i de lägre årskurserna arbetar med behandlar ofta 

addition och subtraktion för att sedan öka i svårighetsgrad och behandla jämförbarhet 

och föränderlighet.  En sorts textproblem kan vara formulerad enligt följande: “Jenny 

planted three flowers. Then she planted five more flowers. How many flowers did Jenny 

plant?” (Pfannenstiel et al. 2015:292). Uppgifter som behandlar jämförbarhet utgår ofta 

från två olika situationer som ska jämföras av eleven (ibid.).  Ett exempel utifrån 

ovanstående beskrivning kan formuleras: “Kajsa har 15 legobitar. Maja har 11 legobitar. 

Hur många fler legobitar har Kajsa?”. Enligt Pfannenstiel et al. (2015) innebär problem 

som innefattar föränderlighet att eleven ska avgöra hur stor eller liten en förändring är i 

uppgiften. En sådan uppgift kan med litteraturen som grund formuleras: “Mårten fick 50 

kronor i födelsedagspresent av sin farmor. Nu har Mårten 150 kronor sparat. Hur 

mycket pengar hade Mårten innan han fyllde år?”. Ovanstående uppgifter är exempel på 

textbaserade problemlösningsuppgifter, dock skriver Pfannenstiel et al. (2015) att det 

inte nödvändigtvis behöver vara problemlösningsuppgifter för alla, då en del elever 

behandlar dem som rutinuppgifter. 

 

Textbaserade problemlösningsuppgifter kommer för enkelhetens skull benämnas som 

textproblem i resterande del av denna litteraturstudie, då det i stora delar av forskningen 

benämns som word-problems.  
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4. Metod 

I följande kapitel presenteras hur en systematisk litteraturstudie går till och vad som 

krävs för en sådan. En systematisk litteraturstudie innebär att på ett systematisk sätt 

söka, kritiskt värdera, sammanställa och analysera forskning inom det valda ämnet. 

Syftet med en systematisk litteraturstudie är att sammanställa en syntes av tillgängliga 

empiriska studier inom forskningsområdet (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 

2013).  

 

4.1 Insamlingsmetod 

I följande avsnitt presenteras hur sökningar genomförts och hur relevant litteratur valts 

ut. För att samla in material till den systematiska litteraturstudien har vi sökt i databaser 

med hjälp av sökstrategier som presenteras av Eriksson Barajas et al. (2013). 

Sökningarna har genomförts i två olika databaser för att få bredd i sökningen och 

därmed inte missa betydelsefull forskning i området. Eriksson Barajas et al. (2013) 

beskriver vikten av att fånga all tillgänglig forskning för det studien undersöker. På 

grund av detta har sökningen gjorts på engelska för att omfatta internationell forskning 

och på så vis inte avgränsa litteraturstudien till enbart svensk forskning. I sökningen 

användes de booleska operatorerna AND samt OR, för att vidga eller begränsa 

sökresultatet. Ordet AND innebär att sökningen visar resultat där både sökord 1 och 2 

ska finnas med, vilket ger ett smalare resultat. Samtidigt användes ordet OR som 

betyder att antingen sökord 1 eller 2 minst ska finnas med, vilket ger ett bredare resultat. 

En tredje strategi som använts är trunkering, vilket innebär att ett ords ändelse ersätts 

med en asterisk (*) för att på så vis söka efter alla möjliga ändelser på ordet. Detta ger 

flera möjliga kombinationer av ett ord och breddar på det viset sökresultatet (ibid.).  

 

4.1.1 Sökning i ERIC  

Vid uppstart av arbetet gjordes en inledande litteratursökning för att få en första 

överblick av vad som fanns i forskningsområdet och detta gjordes i ERIC, en 

utbildningsvetenskaplig databas. Vi använde oss av databasens ämnesord för att ringa in 

de artiklar som är relevanta för området. De artiklar vi ville få fram skulle behandla 

matematik, elever i svårigheter och problemlösning. Efter de uppställda kriterierna för 

vad artiklarna skulle innehålla blev sökorden i ERIC följande: (”mathematics 

education” OR ”elementary school mathematics”) AND (”problems” OR ”problem 

solving” OR ”problem based learning”) AND (”learning strategies”) AND 
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(”disabilit*”). Sökningen avgränsades även utifrån att artiklarna skulle vara peer 

reviewed, publikationsår 2008-2018 samt gälla utbildningsnivån elementary school, 

detta ledde till att sökresultatet blev 48 träffar. 

 

4.1.2 Sökning i OneSearch 

Efter den första sökningen framkom det att många artiklar skriver om learning 

disabilities och att det innefattar mer diagnostiserade matematiksvårigheter. För att 

komma åt mer ospecificerade svårigheter i matematik byttes därför begreppet 

disabilities ut mot difficulties i den andra sökningen. Denna sökning gjordes istället i 

OneSearch som är en bredare sökmotor och som söker i flera olika databaser, bland 

annat i ERIC. För att avgränsa sökningen ytterligare lades sökordet word problems till, 

vilket innebär att sökningen specificerades till textproblem istället för 

problemlösningsuppgifter mer generellt. I den andra sökningen användes både 

begreppen elementary school och primary school, för att inte missa lämpliga artiklar då 

det skiftar i vilket av begreppen som används. Sökorden som applicerades i OneSearch 

var: (”mathematics education”) AND (”learning difficulties”) AND (”problem solving”) 

AND (”elementary school” OR ”primary school”) AND (”word problems”). Sökningen 

gav 110 träffar med avgränsningar till peer reviewed och publikationsår 2008-2018. 

 

Ytterligare en sökning genomfördes i OneSearch där vi valde att behålla sökorden och 

den sökstrategi som tidigare användes, med den enda skillnaden att publikationsår 

justerades för att omfatta artiklar från 2003-2007. Sökningen resulterade i 30 träffar där 

ingen av dem bedömdes vara relevant då de inte ansågs kunna svara på 

forskningsfrågorna.  

 

4.2 Urval 

Sökresultatet på 48 artiklar som framkom i ERIC granskades genom att läsa rubrikerna 

på artiklarna och ett antal kunde sållas ut direkt då de inte motsvarade studiens ämne. 

De artiklar som ansågs ha en lämplig rubrik granskades närmare i sitt abstract samt 

inledningen av dem. Slutligen återstod det tre lämpliga artiklar som lästes i sin helhet 

för att kunna avgöra om de passade i denna studie.  

 

Den andra sökningen som genomfördes i OneSearch resulterade i 110 träffar. 

Sökningen avgränsades ytterligare genom att rubrikerna lästes på respektive artikel och 
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de som inte var relevanta för detta arbete sorterades bort, vilket resulterade i 21 

återstående artiklar. Efter att samtliga 21 abstract granskats återstod fem artiklar som 

bedömdes vara lämpliga för arbetet. Dessa fem artiklar lästes i sin helhet för att kunna 

avgöra om de är relevanta för att kunna besvara frågeställningarna i denna studie.  

 

När alla åtta artiklar lästes i sin helhet fanns två uppsatta kriterier som avgjorde om 

artiklarna skulle bli en del av vår studie. Det första kriteriet var att artikeln skulle 

redogöra för vilka hinder elever i matematiksvårigheter möter i textproblem. Det andra 

kriteriet var att artikeln skulle redogöra för strategier som elever kan använda i arbetet 

med textproblem. Kriterierna användes för att välja ut de artiklar som hade potential att 

kunna besvara forskningsfrågorna i denna studie och därmed kunna tillföra underlag i 

samtliga delar av analysen. Slutligen återstod fem artiklar som mötte kriterierna på båda 

punkterna och därför blev de en del av litteraturstudien. Ytterligare en artikel 

inkluderades eftersom den bedömdes kunna tillföra betydelsefullt underlag trots att den 

inte uppfyllde båda urvalskriterierna fullt ut. De artiklar som valdes bort i urvalet 

bedömdes inte kunna svara på de forskningsfrågor som studien undersöker. Bland annat 

var det en artikel som först valdes ut, som sedan visade sig undersöka en annan 

åldersgrupp än den som vår studie behandlar. En annan artikel undersökte mer generellt 

vilka kognitiva färdigheter som elever behöver för att utvecklas inom matematik. Den 

bedömdes därför inte kunna besvara de forskningsfrågor som är aktuella, då den inte 

uppfyller något av de kriterier som ställts upp i urvalet.  

 

4.3 Sammanfattning av sökprocessen 

Sammanfattningsvis har sökprocessen genomförts i två databaser, där internationell 

forskning publiceras. Olika sökord och sökstrategier har kombinerats för att få ett 

heltäckande resultat av forskningsområdet. Det urval som gjorts har baserats på 

artiklarnas relevans för vår studie och har utgått från två kriterier. Sökprocessen har 

resulterat i sex relevanta artiklar som utgör grunden för denna studie.  

 

4.4 Övrig litteratur 

Övrig litteratur som inte varit med i den systematiska sökprocessen har inkluderats för 

att berika innehållet och ge fler synvinklar kring området. Eriksson Barajas et al. (2013) 

beskriver en strategi som de benämner strategiskt urval, vilket innebär att betydande 

forskare som ses som viktiga informanter inkluderas. Det strategiska urvalet bidrar till 



  
 

10 
 

en variation i den forskning som beskrivs i studien. Detta strategiska urval har 

framkommit genom att vi har granskat referenslistor i redan utvald litteratur samt 

mottagit tips från såväl handledare och examinator. I denna studie har exempelvis 

Verschaffel et al. (2014) inkluderats för att berika med forskning kring matematik och 

problemlösning. Engström (2007, 2015) samt Andersson (2008) inkluderas för att 

tillföra forskning kring elever i matematiksvårigheter. Genom att använda sig av ett 

strategiskt urval kan flera olika perspektiv belysas kring matematik, problemlösning 

samt elever i svårigheter. Sammanfattningsvis har sex övriga artiklar används för att 

sätta de sex grundläggande forskningsartiklarna i perspektiv, totalt sett används 12 

artiklar i studien.  

 

4.5 Etiska riktlinjer 

De etiska riktlinjer som präglat sökningen har utgått från begreppen validitet och 

tillförlitlighet. En god validitet handlar om att studien mäter det som undersökningen är 

avsedd till att mäta. Det innebär att studien grundar sig i det forskningsmaterial som har 

tagits fram genom ett urval och anses vara relevant för undersökningen, för att kunna 

besvara frågeställningarna (Denscombe, 2016). Sammanfattningsvis innebär validitet att 

avgöra om innehållet i studien verkar rimligt, vilket är det tillvägagångssätt som använts 

i denna studie (Eriksson Barajas et al., 2013).  

 

Tillförlitlighet innebär att studiens resultat svarar på de ställda frågeställningarna och att 

analysen baseras på materialet. Det är även viktigt att de tolkningar som görs är 

grundade på materialet som i sin tur är noggrant bearbetat, här får inga teoretiska eller 

personliga fördomar förekomma (Denscombe, 2016). Tillförlitligheten i vår studie 

stärks genom att samtliga medverkande har bearbetat artiklarna och övrig litteratur. 

Därefter har artiklarna sammanfattats gemensamt för att inga individuella tolkningar 

eller fördomar ska prägla resultatet. En samsyn från de medverkande stärker på så vis 

tillförlitligheten. 
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5. Sammanfattning av utvalda artiklar  

I nedanstående avsnitt presenteras en sammanfattning av de sex artiklar som denna 

systematiska litteraturundersökning baseras på. Sammanfattningen fokuserar på de 

utmärkande dragen i varje artikel för att ge en översiktlig bild av innehållet. 

Sammanfattningarna används sedan för att sammanställa den forskningsöversikt som 

presenteras i resultatet av denna studie. Enligt Johansson & Svedner (2010) bör 

underlaget till studien presenteras på ett direkt sätt inledningsvis, för att visa vilket 

underlag som kommer användas. I resultatdelen presenteras underlaget på ett 

strukturerat vis, vilket innebär att underlaget kategoriseras för att besvara de olika 

forskningsfrågorna. Nedan följer den direkta beskrivningen av forskningsunderlaget.  

 

Kognitiva strategier & textproblem 

Pfannenstiel et al. (2015) har i sin forskningsöversikt sammanställt aktuell forskning 

och kommer fram till att textproblem, så kallade “word problems”, många gånger ställer 

till med problem för elever i matematiksvårigheter. Men det finns effektiva strategier 

som problemlösaren kan använda sig av. I artikeln förklarar de hur Math Scene 

Investigator kan underlätta för elever i matematiksvårigheter när de arbetar med 

textproblem.  

 

Stapelritning som metod  

Morin et al. (2017) har gjort en interventionsstudie och undersöker hur sex 

tredjeklassare i generella matematiksvårigheter kan använda sig av en kombination av 

Schematic-based instruction och Cognitive strategy instruction för att effektivt utveckla 

olika förmågor som är kopplade till textproblem. I studien använder forskarna sig av en 

så kallad bar model drawing, vilket innebär att staplar ritas för att visualisera de olika 

delarna i problemet. Detta används som en kombination av de två strategierna för att 

lösa textproblem.  

 

Schematiska strategier i förhållande till generella strategier  

Griffin & Jitendra (2009) har i sin interventionsstudie jämfört hur 60 tredjeklassare med 

olika förutsättningar presterar när de arbetar med textproblem och använder sig av 

schema-based instruction eller general strategy instruction. Schema-baserad instruktion 

grundas i olika scheman som hjälper eleverna identifiera vilken typ av problem det rör 
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sig om och hur det kan angripas. Generell instruktionsstrategi bygger på fyra steg med 

rötter ur Pólyas tankar kring problemlösning.  

 

Förebyggande undervisning och dess effekter 

Fuchs, Seethaler, Powell, Fuchs, Hamlett & Fletcher (2008) undersöker i sin 

interventionsstudie hur 35 elever i matematik- och lässvårigheter påverkas genom en 

förebyggande undervisning kring textproblem. Forskarna använder sig av schema-

teoretisk problemlösningsstrategi för att eleverna ska utveckla en förståelse för att 

textproblem har likheter och därför kan delas in i olika typer. 

 

Läsning & matematik - en teoretisk modell 

Artikeln utvecklar utifrån befintlig forskning en teoretisk modell för att beskriva hur 

läsning kombinerat med matematiken kan användas som ett verktyg för att gynna 

problemlösningsförmågan hos elever i matematiksvårigheter. Artikeln presenterar 

strategin cognitive strategy instruction, samt vilken möjlig effekt den kan ha för 

elevernas lösningsfrekvens på textproblem. De sammanställer hur elever i enbart 

matematiksvårigheter, enbart i lässvårigheter samt hur elever i kombinerade matematik- 

och lässvårigheter påverkas av detta verktyg. Modellen har inte blivit prövad i 

verkligheten och i artikeln presenteras därför inga fastlagda effekter av den (Capraro, 

Capraro & Rupley, 2012).  

 

Förhållande mellan matematik- och lässvårigheter 

Reikerås (2009) jämför i sin longitudinella interventionsstudie fyra grupper med 

varandra; elever med låg matematik- och läsförmåga, enbart låg matematikförmåga, 

enbart låg läsförmåga samt normal förmåga i både matematik och läsning. Reikerås 

beskriver flera olika sorters problem inom problemlösning och de problem som är 

inbäddade i text ställer andra krav på eleven. Studien undersöker flera svårigheter kring 

textproblem och hur de hänger ihop med elevernas styrkor och svagheter i matematik. 

Artikeln behandlar inte några strategier för att arbeta med textproblem, men då den 

belyser viktiga samband mellan matematik och läsning har den inkluderas i vår studie.  
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6. Resultat 

I följande avsnitt presenteras de svar som tidigare forskning ger på våra 

forskningsfrågor. Den tidigare forskningen presenteras på ett strukturerat vis utifrån 

olika kategorier enligt den metod Johansson & Svedner (2010) förespråkar. De olika 

kategorierna avspeglar de forskningsfrågor som denna studie syftar till att besvara. 

 

6.1 Vilka krav ställer textproblem på lösaren? 

Det forskningsunderlag som granskats i vår studie pekar på att textproblem kan vara 

särskilt utmanande då de ställer krav ur flera aspekter. Nedan ges en beskrivning av de 

typiska krav som finns i textproblem. 

 

6.1.1 Språklig struktur & information 

Forskningen har under en längre tid pekat på att den språkliga informationen och 

framförallt språkets struktur i textproblem ställer krav på elevernas förmåga att bearbeta 

den språkliga informationen och därmed klara av att lösa dessa uppgifter. Redan under 

1980-talet genomfördes en longitudinell studie av De Corte & Verschaffel (1987) om 

vilka effekter den semantiska strukturen i textproblem har. Semantik innefattar 

vetenskapen kring språkets betydelse och relationen mellan språkets uttryck och 

tolkning, vilket i denna studie har visat sig ha större betydelse för elevernas förmåga att 

lösa problemen än vad man tidigare trott. Reikerås (2009) belyser också att olika 

semantiska konstruktioner i texter kan vara av olika svårighetsgrad även om eleven kan 

lösa uppgifterna med samma aritmetiska uträkning, därför är det av stor betydelse att 

eleven förstår språket i uppgifterna. Den semantiska konstruktionens svårighetsgrad 

beror bland annat på om informationen presenteras i en logisk följd eller inte. Reikerås 

(2009) beskriver den logiska följden som att informationen presenteras i den ordning 

som problemlösaren arbetar med uppgiften och kan identifiera vilken del som saknas. I 

en logisk följd innebär det att informationen i slutet av uppgiften saknas  (a + b = □). I 

en ologisk följd presenteras istället den information som saknas i början (□ + b = c) eller 

i mitten av uppgiften (a + □ = c), vilket leder till att den matematiska operation som 

behöver genomföras inte följer den ordning som eleverna oftast är vana vid att arbeta 

med. Det är betydelsefullt att läraren har kunskap om att problem med ologisk följd är 

svårare än de med logisk följd, för att på så sätt kunna bygga upp en progression kring 

problemlösningsuppgifter.  
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6.1.2 Förstå & inhämta information 

Capraro et al.  (2012) beskriver matematikens språk som vilket annat språk som helst, 

då det har språkliga strukturer som kan vara svårt för elever att förstå och hantera. 

Forskarna framhåller på grund av detta vikten av att förstå de matematiska språket och 

dess begrepp likväl som i annan läsning. De beskriver också att goda läsare och goda 

problemlösare kan använda sig av ett slags metatänkande för att veta när de har läst all 

tillgänglig information, förstått informationen och är därmed redo att börja bearbeta 

problemet. Det här skiljer sig från svaga läsare och problemlösare som inte har samma 

insikt. Studien har visat att ett enda ord i ett textproblem var grunden till att 63% av 

eleverna svarade felaktigt, detta på grund av en bristande ordförståelse. När ordet byttes 

ut mot ett mer allmänt ord var det endast 23% av eleverna som svarade fel. Det här är 

ett tydligt tecken på att förståelsen för uppgiften och dess språk har en avgörande roll 

för elevernas möjlighet att lösa uppgiften korrekt (ibid.).  

 

Samtidigt som enskilda ord kan vara avgörande för förståelsen som helhet, visar studier 

att många elever med svagheter för det matematiska språket letar efter specifika 

“nyckelord” i problemens text (Reikerås, 2009; Griffin & Jitendra, 2009). Läsningen 

involveras i textproblem på ett direkt sätt och därför är det betydande att eleverna 

besitter en god begreppsförståelse för de matematiska orden i texten. Att veta vad ett 

ord betyder rent generellt innebär inte att eleven automatiskt förstår den kontext som 

ordet befinner sig i, vilket leder till att förståelsen för uppgiften försvagas. Därmed 

minskar chanserna för eleven att lösa problemet (Reikerås, 2009).  

 

6.1.3 Steg i lösningsprocessen 

Såväl Fuchs et al. (2008) som Pfannenstiel et al. (2015) beskriver 

problemlösningsuppgifter som processer som innehåller flera aspekter. Bland annat 

kräver problemlösningsprocessen ett arbete utifrån flera olika faser.  Lösaren måste läsa 

uppgiften och först upptäcka vad det är som fattas, sedan kunna applicera en fungerande 

uträkning eller algoritm och avslutningsvis genomföra denna uträkning som många 

gånger genomförs i flera steg. Problemlösningsuppgifter ställer därav krav på att lösaren 

kan hantera problemet i uppgiften som helhet och arbeta sig igenom de olika stegen 

utan att mista betydande information under processen.  
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6.2 Vilka hinder möter elever i matematiksvårigheter i arbetet med 

textproblem? 

Elever i matematiksvårigheter möter många gånger olika hinder som gör textproblem 

särskilt svåra. Forskningen är inte helt överens angående vilka hinder som utgör de 

största problemen för elever i matematiksvårigheter när de arbetar med textproblem. 

Nedan ges en beskrivning av de huvudsakliga hindren samtidigt som forskningens 

meningsskiljaktigheter belyses.  

 

6.2.1 Läsning & textproblem 

Capraro et al. (2012) beskriver i sin studie att elever i kombinerade läs- och 

matematiksvårigheter har sämre resultat i tester med textproblem jämfört med elever i 

enbart matematiksvårigheter. I testerna använde båda grupperna enkla 

beräkningsstrategier, exempelvis fingerräkning. De elever med endast 

matematiksvårigheter hade i större utsträckning rätt svar medan de elever med 

kombinerade läs- och matematiksvårigheter hade fler fel. Studien visar att de elever 

med kombinerade svårigheter har mer genomgripande hinder när det kommer till 

matematiskt tänkande än den andra gruppen. Det här indikerar att lässvårigheter har en 

viss koppling till i vilken utsträckning elever i svårigheter lyckas lösa textproblem. 

Reikerås (2009) har gjort en liknande undersökning där hon även inkluderat en grupp 

som bara är i lässvårigheter. Resultatet visade att elever i lässvårigheter inte presterar 

sämre än kontrollgruppen, vilket består av elever utan några svårigheter som helst. Det 

här tyder på att lässvårigheter inte är lika starkt kopplat till förmågan att lösa 

textproblem som den generella matematikförmågan eftersom de undersökningsgrupper 

som enbart är i matematiksvårigheter eller kombinerade matematik- och lässvårigheter 

är de som presterar sämre. En möjlig förklaring till att de elever som är i lässvårigheter 

ändå klarar textproblem är att de kompenserar med sina styrkor i matematik (ibid.).  

 

Samtidigt som lässvaga elever kompenserar genom sina styrkor i matematik presenterar 

Engström (2007) forskning som indikerar att elever i både matematik- och 

lässvårigheter är särskilt utsatta eftersom de inte har några styrkor att dra nytta av. 

Andersson (2008) benämner svårigheter som dessa som komorbida svårigheter, där 

dessa elever är betydligt mer utsatta än elever med endast en av svårigheterna. Engström 

(2007) argumenterar för att eleverna måste få möta textuppgifter som innehåller ett 

varierat språk för att förstå ordens innebörd. Han skriver däremot i sin artikel och drar 
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en slutsats att det i första hand är elevernas kunskaper i matematik som ställer till det 

och inte deras språk, men att textproblem i högre utsträckning ställer mer krav på ett 

utvecklat språk vilket gör att just dessa uppgifter är krävande.   

 

6.2.2 Generella matematikkunskaper 

Morin et al. (2017) beskriver generella matematikkunskaper som ett betydelsefullt 

område för elevernas förmåga att kunna lösa textproblem. Bland annat belyser dem svag 

taluppfattning, beräkningsförmåga och användning av strategier som områden där 

elever i matematiksvårigheter brister när de ska lösa textproblem. Forskarna delar upp 

matematiksvårigheterna i procedurella och konceptuella förmågor, där de procedurella 

innefattar beräkningsförmåga och informationsinhämtning medan de konceptuella 

förmågorna omfattar problemlösningsförmåga och taluppfattning. Reikerås (2009) och 

Engström (2007) beskriver liknande svagheter hos elever i matematiksvårigheter som 

mer avgörande för om eleverna ska lyckas lösa ett textproblem, än deras läsförmåga. 

Många gånger använder elever strategier som de lärt sig i en tidig ålder, så som 

fingerräkning, vilket utgör en större risk att göra beräkningsfel, samtidigt som 

fingerräkning är en ineffektiv strategi när talområdet blir högre. Engström (2007) 

skriver att många elever som använder fingerräkning glömmer bort vad uppgiften 

handlar om då fokus enbart hamnar på fingrarna och inte på uppgiftens innehåll. Enligt 

Engström (2015) kommer eleverna till årskurs ett med olika erfarenheter och kunskaper 

inom matematik. En del elever automatiserar snabbt talraden och tabeller medan andra 

elever behöver kämpa med de mest simpla talen och relationerna i matematik.  

 

Pfannenstiel et al. (2015) belyser att elever i matematiksvårigheter har problem med att 

generalisera olika strategier de använder sig av vid problemlösningsuppgifter. Detta kan 

sättas i relation till Griffin & Jitendras (2009) forskning där de pekar på att klassiska 

matematikböcker inte ger eleverna tillräckligt med möjlighet att resonera och dra 

kopplingar mellan olika matematiska företeelser, vilket också påverkar elevernas 

generella matematikkunskaper. I förlängningen leder detta till att eleverna upplever 

lägre grad av meningsfullhet i matematik, samtidigt som dessa förmågor är av stor 

betydelse för problemlösningsförmågan.  
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6.2.3 Kognitiva processer 

Enligt Morin et al. (2017) ställer problemlösningsprocessen stora hinder för elever. Då 

det är flera steg och beräkningsoperationer att genomföra ställer dessa krav på de 

kognitiva processerna, så som arbets- och långtidsminne. Capraro et al. (2012) beskriver 

forskning där olika kognitiva profiler har identifierats för att kartlägga hur arbets- och 

långtidsminnet fungerar hos elever med komorbida svårigheter i matematik och läsning, 

elever i enbart matematiksvårigheter, elever i enbart lässvårigheter samt elever utan 

några svårigheter alls. Det har visat sig att det finns stora skillnader mellan dessa 

profiler inom exempelvis arbets- och långtidsminnet. Andersson (2008) beskriver att 

elever i matematiksvårigheter generellt har kognitiva svagheter inom exempelvis 

arbetsminne och tidsuppfattning. De kognitiva processerna som arbetsminnets kapacitet 

och hastighet är utmärkande och generellt sett nedsatt hos dessa elever jämfört med de 

som anses vara utan svårigheter. 

 

6.3 Vilka strategier kan elever i matematiksvårigheter använda sig av när 

de arbetar med textproblem? 

Forskning visar att olika strategier för att underlätta problemlösningsprocessen för 

elever har god effekt. I följande avsnitt presenteras olika strategier från den forskning 

som ingår i vår studie samt vilken effekt de har för elever i matematiksvårigheter och 

deras arbete med textproblem. Nedan ges en översikt av de strategier som presenteras i 

avsnittet.  
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6.3.1 Kognitiva instruktionsstrategier 

En kognitiv lösningsstrategi vid arbete med textproblem som Pfannenstiel et al. (2015) 

undersökt är MSI, vilken enligt forskarna är lämplig för lågstadieelever som arbetar 

med denna sorts problem, exempelvis i läromedel. MSI presenteras som att eleven är en 

detektiv som ska lösa ett mysterium utifrån tre huvudsteg vilka baseras på sex stycken 

komponenter. Det första steget innebär att eleven ska läsa problemet och finna ledtrådar, 

så som viktiga ord och tal. Steg två handlar om att planera och lösa problemet genom att 

välja lämpligt räknesätt, formulera en uträkning samt att rita en passande bild. Det tredje 

och avslutande steget handlar om att blicka tillbaka och dubbelkolla så att svaret är 

rimligt. De sex komponenter som bygger ovanstående tre steg innebär att 

problemlösaren ska:  

 

- Konstatera vad som efterfrågas i uppgiften och vilka viktiga enheter som kan 

identifieras,  

- identifiera viktiga tal, 

- förklara vad frågan försöker besvara, 

- välja vilket räknesätt som behövs för att lösa uppgiften, 

- skapa en bild eller beräkningsstrategi som används för att räkna ut uppgiften, 

- urskilja vilseledande eller oviktig information. 

 

Genom att använda dessa steg visar den studie Pfannenstiel et al. (2015) genomfört att 

eleverna får rätt verktyg för att kunna förstå, analysera och hantera textproblem. 

 

Capraro et al. (2012) beskriver en annan kognitiv instruktionsstrategi, CSI. Denna 

strategi försöker främja elevernas förmåga att ha en självkännedom samtidigt som den 

främjar deras förmåga att korrigera sina misstag vid arbetet med textproblem. Det som 

utmärker CSI och det som goda problemlösare använder sig av är (1) sina tidigare 

erfarenheter för att sätta dem i relation till problemet i fråga, (2) eleverna kan identifiera 

vad som är viktigt i texten och koppla det till sina tidigare erfarenheter, (3) eleverna har 

kunskap om texters struktur och kan därför sortera ut information på ett bra sätt. 

Ovanstående tre punkter har betydelse för problemlösningsprocessen och ställer höga 

krav på problemlösarens kognitiva funktioner.  
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Det som skiljer goda problemlösare från svaga problemlösare är att de kan identifiera 

den information som behövs för att lösa uppgiften, medan svaga problemlösare 

använder den information de tror behövs och chansar på så vis för att lösa uppgiften. 

Sammanfattningsvis kan CSI beskrivas som en metakognitiv strategi där det 

metakognitiva tänkandet kombineras med lässtrategier för att problemlösaren ska kunna 

identifiera det som är väsentligt i texten och därefter genom metakognitionen lösa 

uppgiften och förstå när den är löst (Capraro et al., 2012).  

 

6.3.2 Schematiska instruktionsstrategier 

Textproblem kan lösas genom schematisk instruktionsstrategi, SBI, som presenteras av 

Griffin & Jitendra (2009). Fokus ligger på den problemstruktur som finns i ett problem 

och hur denna struktur kan visualiseras med hjälp av scheman, för att därefter lösas. De 

olika schemana baseras på tre underliggande problem som benämns: förändring, 

sammanslagning och jämförelse, vilket kan visas genom olika schematiska diagram. 

Innehållet i en problemlösningsuppgift placeras in i schema-diagrammet, vilket är ett 

sätt att kontrollera att all viktig information finns tillgänglig och därmed går det att 

bestämma vilken problemtyp det är. Eleverna använder sedan en fyrstegsmetod för att 

kunna lösa problemet. Metoden kallas FOPS och faserna kan efter översättning till 

svenska beskrivas: identifiera problemtypen, organisera den tillgängliga informationen 

genom diagrammet, skapa en plan, samt lös problemet. I figur 1 nedan visas en 

exempeluppgift som är framtagen i enlighet med Griffin & Jitendras (2009) beskrivning 

av schematiska diagram. (1) eleverna börjar med att läsa uppgiften, (2) placera in känd 

information i rutorna och identifiera därmed vad som fattas, (3) sätta upp en 

räkneoperation som de löser och på så vis får fram svaret.  
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Figur 1. Schematiskt diagram, sammanslagningsproblem. 

 

I studien fick eleverna lära sig att identifiera de tre problemtyperna genom 

exempeluppgifter. Den första problemtypen, förändring, som benämns i SBI innebär att 

en kvantitet förändras på något vis och att det är förändringens storlek som efterfrågas i 

svaret. Det exempel som eleverna fick lära sig genom var formulerat enligt följande: 

“Christine had 18 tropical fish before she went to the pet store and bought 12 more fish. 

Now Christine has 30 tropical fish” (Griffin & Jitendra, 2009:193). Problemtypen 

sammanslagning innebär att två olika kvantiteter läggs samman och det svar som söks 

är den totala kvantiteten. Eleverna i studien fick lära sig att identifiera problemtypen 

sammanslagning genom följande uppgift: “Ken and Art are selling candy bars at a 

fundraiser. Ken sold 27 candy bars. Art sold 43 candy bars. They sold 70 candy bars all 

together” (Griffin & Jitendra, 2009:194). Den tredje problemtypen som är central i SBI 

är jämförelse, i denna typ av problem handlar det om att jämföra en kvantitet mot en 

annan. För att identifiera denna problemtyp fick eleverna följande exempel: “Tina saw 6 

movies this summer. She saw 6 fewer movies than Ruth. Ruth saw 12 movies” (Griffin 

& Jitendra, 2009:194). Genom att träna på dessa problemtyper har eleverna lättare att 

identifiera vilken problemtyp uppgifter handlar om och kan därefter applicera en 

fungerande lösningsmetod (ibid.). Griffin & Jitendra (2009) har jämfört SBI med GSI, 

vilken beskrivs närmare i avsnitt 6.3.3. 
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Fuchs et al. (2008) beskriver i sin forskning en strategi som kallas schema-teoretisk 

problemlösningsstrategi, där eleverna lär sig tre olika problemtyper. Denna strategi och 

dess problemtyper är av samma sort som Griffin & Jitendra (2009) beskrivit ovan men 

benämns olika på engelska. Problemen angrips sedan utifrån tre steg och benämns A, B 

& C. Steg A innebär att problemlösaren försöker förstå den underliggande matematiska 

strukturen i problemtypen. I steg B försöker problemlösaren känna igen det 

grundläggande schemat för problemtypen och i steg C löses problemet genom att eleven 

har identifierar vilken information som fattas, applicerar rätt räknesätt och genomför en 

räkneoperation.  

 

6.3.3 Kombinerade instruktionsstrategier 

Griffin & Jitendra (2009) har i sin studie jämfört SBI med GSI. GSI är en kombinerad 

strategi som baseras på Pólyas modell för problemlösning. Pólyas (1945) modell bygger 

på fyra steg som handlar om att problemlösaren inledningsvis måste förstå vad 

problemet handlar om. Vad är det som saknas? Vilka tal finns givna i uppgiften? 

Problemlösaren ska i det inledande steget även rita en bild eller figur. I det andra steget 

ska problemlösaren lägga upp en plan, identifiera kopplingen mellan kända tal och det 

som fattas samt försöka koppla problemet till tidigare problem som hen mött. I det 

tredje steget ska lösaren genomföra planen, samtidigt som varje steg kontrolleras så att 

det blir korrekt. I det fjärde och sista steget ska problemlösaren titta tillbaka och 

kontrollera resultatet. Enligt Griffin & Jitendra (2009) ligger Pólyas modell till grund 

för följande fyra steg i GSI: (a) läs och skapa en förståelse för problemet, (b) skapa en 

plan för att lösa problemet, (c) lös problemet med hjälp av planen samt (d) gå tillbaka 

och kontrollera så att allt stämmer. I studien har de elever som arbetat med GSI löst 

samma problem som de elever med SBI. Jämförelsen mellan dessa två presenteras 

närmare i avsnitt 6.4.    

 

Stapelritning är en kombinerad problemlösningsstrategi utifrån SBI och CSI som Morin 

et al. (2017) studerat effekterna av. Stapelritning är med andra ord en kombination av 

kognitiv- och schematiskt problemlösningsstrategi. Strategin innebär att staplar ritas för 

att visualisera de olika delarna i problemet. I problemlösningsprocessen följer strategin 

nedanstående sju steg:  
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1. Läs hela problemet, 

2. skriv om frågan och lämna plats till svaret,  

3. avgör vem eller vad som är inblandat i problemet, 

4. rita staplar, 

5. koppla samman problemet och identifiera den saknade variabeln, 

6. justera enhetens staplar och beräkna den saknade variabeln för att lösa 

problemet, 

7. skriv svaret i den sedan tidigare skrivna meningen.  

 

Genom att använda sig av denna modell kunde problemlösarna bli påminda om vad som 

krävdes och vilka steg som behövde genomföras för att nå fram till ett svar. De var 

också tvungna visualisera problemet med hjälp av att konstruera stapel-modellen när 

uppgiften ska genomföras (Morin et al. 2017). 

 

6.4 Vilken effekt har strategierna för elever i matematiksvårigheter?  

I följande avsnitt beskrivs de effekter som de beskrivna strategierna resulterat i genom 

artiklarna. Effekterna är kategoriserade efter samma struktur som i avsnitt 6.3 där 

strategierna presenteras.  

 

6.4.1 Kognitiva instruktionsstrategier 

Pfannenstiel et al.:s. (2015) undersökning kring den kognitiva instruktionsstrategin, 

MSI, visar sig utgöra en framgångsfaktor för elever i matematiksvårigheter som arbetar 

med textproblem. Det som beskrivs vara nyckeln till framgång med denna strategi är 

kombinationen av verbala och visuella strategier, då eleverna både ritar och ställer 

frågor till problemet i uppgiften. Detta leder i sin tur till att kognitionen belastas i lägre 

utsträckning och därför är MSI lämplig att använda för elever i matematiksvårigheter. 

Forskningen visade att elever som fick lära sig att använda denna strategi lyckades följa 

stegen och lösa uppgifterna framgångsrikt. I artikeln har deltagande elevers lärare 

återkopplat och berättat att eleverna löser problem snabbare och använder de steg de fått 

lära sig genom MSI.  

Som beskrivits i tidigare avsnitt har Capraro et al. (2012) inte testat sin kognitiva modell 

i verkligheten, utan beskriver modellen och dess tänkta effekter utifrån tidigare 

forskning. Forskarna beskriver att läsning kombinerat med matematik kommer ge 

eleverna positiva effekter vad gäller matematik och problemlösningsuppgifter rent 
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konceptuellt. Det här väntas leda till positiva effekter för elever i matematiksvårigheter 

vid deras arbete med textproblem. Vidare forskning krävs dock för att fastställa effekten 

av CSI. 

  

6.4.2 Schematiska instruktionsstrategier 

Griffin & Jitendras (2009) studie kring SBI har utgått från tredjeklassare som gått 

igenom ett 18 veckors långt interventionsprogram och effekten av detta är att eleverna 

relativt snabbt förbättrar sin lösningsfrekvens på textproblem. I studien har eleverna 

genomfört tre stycken tester för att mäta effekten av interventionsprogrammet.  Ett test 

genomfördes före programmet, ett genomfördes i slutet av programmet och det sista 

genomfördes 12 veckor efter programmet för att observera huruvida effekterna hållit i 

sig. Resultatet av mätningarna visar att eleverna förbättrade sin förmåga att lösa 

textproblem. Studien genomförde även mindre tester var tredje vecka för att mäta 

utvecklingen under tiden interventionsprogrammet pågick. Testerna visade att SBI ger 

effekt relativt snabbt och att denna effekt håller i sig under programmet samt ligger på 

hög nivå 12 veckor efter programmets avslut. Studien visade även att elevernas 

beräkningsförmåga förbättrades under programmet som ett resultat av arbetet med 

textproblem.  

 

Studien om schema-teoretisk problemlösningsstrategi av Fuchs et al. (2008) har 

genomförts på 35 elever i årskurs tre. Dessa elever fick utökad undervisning tre gånger i 

veckan, 30 minuter per session under 12 veckors tid. De 35 elever som fick en utökad 

undervisning kring schema-teoretisk problemlösningsstrategi ökade sin 

lösningsfrekvens markant, jämfört med de elever som fortsatte den vanliga 

matematikundervisningen utan extraundervisning. Forskarna framhåller att 

extraundervisning kring textproblem kan utveckla elevers lösningsförmåga väsentligt, 

då resultatet av studien visade att strategin utvecklade de undersökta elevernas 

förståelse för begrepp och beräkningar inom problemlösningsuppgifter. Fuchs et al. 

(2008) påpekar däremot att den utökade undervisningen om schema-teoretiskt 

problemlösningsstrategi inte behöver vara mer effektiv än andra varianter av strategier, 

men studiens resultat påvisar effekten och potentialen med schema-teoretiskt 

problemlösningsstrategi.  
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6.4.3 Kombinerade instruktionsstrategier 

Griffin & Jitendra (2009) undersökte även i sin studie vilken effekt GSI har och hur SBI 

och GSI förhåller sig till varandra vad gäller effekt på problemlösningsförmågan. Den 

testgrupp som i studien arbetade utifrån GSI genomförde samma 18-veckorsprogram 

och samma tester som de elever som arbetade med SBI. Effekten visade sig vara lika 

god för elever som genomgick GSI som de elever som genomgick SBI. Skillnaden låg i 

hur snabbt effekten växte fram, då de elever som tränade med SBI fick effekt något 

snabbare, cirka sex veckor in i programmet, än de elever som tränade med GSI. Vid 

sluttestet och det tester som genomfördes 12 veckor efter programmets slut presterade 

dock båda grupperna lika. Sammanfattningsvis påvisade denna studie inte några 

fördelar med att arbeta med SBI jämfört med GSI, då båda ger positiv effekt i samma 

utsträckning.  

 

Morin et al. (2017) beskriver att stapelritning är en effektiv strategi att använda sig av 

vid textproblem för att utveckla elevernas kognitiva strategier. Innan studien 

genomfördes visade deltagarna inga tecken på att använda sig av några kognitiva 

strategier. Genom interventionsprogrammet blev eleverna förtrogna med de kognitiva 

strategierna vilket ledde till att i slutet av programmet använde samtliga deltagare 

kognitiva strategier när de arbetade med textproblem. Även om det mätbara resultatet av 

strategin varierade hos deltagarna blev samtliga bättre på att lösa textproblem. 

 

6.5 Resultatsammanfattning 

I resultatet har det framkommit att elever i matematiksvårigheter möter särskilda hinder 

när de ska arbeta med textproblem. De hinder utgörs delvis av den språkliga 

information som inkluderas i just textproblem, då ytterligare en dimension tillförs i 

problemlösningsprocessen (Reikerås, 2009; De Corte & Verschaffel, 1987). Eleverna 

måste förstå den språkliga strukturen i texten, men även förstå enskilda ord som är av 

betydelse för uppgiftens lösningsprocess. Eleverna måste förstå uppgiftens följd, alltså 

vilken del i uppgiften som är okänd samt kunna arbeta stegvis för att gå från ett startläge 

till ett läge där uppgiften är löst. Ovanstående ställer krav på elevernas kognitiva 

processer, så som arbetsminne, långtidsminne och metatänkande, samtidigt som de 

generella matematikkunskaperna sätts på prov (Capraro etl al., 2012; Morin et al. 2017).  
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I resultatet har även olika strategier och deras effekter presenterats. Det finns flera 

strategier som visar sig verkningsfulla för elever i matematiksvårigheter och samtliga 

strategier som presenterats har positiv effekt. Strategierna är av olika sort och delas in i 

kognitiva strategier, schemabaserade strategier samt kombinerade strategier. De 

kognitiva strategierna fokuserar på medvetande vid lösningsprocessen som genomförs 

stegvis (Pfannenstiel et al. 2015; Capraro et al. 2012). Schema-baserade strategier delar 

in de textproblem i olika kategorier där eleverna ska hitta viktigt information och 

därefter använda denna för att lösa uppgiften (Griffin & Jitendra, 2009; Fuchs et al. 

2008). De kombinerade strategierna använder både kognitiva och schema-baserade 

instruktioner vilket enligt Morin et al. (2017) är bra för att eleverna ska få så stor effekt 

som möjligt. Strategierna har varierande effekt, men samtliga har givit positiv effekt för 

elever i matematiksvårigheter och textproblem. Effekten har kommit olika snabbt, men 

flera studier ser en långvarig effekt som består även efter interventionsstudiernas slut.  
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7. Diskussion 

I följande kapitel kommer en diskussion presenteras utifrån strukturen för en 

systematisk litteraturstudie som Eriksson Barajas et al. (2013) beskriver. Diskussionen 

är uppdelad i tre avsnitt där vi inledningsvis sammanfattar och diskuterar 

huvudresultatet i relation till forskningsfrågorna. I nästa avsnitt diskuteras studiens 

resultat i förhållande till studiens metod där genomförandet granskas kritiskt. 

Avslutningsvis belyses möjligheterna och behovet av vidare forskning.  

 

7.1 Resultatdiskussion 

I det resultat som presenteras i studien framkommer det att forskningen har identifierat 

flera typiska hinder som påverkar elever i matematiksvårigheter när de arbetar med 

textproblem. Forskningen har även påvisat flera strategier som gynnar elever i 

matematiksvårigheter vilket presenterats i studiens resultat.  

 

7.1.1 Elever i matematiksvårigheter och problemlösningens hinder 

Den forskning som legat till grund för vår studie är enig om att elever i 

matematiksvårigheter möter typiska hinder i arbetet med textproblem. Forskningen har 

identifierat flera olika hinder då elever i matematiksvårigheter många gånger har 

problem med dem språkliga strukturen och att arbeta i flera steg. Problem som dessa gör 

att eleverna många gånger har svårt att arbeta med textproblem. Samtidigt visar 

forskningen att eleverna behöver en god begreppsförståelse för att kunna se problemets 

betydelsebärande delar. Exempelvis visar forskning av Capraro et al. (2012) att ett enda 

ord i ett textproblem kunde påverka hur många elever som löste en uppgift korrekt.  

 

Vår studie har även visat att läsförmågan är av betydelse för att kunna tolka den 

språkliga informationen som inkluderas i textproblem. Däremot är forskningen enig om 

att elevens läsförmåga inte utgör det enskilt största hindret för att lyckas med ett 

textproblem. Det typiska hinder som forskning anser vara avgörande för om en elev 

lyckas med uppgiften är den generella matematikförmågan. Dock är det viktigt att 

förtydliga att ett samspel mellan de olika typiska hindren många gånger är det som 

ställer till det för elever i matematiksvårigheter. Den slutsats som kan dras utifrån 

resultatet kopplat till den första forskningsfrågan är att elever i matematiksvårigheter 

möter flera typiska hinder när de arbetar med textproblem, så som problem med 

stegvisa lösningar, svårigheter att bearbeta språklig information, svårigheter att förstå 
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matematiska begrepp, samt bristande generella matematikkunskaper. Dessa hinder är av 

olika sort och har olika stor betydelse för om eleverna lyckas lösa uppgiften eller inte. 

Det som beskrivits ovan om att enskilda ord kan vara avgörande om en elev lyckas lösa 

ett textproblem eller inte, anser vi att matematikundervisningen behöver lägga ett ökat 

fokus på språket och dess innebörd. På så sätt kan eleverna blir mer säkra på 

betydelsebärande ord, formuleringar och begrepp. 

  

Samtidigt som problemlösningen medför vissa hinder och svårigheter, som man vill 

minimera är en del av problemlösningen som koncept att det ska vara svårt. Det är 

genom att klura, laborera och arbeta sig igenom problemet som elever utvecklas. Det 

här berör den avvägning som lärare hela tiden möter, där för stora hinder gör att 

eleverna inte kommer någon vart medan eliminerade hinder gör att hela konceptet med 

problemlösning faller och uppgiften blir en rutinuppgift. Samma avvägning gäller den 

logiska följd som Reikerås (2009) beskriver i sin artikel. Eleverna är vana vid att arbeta 

med uppgifter med logisk följd, men måste möta uppgifter med ologisk följd för att 

utvecklas och fördjupa sin förståelse. De strategier som presenteras i denna studie kan 

hjälpa elever att hantera textproblem som har logisk- eller ologisk följd och som inte 

klassas som en rutinuppgift. 

 

7.1.2 Strategier för textproblem 

Den forskning som har använts i vår studie presenterar flera olika strategier som kan 

vara effektiva för elever i matematiksvårigheter när de arbetar med textproblem. De 

strategier som presenteras i studien är stapelritning, Schema-teoretisk 

problemlösningsstrategi, SBI, CSI, MSI och GSI som beskrivs i resultatet. Strategierna 

har visat sig ge stor effekt för elever i matematiksvårigheter då de genom strategierna 

får verktyg för att strukturera upp arbetet med textproblem och därmed lyckas lösa dem 

i större utsträckning. Det som är gemensamt för flera av strategierna är att de arbetar i 

olika steg för att lösaren ska komma fram till rätt svar. Genom denna stegvisa process 

belastar arbetet inte lösarens kognitiva processer i lika stor utsträckning, då det blir en 

tydligare struktur och lösaren inte behöver ha informationen “i huvudet”. Griffin & 

Jitendra (2009) jämförde strategierna SBI och GSI i sin studie och resultatet ledde till 

att det inte spelade någon roll vilken av strategierna eleverna använde, utan båda 

strategierna visade sig vara effektfulla.  
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Den slutsats som kan dras utifrån studiens resultat i relation till forskningsfråga två är 

att strategier för att kunna arbeta med textproblem är betydande för elevernas framgång 

med dessa uppgifter. Lösningsstrategierna är inte bara lämpliga för elever i 

matematiksvårigheter utan kan med fördel användas av elever som inte befinner sig 

matematiksvårigheter, då strategierna ger struktur och vägledning. Det har visat sig att 

det finns flera olika strategier, som nämnts ovan, vilka ger effekt för eleverna. Samtliga 

strategier som inkluderats i denna studie ger positivt resultat för elever i 

matematiksvårigheter som löser textproblem. Resultatet indikerar att det är viktigare att 

eleverna har en strategi än vilken av strategierna. Vidare forskning krävs dock för att 

styrka denna indikation. 

 

7.2 Metoddiskussion  

Studiens forskningsfrågor utgår från elever i matematiksvårigheter då detta är en viktig 

grupp elever som utifrån tidigare erfarenheter finns i nästan varje klassrum. Denna 

grupp elever behöver extra tid och resurser för att inte hamna efter i 

matematikutvecklingen. Här fungerar strategier, likt de som presenteras i vår studie, 

som en nyckel till framgång. Den systematiska litteraturstudien som nu genomförts 

ligger till grund för framtida empiriska undersökningar och har nu sammanställt viktiga 

delar av den aktuella forskningen.  

 

Insamling av aktuell forskning har utförts i såväl breda- som ämnesspecifika databaser 

för att identifiera all relevant forskning. För att använda aktuell forskning och därmed 

öka trovärdigheten i vår studie har en begränsning i publikationsår satts till 2008-2018. 

För att inte missa betydande forskning och för att ytterligare öka trovärdigheten 

genomfördes en extra sökning efter forskning som publicerats precis innan 2008. Det 

här säkerställde att ingen relevant forskning missades enbart för att den inte publicerats 

inom vald tidsperiod. Det visade sig att den forskning som publicerats mellan 2008-

2018 var mest aktuell för denna studie.  

 

I vår studie har delar av den forskning som använts, Capraro et al. (2012), inte blivit 

empiriskt testad utan baseras på de framgångar tidigare forskning presenterat. Samtidigt 

hade Morin et al. (2017) enbart sex deltagare i sin studie. Utifrån detta finns det därför 

vissa frågetecken kring tillförlitligheten och generaliserbarheten. Trots dessa svagheter i 

forskningen har den ansetts kunna tillföra värdefulla perspektiv, vilket i denna studie 
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ansågs kompensera de svagheter som nämnts. Övrig forskning som vi använt oss av i 

litteraturstudien är dock empiriskt testad och en av studierna är longitudinell, vilket vi 

bedömer ökar tillförlitligheten och generaliserbarheten. 

 

7.3 Vidare forskning 

Resultatet i vår studie har påvisat att det finns flera användbara strategier för elever i 

matematiksvårigheter när de arbetar med textproblem. Samtliga strategier har resulterat 

i positiva effekter, men strategierna och dess effekter har inte jämförts med varandra i 

någon större utsträckning. En intressant undersökning för vidare forskning vore att sätta 

strategierna i relation till varandra för att undersöka om en enskild strategi ger större 

effekt än någon annan. Vidare forskning skulle genom ovanstående kunna undersöka 

empiriskt vad som ger bäst resultat, att elever i matematiksvårigheter överhuvudtaget 

använder sig av en strategi eller att eleverna använder den specifika strategi som ger 

större effekt.  
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8. Sammanfattning 

Studien har framställt vilka hinder elever i matematiksvårigheter kan möta i samband 

med textproblem. Sedan har sex strategier redogjorts för vad som kan hjälpa och bidra 

med förståelse när elever i matematiksvårigheter arbetar med textproblem. De resultat 

som presenterats i vår studie kan vara betydelsefullt för yrkesverksamma lärare, 

studenter eller andra med intresse för området. Studien kan bidra med en ökad förståelse 

för svårigheterna samtidigt som det kan ge kunskap om användbara lösningsstrategier, 

som elever i matematiksvårigheter kan använda sig av. Detta kan i sin tur leda till att 

eleverna stärker sin problemlösningsförmåga då de får kunskap om vad som är viktigt i 

uppgiften. Studien är även lämpad för elever som inte är i matematiksvårigheter, då 

även dessa elever kan ha hjälp av lösningsstrategierna som har sammanställts.  

 

För att kunna besvara forskningsfrågorna har en systematisk litteratursökning 

genomförts där forskning valts ut, värderats och sedan granskats. Processen resulterade i 

sex stycken forskningsartiklar som utgjorde grunden för studien, som därefter 

sammanställdes och jämfördes med varandra för att kunna se likheter men också 

skillnader. I resultatet framgick det att elever i matematiksvårigheter möter särskilt 

svåra hinder i arbetet med textproblem. Samtidigt uppmärksammades betydelsen av att 

använda lösningsstrategier i arbetet med sådana uppgifter för att kunna hantera 

elevernas hinder.  
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Bilagor 

Bilaga A – Sökschema 

 

Databas 

& datum 

Sökord/sökfråga Avgränsningar Sökträffar Utvalda 

referenser 

Publikationstyp 

ERIC 

260918 

 

(”mathematics 

education” OR 

”elementary school 

mathematics”) AND 

(”problems” OR 

”problem solving” 

OR ”problem based 

learning”) AND 

(”learning strategies”) 

AND (”disabilit*”) 

Peer reviewed, 

publication date: 

2008–2018, 

education level: 

elementary 

education 

48 3 Artiklar 

OneSearch 

311018 

(”mathematic* 

education”) AND 

(”learning 

difficulties”) AND 

(”problem solving”) 

AND (”elementary 

school” OR ”primary 

school”) AND 

(”word problems”) 

Peer reviewed, År: 

2008–2018 

110 5 Artiklar 

OneSearch 

271118 

 

(”mathematic* 

education”) AND 

(”learning 

difficulties”) AND 

(”problem solving”) 

AND (”elementary 

school” OR ”primary 

school”) AND 

(”word problems”) 

Peer reviewed, 

År: 2003–2007 

30 0 Artiklar 
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