Självständigt arbete I, 15 hp

Jag kunde se vad det stod men
jag vet inte vad det betyder
Bildstödets betydelse för begreppsförståelse i
matematik i årskurs 3

Författare: Elin Kraaijenbrink & Kim Simonsson
Handledare: Nina Ernst
Examinator: Jon Helgason
Termin: HT19
Ämne: Svenska
Nivå: Avancerad nivå (grundlärarprogrammet)
Kurskod: 4GN01E

Abstract
Den här empiriska studien syftar till att undersöka i vilken utsträckning elever
i årskurs 3 kan öka sin begreppsförståelse med hjälp av bildstöd. Studiens
teoretiska ram grundar sig i den socialsemiotiska teorin som riktar in sig på
hur kommunikation sker. Enligt socialsemiotiker kommunicerar författaren till
en matematisk text med läsaren med hjälp av olika resurser. Det kan vara
bilder, tabeller, symboler med mera. Dessa resurser har författaren till sin hjälp
för att kunna ge meningsfull information till läsaren. 27 elever fick utföra fem
matematiska textuppgifter där fokus låg på begreppsförståelse. I varje uppgift
testades ett specifikt begrepp som eleverna behövde förstå för att kunna lösa
uppgiften. Testerna utfördes i tre olika versioner där utformningen av text,
bildstöd och begreppsförklaring skilde dem åt. Resultatet visar att bildstöd har
betydelse för eleverna vid arbete med matematiska textuppgifter. Eleverna når
generellt ett högre resultat med hjälp av bildstöd. Men i efterföljande intervjuer
med elever framkommer det också att bildstödet är komplext och inte
gynnsamt för alla elever. Ur ett socialsemiotiskt perspektiv är det viktigt att
författaren till en text uttrycker sig på ett sådant sätt att eleven kan tillgodogöra
sig texten. Om inte eleven kan det finns det en risk att eleven inte utvecklar sin
matematiska förmåga. Studien visar att elever lär olika och det är viktigt att ta
med sig in i läraryrket att arbeta med varierande undervisning.
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1 Inledning
I matematiska textuppgifter är det av största vikt att eleven förstår texten för
att kunna omvandla texten till matematiska uttryck. För att kunna omvandla
texten på detta vis bör eleven både kunna läsa vad det står och förstå vad det
betyder (jfr Abel & Exley 2007, 5). I föreliggande studie undersöks vilken
betydelse bildstödet har för elever vid arbete med matematiska textuppgifter.
Under våra praktikdagar har vi uppmärksammat att elever ofta har svårigheter
med textuppgifter, vare sig de anses vara svagpresterande eller
högpresterande. Det är även något Abel och Exley har skrivit fram i sin
forskning (Abel & Exley 2007, 1–2). Det vi har kunnat se är att det oftast är
specifika ord i texten som är avgörande för om eleverna lyckas förstå och
omvandla texten till ett korrekt uppställt matematiskt uttryck. Denna
observation

ligger

till

grund

för

undersökningen

där

fokus

är

begreppsförståelse.
Studien undersöker bildstödets betydelse då det är en vanligt
förekommande resurs i matematiska läromedel. Tidigare forskning visar hur
bildstöd används i matematiska läromedel som hjälp för eleverna för att göra
läsningen lättare (Bishop 1989, 7–15). I studien kommer kommunikation att
undersökas med hjälp av socialsemiotisk teori. I denna teori menar man att
kommunikation kan se olika ut. Den kommunikation studien fokuserar på är
den som sker via text och bild och förhållandet dem emellan. Vidare undersöks
tidigare forskning som handlar om bildstöd och matematiska texter.
I diskussionskapitlet besvaras forskningsfrågan genom en analys av
testerna utifrån resultatet, tidigare forskning samt socialsemiotisk teori.
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1.1 Syfte och frågeställning
Syftet med studien är att undersöka relationen mellan matematisk
begreppsförståelse och bildstöd för elever i årskurs 3. Vi ämnar undersöka
följande forskningsfråga för att uppnå studiens syfte:
-

Vilken betydelse har bildstöd för förståelsen av matematiska begrepp i
textuppgifter för elever i årskurs 3?

2 Bakgrund
I detta kapitel presenteras först den socialsemiotiska teorin som är studiens
teoretiska ram. Därefter lyfts tidigare forskning.

2.1 Teoretisk ram
Vår övergripande teoretiska ram är att lärande sker i en sociokulturell miljö,
en teori Vygotskij forskade om (Säljö 2012, 186). Elever lär sig i samspel med
varandra och läraren. Men det finns också andra resurser som eleverna lär av
i den sociala miljön. Den socialsemiotiska teorin riktar in sig på hur
kommunikation sker. All kommunikation är sammansatt av olika resurser. Det
kan handla om tal, skrift, ljud, bilder, gester och artefakter (Björklund Boistrup
2013, 34). Det innebär att även ett tryckt matematiskt läromedel
kommunicerar med eleven. En författare till ett läromedel använder sig av
skrift, bilder, symboler, grafer med mera. Dessa resurser kallas även för
uttrycksformer, semiotiska resurser, design eller multimodalitet (Kress 2010,
8; Björklund Boistrup 2013, 34). Matematiken är en multimodal diskurs
bestående av språk, bilder och symboler. Språket introducerar och förklarar
innehåll, bilder används för att ge information eller översikt och symbolik
används för att visa ett matematiskt resultat eller för att härleda (O’Halloran,
Beezer & Farmer 2018, 5). Fortsättningsvis kommer begreppet resurs att
användas som analytisk term i denna studie.
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Den socialsemiotiska teorin grundlades när Michael Halliday i
Language as social semiotic: the social interpretation of language and
meaning beskrev kommunikation i tal och skrift (Halliday 1978). Ur en
socialsemiotisk synvinkel spelar det ingen roll vilken sorts kommunikation
man använder, det väsentliga är de resurser som används. En författare till en
skrift kommunicerar med sin läsare. Mestadels sker det med text men även
med hur texten är disponerad och med eventuella bilder och symboler
(Björklund Boistrup 2013, 35–36).
Inom socialsemiotiken talar man om tre funktioner som finns med i
kommunikation. Dessa har beteckningarna interpersonell, ideationell och
textuell (Björklund Boistrup 2013, 37). Den interpersonella funktionen
handlar om hur vi använder språket för att skapa sociala relationer till
människor i vår närhet. Den ideationella funktionen handlar om våra
erfarenheter och representationer av världen. Språket och matematiken är
sociala konstruktioner som människan har skapat. De erfarenheter människan
tillägnat sig sorteras in under denna funktion. Den textuella funktionen handlar
om konstruktionen av text. Text är en sammansättning av olika uttrycksformer
som tillsammans utgör en meningsfull kommunikation (Björklund Boistrup
2013, 37). En klassisk modell för kommunikation kan se ut som följande:
sändare → budskap → kanal → mottagare. Modellen fungerar dock relativt
dåligt när man talar om kommunikation mellan människor, där budskapen
ibland kan vara tudelade eller att mottagaren uppfattar budskapet på ett annat
sätt än vad som är menat (Selander & Kress 2017, 102). Ett multisemiotiskt
eller multimodalt perspektiv på kommunikation utgår ifrån vilka resurser som
används, hur de tolkas, bearbetas och omformuleras för att kommunikationen
ska kunna fortgå (Selander & Kress 2017, 103).
Läsning är en form av kommunikation. Författaren till en
textuppgift i matematik måste förmedla sin text på ett sådant sätt att eleven
tillgodogör sig den på det sätt författaren har tänkt. Till sin hjälp har författaren
resurser av olika slag. Hen kan markera viktiga ord eller med hjälp av
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symboler som pilar och siffror peka på en viss ordning. Bilder kan också vara
en resurs som hjälper författaren att nå läsaren (Björkvall 2019, 24).
Anledningen till att den socialsemiotiska teorin är en bra ram för den här
undersökningen

är

att

den

innefattar

en

mängd

varierande

kommunikationsstrategier. Det studien berör är främst sambandet mellan text
och bildresurser, vilka konsekvenser det får för eleverna när de ska lösa en
matematisk textuppgift. Teorin används som analysverktyg, för att lättare
upptäcka sambandet när testerna och intervjuerna analyseras.

2.2 Tidigare forskning
I vår översikt över tidigare forskning har vi delat upp den och presenterar den
i olika underkategorier. Inledningsvis lyfts sambandet mellan språk och
matematik fram och delas upp i matematiskt språk, läsförståelse och
försvårande text. Därefter redogör vi för bildstöd.
2.2.1

Matematiskt språk

Det finns olika synsätt på hur matematik och språk förhåller sig till varandra.
Matematiken kan ses som ett eget språk (Theens 2019, 4). Följden av att det
finns ett eget matematiskt språk blir att eleverna behöver specifik inlärning av
detta. Flera exempel på de likheter som finns mellan ett språk och matematik
inkluderar användning av enhetliga och konsekventa symboler. Det finns ett
behov av kodning såväl som avkodning för denna kommunikation (Wakefield
2000, 272–273). En studie visar att många elever kämpar med texter i
matematik, oberoende av om det rör sig om svagpresterande eller
högpresterande elever (Abel & Exley 2007, 1–2). Lärarna bortser ofta från
elevernas läskunnighet under matematikundervisningen (Zevenbergen 2002 se
Abel & Exley 2007, 5). För att elever ska lyckas med matematikämnet i skolan
behöver de stöd i förståelsen och utvecklingen av de grammatiska strukturer
som är integrerade i matematikens inlärningsområde (jfr Abel & Exley 2007,
5; jfr Kenney 2005, 1).
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2.2.2

Läsförståelse

Studier visar att det finns ett starkt samband mellan färdigheter i matematisk
problemlösning och läsförståelse (Vilenius-Tuohimaa, Aunola & Nurmi 2008,
422). När matematiskt innehåll kommuniceras i skriftlig form krävs
förkunskap i form av läsförmåga för att elever ska kunna tolka
kommunikationen. När eleverna blir tilldelade en skriftlig matematikuppgift
krävs det att eleverna läser och förstår texten för att kunna lösa uppgiften
(Theens 2019, 5). För att kunna lösa en matematisk textuppgift krävs det att
eleverna besitter god förståelse för det matematiska språket, till exempel
begrepp som diameter och fyrkant. I matematiken finns också ord som har en
annan eller mer specifik betydelse än i vardagsspråket, till exempel produkt
och funktion. Produkt är i vardagligt tal en skapelse eller ett verk och i
matematiskt språk resultatet i ett multiplikationsuttryck (Riccomini, Smith,
Hughes & Fries 2015, 238). I förståelsen av matematik inkluderas även
förmågan att tolka grammatik som korresponderar med matematiska
relationer, till exempel mindre än och är lika med (Schleppegrell 2007, 142–
143). “Den komponent av läsförmåga, förmågan att skapa mening ur ett
skriftligt matematiskt innehåll, kan ses som en del av den matematiska
förmågan” (Theens 2019, 5).
Det har gjorts en studie om i vilken utsträckning elevernas
kunskaper i läsförståelse och deras förmåga att lösa problemuppgifter i
matematik anknyter till att kunna avkoda texten (Vilenius-Tuohimaa, Aunola
& Nurmi 2008, 423). Resultatet visade att förmågan att kunna avkoda var
relaterad till både problemuppgifter i matematik och läsförståelse. En läsare
med sämre färdigheter för avkodning kan få sämre resultat i uppgifter som
kräver logiska resonemang (Vilenius-Tuohimaa, Aunola & Nurmi 2008,
423). Tidigare forskning talar alltså för att eleverna behöver besitta särskild
kunskap om grammatik och språkliga funktioner för att kunna avkoda och
förstå den matematiska diskursen (jfr Abel & Exley 2007, 9).
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2.2.3

Försvårande text

Vid undervisnings- och inlärningsändamål är en försvårande eller onödig text,
en text som blir svår att förstå på grund av till exempel svåra eller okända ord,
något som bör uteslutas då det kan flytta fokus från det matematiska innehållet
till läsförmågan (Theens 2019, 6). Det innebär att en elev som är stark i
matematik men som har lässvårigheter kan få problem med uppgiften. Detta
kan gälla förståelsen av hela texter men även enstaka ord. Användningen av
ovanliga ord, som eleverna inte har någon tidigare anknytning till, har visat sig
vara en svårighet vid arbete med textuppgifter i matematik och kan därför
betraktas som en försvårande faktor (jfr Theens 2019, 5–6). En lösning är att
använda ord som är mer vardagsnära. Om syftet med en uppgift är att bedöma
elevens kunskaper inom matematiken kan bedömningens giltighet komma att
försvagas om texten innehåller stor mängd försvårande läsning för eleven.
Följden blir i detta fall att uppgiften testar läsförmågan till viss del snarare än
den matematiska förmågan (jfr Abedi 2006 se Theens 2019, 6).
2.2.4

Bildstöd

Bildstöd kan vara antingen dekorativa eller informativa (Edens & Potter 2008,
194). Ett exempel som förklarar de två olika begreppen kan vara en uppgift
som handlar om havsdjup, där en informativ bild kan visa en pil mellan
havsytan och havsbotten med ett tal bredvid pilen som anger hur djupt det är.
Den innehåller information som kan hjälpa eleven att lösa uppgiften. En
dekorativ bild kan visa en havsyta, hav och havsbotten, med en båt och några
fiskar. I övrigt finns ingen information som hjälper eleven att lösa uppgiften
(Edens & Potter 2008, 194).
Tidigare forskning visar hur bildstöd används i matematiska
läromedel som hjälp för eleverna, för att göra läsningen lättare. Det krävs dock
att eleven förstår sambandet mellan texten och bilden, vilket är en komplex
operation. Resultat från Deloaches, Uttals och Pierroutsakos forskning visar
att representationerna inte alltid har den effekt författaren avsett (Deloache,
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Uttal & Pierroutsakos 1998, 337). Om eleven inte förstår sambandet mellan
bilden och texten kan bilden få motsatt effekt och istället hindra eleven att lösa
uppgiften. Studien belyser också att elever har ett komplext förhållande till
framförallt informativa bildstöd, där elever presterade undermåligt. Det verkar
som om elever kämpar med att få information från flera håll samtidigt och att
det blir en mer utmanande uppgift att föra samman information från två eller
tre olika håll (Elia, Gagatsis & Demetriou 2007, 669–671).
Forskning visar också att elever som använder sig av informativa
representationer när de löser en uppgift är bättre på problemlösning än de
elever som använder en mer dekorativ representation (Edens & Potter 2008,
194). Representationer faller under två kategorier, antingen under interna eller
externa representationer (Lowrie, Diezmann & Logan 2012, 170). Interna
representationer är de mentala ”bilder” man får när man läser. De kan komma
till uttryck antingen via tal, bild eller symboler (Mayer 2002 se Edens & Potter
2008, 194). Externa representationer är något man skapar för andra, till
exempel för att visa en uträkning. De bilder som visas i läromedel är exempel
på externa representationer som författaren vill förmedla till läsaren.
Ytterligare exempel på representationer i form av bildstöd är grafer, diagram
med mera (Lowrie, Diezmann & Logan 2012, 170). En studie visar att
variationer och ändringar av representationerna hade en positiv inverkan på
elevers förståelse och resultat. Elever som vid ett första försök misslyckats
kunde lyckas genom att det grafiska bildstödet hade ändrats (Lowrie,
Diezmann & Logan 2012, 170). Ändringar av texten medförde också vissa
förbättrade resultat, men det var förändringar av det grafiska bildstödet som
ändrade elevernas förståelse för uppgiften (Lowrie, Diezmann & Logan 2012,
182–183).
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3 Metod och material
I följande avsnitt kommer metoden som använts vid studien att presenteras.
Därefter kommer vi att beskriva hur analysen av datan gått till. Nedan nämns
även ett internationellt elevkunskapstest: TIMSS (2019) vilket står för Trends
In International Mathematics and Science Study.

3.1 Urval
Metoden gick ut på att utföra en undersökning som kan svara på hur bildstöd
kan hjälpa elever vid arbete med textuppgifter i matematik. Undersökningen
utfördes i årskurs 3 i två klasser med totalt 27 elever, varav åtta valdes ut för
en efterföljande intervju. Alla tillfrågade elever fick tillåtelse från
vårdnadshavare att deltaga i undersökningen. Skolan är belägen på
landsbygden där ca 160 elever går, från förskoleklass till årskurs 6. Inga av
barnen läser svenska som andraspråk, men någon enstaka elev har föräldrar
med ett annat ursprungsland än Sverige. Vid val av skola och elevgrupp har
ett bekvämlighetsurval ägt rum. Kriteriet för undersökningen var att skolan
skulle finnas nära till hands samt att eleverna skulle gå i årskurs 3. Innebörden
av det blir att objekten har valts utifrån att skolan ligger geografiskt nära och
att det finns en tidigare relation till elevgruppen. Valet att arbeta utifrån ett
bekvämlighetsurval gjordes på grund av att vår undersökning skulle utföras
under en begränsad tid (Denscombe 2018, 71).

3.2 Genomförande
Metoden är uppdelad i tre steg. I första steget har en pilotundersökning utförts
för att ta reda på vilka matematiska begrepp eleverna saknade förståelse för.
De begrepp vi valde utifrån pilotundersökningen var: rymmer, uppskatta,
drygt, värd och ger. Orden förekommer i läromedel och dessutom i nationella
tester och internationella tester som TIMSS (2019). Orden kan ha flera
betydelser beroende på i vilket sammanhang man använder dem, men är
tämligen entydiga i ett matematiskt sammanhang. För att få uppgifterna så
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tydliga som möjligt har vi inspirerats av gamla utgivna nationella prov för
årskurs 3 (Skolverket 2016) samt TIMSS-prov från 2011 och 2015 (Skolverket
2019). Det vi har observerat i de tidigare proven är utformningen av texten,
den matematiska nivån samt de begrepp och bildstöd som förekommer.
I steg två utfördes testerna av eleverna, samt efterföljande
intervjuer. Testerna gjordes i tre versioner och genomfördes under tre olika
tillfällen med några dagars mellanrum. Vid utformningen av textuppgifterna
har språket i uppgifterna utformats på ett sådant sätt att inget irrelevant eller
försvårande ska komma i vägen för det vi ämnar undersöka. Test ett (bilaga 1)
innehåller fem utformade uppgifter i enbart textformat. Vid första tillfället fick
eleverna lösa textuppgifterna i det första testet. Testet skedde inte under
tidtagning utan eleverna fick så mycket tid de behövde för att lösa uppgifterna.
Vid det andra tillfället fick de lösa samma textuppgifter som vid första
tillfället, men med ett tillägg (bilaga 2). Tillägget bestod av en dekorativ bild
som tillhörde texten. Bilden valdes för att sätta texten i ett sammanhang. Vid
det sista och tredje tillfället fick eleverna lösa samma textuppgifter, men med
ytterligare ett tillägg (bilaga 3). Tillägget bestod av en informativ bild som
förklarar det begrepp i uppgiften som vi bedömde var avgörande att känna till
för att lyckas omvandla texten till ett matematiskt uttryck. Eleverna fick
läshjälp vid behov men ingen förklarande hjälp av uppgiften. Efter att sista
testet hade genomförts undersöktes resultaten och följdes upp av intervjuer.
Intervjuerna innehöll både öppna och slutna frågor (bilaga 4). Det ställdes även
frågor som var unika och knutna till en särskild uppgift för att ta reda på
elevernas upplevelse.
Steg tre utgörs av en analys av testerna och intervjuerna. Analysen
gjordes genom att resultaten samlades ihop från alla de genomförda testerna.
Utifrån de insamlade testerna gick det att se hur resultaten skilde sig mellan
testerna samt hur utformningen påverkade elevernas resultat. I analysen
kommer intervjuerna (bilaga 4) att fungera som ett analysverktyg genom att
analysera elevernas svar, tolka och diskutera dem i förhållande till
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testresultaten,

tidigare

forskning

samt

socialsemiotiskt

perspektiv.

Intervjuerna gav en tydligare bild av hur eleverna upplevde testerna samt på
vilket sätt eleverna använde de olika tilläggen i testerna. Vi förberedde oss
genom en semistrukturerad intervju, det vill säga att vi förberedde frågor men
att vi även hade möjligheten att lägga till andra frågor beroende på hur
intervjun fortlöpte (Denscombe 2018, 269). Det hölls personliga intervjuer
genom en social interaktion, vilket innebar att eleverna blev intervjuade enskilt
i sin skolmiljö (Denscombe 2018, 270).
Anledningen till att vi valde att arbeta med personliga intervjuer var
för att få ett trovärdigt resultat från den enskilda eleven. Eftersom intervjuerna
var personliga gav det även utrymme för visuella ledtrådar, till exempel
kroppsspråk, pekande, ansiktsuttryck med mera. Vi valde även att utesluta
gruppintervju för att eleverna inte skulle behöva diskutera sina svar i grupp
med övriga klasskamrater. Vi upplever att elever är mer benägna att beskriva
sina känslor i mindre grupp eller enskilt.

3.3 Analysmetod
Vår analys har sin utgångspunkt i grundad teori. Teorin bygger på faktiska
data som har utvunnits ur fältarbete, vilket ger resultatet större trovärdighet
(Denscombe 2018, 164). Det kan ses som en fördel att arbeta utifrån grundad
teori när det handlar om mindre, kvalitativa forskningsarbeten. Teorin är även
anpassningsbar och den ger möjlighet att använda olika former av
datainsamlingsmetoder, till exempel intervjuer och dokument (Denscombe
2018, 167–168). Vi använder oss av denna teori i vår analys då elevernas tester
och elevintervjuer ingår i samma process.
Vi sammanställde elevernas svar och noterade om de lyckats lösa
uppgiften eller inte. När vi analyserat testerna kunde vi vid enstaka tillfällen
se om eleverna hade svarat fel på grund av att de utfört beräkningarna fel eller
om det berodde på att de inte hade förstått ett begrepp och därmed inte begripit
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hur de skulle omvandla texten till ett matematiskt uttryck. Eleverna fick som
instruktion inför testerna att försöka visa hur de löste uppgiften. Vissa elever
var tydliga i sina uträkningar och visade sin beräkning medan andra enbart
skrev ned sitt svar. Vid andra tillfällen gjorde eleverna en uträkning som inte
var tillräckligt tydlig eller felaktig. Vid sådana tillfällen noterades det med en
färgkod. Även hos de elever där en progression ägt rum mellan de olika
versionerna av testerna noterades det med en färgkod. När resultatet var
färdigställt kunde vi dels se hur många rätt varje elev hade på de olika
versionerna av testet, dels hur många markeringar varje elev hade samlat på
sig. I samband med att eleverna samlade på sig markeringar ökade vårt intresse
för att tala med dem. Urvalet av elever till efterföljande intervjuer utgick
sammanfattningsvis från antalet färgmarkeringar som beskrev elevernas
resultat, progression och externa representationer. Efter urvalet blev elva
elever tillfrågade varav åtta elever ville delta. Intervjuerna transkriberades och
därefter analyserades datan.

3.4 Metodkritik
I vår studie användes tre versioner av tester som eleverna utförde. Det går att
ställa sig kritisk mot att samma test utfördes vid tre tillfällen samt att arbetet
skedde inom en begränsad tidsram. Det finns en risk att eleverna drar nytta av
antalet tillfällen de får arbeta med testet även om texten inte förändras. Det blir
däremot svårt att avgöra om de drar nytta av antalet gånger eller om det är på
grund av att det tillkommer resurser i form av bildstöd. Det ska tilläggas att
eleverna inte får veta något svar eller får hjälp med någon uträkning mellan de
tre versionerna av testet.
Den analysmetod som vi valde att arbeta utifrån, grundad teori, tillät
ingen exakt planering. Det innebar att det inte var möjligt att i förväg förutsäga
vilket utfall det skulle bli, vilket kan betraktas som en nackdel vid vissa typer
av studier (Denscombe 2018, 169). Utifrån de intervjuer som används som
analysverktyg skulle eleverna möjligen kunna dra nytta av samtalet för att
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svara på frågor relaterade till uppgifterna. Vi valde elever för intervjuerna först
efter att testresultaten var klara, vilket vi ser som en fördel då vi inte vet vilka
elever som ger intressanta svar förrän efter testet genomförts. Ännu en
anledning till att vi inte kunde arbeta efter en exakt planering var att våra
studieobjekt var barn som kräver flexibilitet.

3.5 Etiska riktlinjer
Vid undersökning och forskning som involverar individer krävs det
godkännande för medverkan. Vid en sådan studie är det krav att hålla sig till
forskningsetikens regler (Vetenskapsrådet 2017). Forskningsetiken handlar
om att se vad för konsekvenser deltagarna kan få av forskningen och
publiceringen av denna. Det är också nödvändigt att leva upp till de etiska
normer som gäller (Denscombe 2018, 438).
Inför genomförandet av elevtesterna har vi skickat ut brev (bilaga
5) där föräldrar och elever har fått lämna samtycke för att eleverna ska kunna
vara med i studien. Även om det inte ställs några frågor av privat karaktär finns
det ändå möjlighet att eleverna kan komma att avslöja sådant som anses privat.
Därför har vi tillämpat de huvudprinciper som finns för att skydda individen i
forskningen. De huvudprinciper som tillämpas är informationskravet,
samtyckeskravet,

konfidentialitetskravet

samt

nyttjandekravet

(Vetenskapsrådet 2017). Det handlar om att informera eleven och dess
vårdnadshavare på rätt sätt, att eleven och dess vårdnadshavare måste
godkänna medverkan och har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Det
handlar även om att eleven ska kunna vara konfidentiell, att våra anteckningar
inte kan avslöja vilken elev det handlar om samt att vår undersökningsdata inte
används till något annat än till vår undersökning (Vetenskapsrådet 2017).
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4 Resultat och analys
Resultatet och analysen vävs samman i följande kapitel och presenteras genom
kategorierna intervjuer, tester samt resultat och analys av tester och intervjuer.

4.1 Tester
Resultatet av testets tre versioner sammanställdes, analyserades och fördes in
i diagram 1.

Diagram 1. Sammanställning av resultat från testet.

Av diagram 1 går det att utläsa att det i de tre stegvist genomförda testerna
sker en progression av samtliga textuppgifter. Det går att utläsa att uppgift
nummer två, med begreppet drygt är den svåraste uppgiften, följt av uppgift
nummer ett med begreppet rymmer. Det går också att utläsa att uppgift fem är
den uppgift eleverna har haft lättast för. Begreppet ger verkar de flesta elever
ha god förståelse för.

4.2 Intervjuer
Efter att eleverna hade gjort de tre testerna sammanställdes resultaten från
testerna. En del av elevernas svar eller uträkningar var svårförståeliga och
behövde förtydligas. I intervjun ges möjligheten att få en förklaring till varför
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eleverna räknade på ett visst sätt, hur de tänkte och om de fick någon hjälp av
bildstödet. Det gick att utläsa en klar progression mellan de olika testerna, men
det var fortfarande mycket information som inte gavs enbart utifrån analys av
testerna.

4.3 Resultat och analys av tester och intervjuer
Efter genomförandet av testerna har resultatet visat en progression som
varierat mellan de olika begreppen. I de fall eleven har visat förståelse för
begreppet, antingen i intervjun eller genom valet av matematiskt uttryck, men
gjort sin uträkning fel noteras det ändå som om de haft rätt på uppgiften.
Undersökningen fokuserar på begreppsförståelse och inte på den matematiska
förmågan. Resultatet av version ett (bilaga 1) visade att eleverna hade
varierande förståelse av begreppen. Eleverna saknade helt förståelse för
begreppet drygt, i den första versionen av testerna var det 0% av eleverna som
fick ett korrekt svar. Version två (bilaga 2), där eleverna fick dekorativt
bildstöd, blev det en ökning med 3,7%. Bildstödet förklarade inte begreppet
utan förtydligade endast uppgiften genom en dekorativ bild. I sista versionen
(bilaga 3) fick eleverna ytterligare stöd i form av en förklaring av begreppet
med en informativ bild samt text. Progressionen blev något större genom en
ökning med 14,8% från version två till version tre. Resultatet visar att eleverna
sedan tidigare inte haft någon förståelse av begreppet samt att det dekorativa
bildstödet inte ökade förståelsen nämnvärt. Men resultatet visade att några
elever, vid den sista versionen, lyckades förstå begreppet genom en förklaring
av begreppet med en informativ bild samt text.
4.3.1 Begreppet rymmer
Vid analys av begreppet rymmer kan det utläsas att 37% av eleverna kunde
lösa uppgiften i version ett på ett korrekt sätt genom att arbeta med endast en
textuppgift. I version två där eleverna även blev tilldelade ett dekorativt
bildstöd har antalet rätt svar ökat med 3,7% från version ett. Några av eleverna
har alltså förstått uppgiften bättre med hjälp av dekorativt bildstöd men det är
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fortfarande ett stort antal elever som saknar förståelse för vad begreppet
betyder. I version tre har progressionen från version två blivit 6,3%. Det visar
att ytterligare elever förstod uppgiften och begreppet samt kan ha haft hjälp av
förklaringen av begreppet.
Nedan har en elev intervjuats om uppgiften med begreppet rymmer
där eleven har fått felaktiga svar vid version ett och två men sedan fått rätt på
tredje versionen. I de två första versionerna har eleven tolkat det som att det
behövde göras en beräkning på hur mycket 5+8 är tillsammans för att få fram
svaret. I den sista versionen har eleven istället tagit bort fem från åtta för att
sedan få svaret tre. Eleven har intervjuats för att ta reda på hur hen upplevt de
olika versionerna samt vad det var som gjorde att svaret i den tredje versionen
skiljer sig från de två första.
Forskare: Och då står det (tankebubblan) ”Ett mjölkpaket rymmer en liter mjölk.” Vad
betyder det?
Elev: En liter, det är ju hur mycket vatten som får plats i flaskan.
Forskare: Just det. Hur mycket som får plats i, eller hur?
Elev: Mm.
Forskare: Läste… Kommer du ihåg? Läste du den (tankebubblan) när du gjorde testet?
Elev: Jag vet inte. Jag tänkte inte så jättemycket på den, men jag tänkte mer så här… den
rymmer ju så mycket.

Utifrån intervjun med eleven kan vi utläsa att hen inte tycks vilja säga att hen
använt bildstödet eller förklaringen som hjälp. Men vid analys av intervjun går
det ändå att utläsa att eleven har haft hjälp av den sista förklaringen av
begreppet för att sedan få ett korrekt svar på den tredje versionen av testet. Här
kan vi se att den ideationella funktionen finns med i kommunikationen, då
elevens tidigare erfarenheter påverkar (jfr Björklund Boistrup 2013, 37). Det
kan vara negativa erfarenheter från klassrummet där någon elev har fått
bildstöd för dagens schema eller dylikt. Mellan raderna i intervjun går det att
utläsa att de erfarenheter eleven har av att en elev har hjälpmedel av något slag
är att det är något som tyder på sämre förmåga. Eleven förklarar att hen inte
har tänkt så mycket på tankebubblan i testet men har ändå fått ökad förståelse
av begreppet och förstår att rymmer kan betyda hur mycket som får plats.
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Nedan följer en intervju med en elev som har kommit fram till ett
felaktigt svar vid arbete med uppgift ett i testet. I uppgiften är det begreppet
rymmer som upplevs vara ett svårt ord för eleverna.
Forskare: Kan du förklara vad det var du kom på?
Elev: Att 8+5 var det ju. Alltså vi hällde ju till 5 dl till och sen. Nä nu är jag ju dum.
Forskare: Nejdå, fortsätt att förklara vad du tänkte. Tänkte du att du hällde i 5 dl?
Elev: Mm
…
Forskare: Så här står det. Marias flaska rymmer 8 dl. och här har du skrivit en 8.
Elev: Mm
Forskare: Sen står det att hon häller i 5 dl vatten i flaskan. Och då har du skrivit +5. Hur
tänker du när du skriver + där?
Elev: Ääh, alltså hon häller i 5 någonting till.
…
Forskare: Får jag gissa att, tänkte du att det redan fanns 8 dl i flaskan?
Elev: Japp

I intervjun går det att utläsa att eleven har använt det dekorativa bildstödet för
att lösa uppgiften. Eleven har tolkat att flaskan från början innehåller 8 dl
vatten och att det sedan tillkommer 5 dl vatten. I uppgift 1 i version två (bilaga
2) använder sig författaren till textuppgiften av olika semiotiska resurser för
att kommunicera, men kommunikationen förmedlas inte på ett tillräckligt
tydligt sätt för att eleven ska kunna tillgodogöra sig den på det sätt som
författaren har tänkt. Det gör i sin tur att eleven tolkar uppgiften felaktigt. Här
får eleven även svårigheter med att kunna förstå sambandet mellan texten och
bildstödet. Det sambandet är något som studier visat vara en viktig del för
eleven att förstå vid arbete med bildstöd (Deloache, Uttal & Pierroutsakos
1998, 337). Texten förklarar att flaskan rymmer 8 dl och att det hälls i 5 dl.
Bilden visar att 5 dl har hällts i flaskan och i det här fallet har eleven använt
sig enbart av den dekorativa bilden för att tolka uppgiften.
4.3.2 Begreppet drygt
Nedan har en elev intervjuats om begreppet drygt. I första versionen svarade
eleven 6+100 och visade på att förståelsen för begreppet var obefintlig. I
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version två har eleven svarat 6*100 som visar att eleven börjat förstå hur
uppgiften ska utföras men eleven saknar fortfarande förståelse av begreppet. I
den tredje versionen svarar eleven 6*100 vilket i resultatet visar att eleven inte
fick någon hjälp av den sista förklaringen som beskrev begreppet med en
informativ bild och text.
Forskare: Tredje har du också skrivit 6*100.
Elev: Mm, det var den (pekar på 6*105) det skulle vara egentligen.
Forskare: Varför skulle det vara den då? Kommer du ihåg?
Elev: Det var drygt 100 äpple och drygt betyder att det är mer än så.
Forskare: Jaha okej. Så om det är mer än hundra äpplen då kan det inte vara den 6*100
eller?
Elev: Nä. Då blir det bara 600.

I intervjun förklarar eleven något som resultatet inte kunnat visa. Eleven
beskriver att hen vill ändra svaret på sista versionen då drygt betyder att det
ska vara lite mer än 100. Med hjälp av intervjun kan vi få reda på att eleven
haft hjälp av förklaringen av begreppet och fått förståelse för vad begreppet
betyder. I intervjun framgår det även att eleven har haft användning av att det
har tillkommit resurser i uppgiften. Eleven förstår uppgiften bättre med en
dekorativ bild samt förklaring med en informativ bild och text. I den tredje
versionen har författaren lyckats kommunicera till eleven genom att ändra hur
uppgiften är disponerad. Studier visar att ändringar och variationer av resurser
kan medföra förbättrade resultat (jfr Lowrie, Diezmann & Logan 2012, 170).
Eleven får inte bara en textuppgift utan även en förklaring av begreppet som
kan vara en svårighet för att lyckas lösa uppgiften. Eleven har möjligen även
dragit nytta av samtalet i intervjun för att komma fram till svaret och för att få
förståelse för begreppet.
Nedan följer ett utdrag från en intervju där det går att utläsa att
textens utformning i version tre inte hjälper eleven att ändra sin felaktiga
förståelse av begreppet. Den textuella funktionen i tankebubblan i uppgiften
lyckas inte kommunicera på ett för eleven givande sätt. I tankebubblan finns
det tolv äpplen, vilket är tänkt att det ska illustrera lite mer än tio. Eleven får
därför ”hjälp” av tankebubblan men på ett felaktigt sätt.
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Forskare: I den här uppgiften var det lite svårare begreppet drygt. Vet du vad det betyder?
Elev: Jag tror att det är att det inte är exakt men ändå lite så här att dom typ det kanske inte
är exakt hundra. Det kanske är 99 eller så kanske det är 101 eller något.

Eleven tror att drygt betyder ungefär. Tankebubblans tolv äpplen är ungefär
tio äpplen. Resursen bidrar med andra ord inte till att förändra elevens
förståelse för begreppet.
4.3.3 Begreppet värd.
Vid en analys av begreppet värd går det att utläsa att en stor del av eleverna
hade god förståelse för begreppet redan vid version ett av testet. 74% av
eleverna lyckades räkna ut uppgiften rätt. Efter att eleverna hade gjort version
två av testet var det lika många elever som lyckats räkna ut uppgiften rätt. Här
syns med andra ord ingen progression. Det dekorativa bildstödet har inte haft
någon effekt. Nedan följer ett utdrag från en intervju där eleven har haft svårt
att räkna ut uppgiften korrekt:
Forskare: Lätt. Ja. Var det någonting i texten som du inte förstod?
Elev: Eh… nej.
Forskare: Förstod du alla orden?
Elev: Ja.
Forskare: Mm. Du har ju kommit fram till 117 kronor. Hur kom du fram till det?
Elev: Jag räknade.
Forskare: Hur räknade du?
Elev: Jag tog bort 100, sen tog jag bort sju. Då blir det 117.

Av ovanstående intervju går det att utläsa att eleven ifråga har haft god
förståelse för vad begreppet värd betyder även om hen har haft svårigheter att
få svaret rätt. I diagrammet med resultaten noteras eleven som att hen har haft
rätt på uppgiften. Förståelse för begreppet är med andra ord överordnat att
eleven skrivit exakt rätt svar på uppgiften.
Nedan visas ett utdrag från en intervju med en annan elev som har
gått från att ha fel på test ett och två till att ha rätt på det tredje testet. I första
testet har eleven inte svarat alls, i det andra testet har eleven svarat 54 och i det
tredje testet har eleven svarat 107, vilket är korrekt.
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Forskare: Nä, vad betyder det här då? Vad är nallen värd? Vad är det vi frågar efter
egentligen?
Elev: Hur mycket kostar nallen.
...
Forskare: Ja 107 blir det va? 130-23?
Elev: Ja
Forskare: Är det vad nallen är värd då? 107?
Elev: Mm.
Forskare: Ska vi se vad du svarade på dom andra.
Elev: Där skrev jag 54.
Forskare: Och här skrev du 107. Här kom du fram till rätt svar.
Elev: Mm
Forskare: Vad var det som gjorde att du kände att du kunde räkna ut det här tror du?
Elev: Jag tog ju jag gjorde såhär minus så. Det tog väldigt lång tid.
Forskare: Tittade du på den här tankebubblan någonting?
Elev: Ja
Forskare: Hjälpte den dig tyckte du?
Elev: Lite i alla fall.

Det går att utläsa av testerna att eleven har förmåga att beräkna uttrycket 13023, vilket hen gör i den sista versionen. Däremot är det lite oklart om eleven
har kunskap om begreppet värd redan i första testet eller ej. Eleven säger att
hen inte förstår uppgiften. Det kan bero på att hen antingen inte förstår
begreppet värd eller att hen inte lyckas att omvandla texten till ett matematiskt
uttryck. I tredje versionen svarar eleven rätt och säger att hen tittade på
tankebubblan där begreppet förklarades med en informativ bild samt text. Den
här eleven har inte noterats för att ha förståelse för begreppet förrän efter det
tredje testet.
4.3.4 Begreppet uppskatta
Vid en analys av begreppet uppskatta går det att utläsa att progressionen går
från 40,7% korrekta svar i test ett till 51,9% (+11,2%) korrekta svar i test två
och slutligen 67,9% (+16%) korrekta svar i test tre. Resultatet visar att
bildstödet har haft en relativt god effekt. Nedan följer utdrag från en intervju
som förklarar ytterligare.
Forskare: Vad var det som var svårt med den?
Elev: Det var att veta hur lång är Jacob.
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Forskare: Att vi inte visste… att vi inte fick några siffror? Var det det som var svårt? Man
kunde inte räkna ut.
Elev: Han kan inte vara 990 (pekar på sitt svar). Då är han längre än skolan.
Forskare: Nä, precis. Men hur kom det sig att du skrev 990 då? Kommer du ihåg det?
Elev: Ja.
Forskare: Hur tänkte du?
Elev: Eh… hans lillasyster… eller bror… jag vet inte. Han är 110… och han är nio år…
så 990.
Forskare: Du tog nio gånger 110?
Elev: Ja.
Forskare: Ok. Den andra gången du fick göra den uppgiften… då var det en bild med. Och
då har du skrivit 150 istället.
Elev: Ja.
Forskare: Var den här uppgiften med bilden… var den här lättare än den utan bild?
Elev: Eh… ja.

I intervjun ovan går det att utläsa att eleven inte har haft någon kunskap om
begreppet i version ett av testet, då eleven inte förstår att hen ska uppskatta
längden. I version två av testet får eleven hjälp av det dekorativa bildstödet
och kan ana sig till att det handlar om att gissa broderns längd. Utifrån den
textuella funktionen ur ett socialsemiotiskt perspektiv ser vi att texten med
dekorativt bildstöd blir en mer meningsfull kommunikation. Eleven får större
förståelse för uppgiften och får därmed också större förståelse för begreppet.
Nedan följer ett exempel på en elev som har haft fel i test ett och
två, men lyckats svara korrekt i test tre.
Forskare: Var det något ord du inte förstod?
Elev: Nä det var det inte. Alla ord förstod jag.
Forskare: Okej, om vi tittar på det här ordet till exempel. Uppskatta. Vad betyder det?
Elev: Alltså jag förstod, alltså jag kunde se vad det stod men jag vet inte vad det betyder.
Forskare: Nä, okej. Men om vi frågar vad uppskattar betyder, kan du säga det då, eller vet
du inte det då riktigt?
Elev: Nä jag vet inte vad det betyder.

I intervjun ovan går det att utläsa att eleven inte har haft någon förståelse för
begreppet uppskatta och vet därför inte heller hur hen ska lösa uppgiften.
Textuppgiften är inte särskilt tydlig på så vis att den presenterar en rad olika
tal. Det som sägs i uppgiften är två barns ålder och den enes längd. Det
uppgiften handlar om är att försöka gissa det andra barnets längd, men då
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behövs förståelse för begreppet uppskatta. Eftersom texten och begreppet
hindrar eleven från att lösa uppgiften kan vi utläsa att det i första hand inte är
elevens matematiska förmåga som testas (Abedi 2006 se Theens 2019, 6).
En annan elev hade rätt på samtliga tre tester, det vill säga att hen
har förstått vad begreppet betyder. I första testet svarar hen 120 cm, vilket
egentligen ligger i utkanten av det spann som fastställdes för vad som kunde
anses vara acceptabelt för att få rätt på uppgiften. I andra testet, med det
dekorativa bildstödets hjälp svarar hen 130 cm. I det sista testet svarar hen 150
cm. Nedan följer ett utdrag från intervjun med eleven.
Forskare: Hur kommer det sig att det blev skillnad?
Elev: För att hon är mycket mindre och då tänkte jag att eftersom hon är mindre år då
tänkte jag att då kunde plussa på ett 10-tal.
Forskare: Kände du att du fick hjälp av bilden med det?
Elev: Ja, lite.
Forskare: Så när du såg bilden så tyckte du att 120... att det inte räckte utan att han nog var
lite längre.
Elev: Ja, det är för lite.

Med hjälp av bildstödet har eleven kunnat svara på uppgiften bättre än hen
gjorde i första försöket, där det enbart var text. Eleven nämner själv att hen
tyckte att bilden hjälpte till. Här framgår det tydligt att eleven har fått extra
stöd av ytterligare en resurs. Bildstödet har hjälpt eleven att få en tydligare
mental representation. Begreppet uppskatta har eleven haft förståelse för från
början, men det går att utläsa av resultatet att begreppets innebörd nu har
förstärkts ytterligare med hjälp av uppgiftens resurser.
4.3.5

Begreppet ger

Vid analys av begreppet ger ges det en tydlig bild av att begreppet var det mest
vardagsnära för eleverna. Resultatet visade att 85,2% av eleverna svarade rätt
på testet redan vid första versionen och 88,9% (+3,7%) svarade rätt vid version
två. I den tredje versionen av testet hade ytterligare någon elev svarat rätt på
uppgiften och totalt 92,6% (+3,7%) hade korrekt svar. Här går det att se att
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eleverna lyckas lösa uppgiften även utan bildstöd och att det endast är några
få elever som inte förstår uppgiften vid första versionen av testet.
Nedan följer en intervju med en elev som visar full förståelse för
begreppet även om hen har svarat fel. Eleven har skrivit att Hans har nio
ballonger, Ali har åtta ballonger och Lisa har tolv ballonger. Det går att utläsa
att eleven förstår begreppets innebörd. Det som istället gör att eleven får fel
svar på uppgiften är att hen har blandat in tankebubblan i uppgiften.
Forskare: För här i texten står det ju att Ali ger Hans tre ballonger. Men det kanske var
bilden som förvirrade dig lite? Och att du tittade och att det bara fanns två ballonger där?
Elev: Ah.
Forskare: Kan det varit så?
Elev: Vet inte.
Forskare: Mm. Tittade du på den här bubblan när du läste?
Elev: Ja.

Det här är ett exempel på att det är många olika saker eleven behöver kunna
hålla reda på för att lösa uppgiften korrekt. I den här uppgiften i version tre av
testet har eleven sett att barnet på bilden i tankebubblan håller i två ballonger
och därmed ger Ali bort två ballonger i elevens uträkning istället för tre.
Tidigare forskning visar att det kan vara kognitivt krävande att få information
från flera håll (Elia, Gagatsis & Demetriou 2017, 669–671).

5 Diskussion och slutsatser
I följande kapitel diskuterar vi resultatet utifrån tidigare forskning samt
undersökningens teoretiska ram. Slutligen presenteras studiens slutsatser.

5.1 Diskussion
Syftet med undersökningen var att ta reda på hur stor roll bildstöd spelar för
elevens förståelse av ett matematiskt begrepp. Det vi kan se utifrån resultatet
är att det finns en tydlig progression. Elevernas förståelse för begreppen har
ökat och även antalet korrekta svar. Vi har utifrån studien fått ökad lärdom om
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bildstödets betydelse i arbetet med matematiska textuppgifter och presenterar
i det nedanstående vad vi tar med oss i vårt framtida läraryrke.
Vår studie fokuserar på sambandet mellan läsförståelse och
begreppsförståelse i matematiska textuppgifter. Tidigare studier visar att
sambandet mellan dessa är starkt (Vilenius-Tuohimaa, Aunola & Nurmi 2008,
14). I vår studie kan vi, precis som Vilenius-Tuohimaa, Aunola och Nurmis
forskning talar om, se att eleverna upplever svårigheter att läsa och förstå text
i matematiska uppgifter. En elev visar tydligt detta vid arbete med uppgift 3 i
version ett av testet (bilaga 1) där eleven ska räkna 130-23 för att få fram ett
värde på 107. Eleven visar i ett senare stadium i version två och tre av testet
att hen klarar att räkna ut detta men har med enbart texten svårt att komma
fram till hur beräkningen ska ske. Tidigare studier säger att om syftet med en
uppgift är att ta reda på elevens kunskap i matematiken kan giltigheten komma
att försvagas om läsningen blir för svår för eleven. Följden av detta är att
uppgiften testar läsförmågan mer än den matematiska förmågan (Abedi 2006
se Theens 2019, 6). Genom vår studie har vi fått ökad förståelse för hur
läsförståelsen är kopplad till matematiska textuppgifter. I vårt framtida
läraryrke tar vi med oss att elever som har svårigheter med läsförståelse även
kan få svårigheter i arbetet med matematiska textuppgifter. När vi undervisar
med hjälp av text är det viktigt att vi, precis som socialsemiotiker resonerar,
låter texten bli så meningsfull som möjligt. I rollen som lärare behöver vi
arbeta med den textuella funktionen för att, precis som Björklund Boistrup
nämner, vara medveten om att de olika resurserna samspelar med varandra
(Björklund Boistrup 2013, 37). I vårt resultat kan vi utläsa att de olika
resurserna samspelar samt vikten av att eleverna förstår sambandet mellan text
och bildstöd. Vi kan se att bildstödet kan stjälpa snarare än hjälpa om detta
samband inte är meningsfullt för eleverna.
När elever arbetar med textuppgifter har tidigare studier visat att det
finns ett behov av att kunna avkoda informationen och för att de ska lyckas
med det behöver de stöd i förståelsen (Abel & Exley 2007, 9). I vår
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undersökning ser vi flera exempel på hur eleven inte får förståelse för texten
eller det begrepp som är avgörande för att kunna lösa uppgiften korrekt. “Jag
kunde se vad det stod men jag vet inte vad det betyder”, som en elev uttrycker
sig. Kommunikationen behöver vara tydligare. Enligt socialsemiotisk teori
måste författaren till en text uttrycka sig på ett sådant sätt att läsaren kan
tillgodogöra sig texten. Annars finns en risk för att eleven inte utvecklar sin
begreppsförmåga i matematik (Björkvall 2019, 24).
Tidigare studier har visat att elever som har svårt att läsa och förstå
en textuppgift kan ha hjälp av bildstöd. Men om eleverna har svårt att förstå
sambandet mellan text och bild kan det göra att effekten blir omvänd och
eleverna hindras från att lösa uppgiften (Deloache, Uttal & Pierroutsakos
1998, 337). Vid analysen av testerna ser vi elever som har svårt att skapa ett
logiskt samband mellan text och bild. De läser texten men flyttar sedan för
mycket av sitt fokus till bildstödet och förlorar till viss del informationen från
texten de precis läst.
Vi har sett att eleverna uppfattar bilder och bildstöd på olika sätt.
Vissa elever uppfattar dessutom bildstödet på ett annat sätt än författaren har
tänkt. Ett tydligt exempel framkommer när en elev arbetar med uppgift 1 i
version två av testet (bilaga 2), där hen först läser texten och sedan tar hjälp av
den dekorativa bilden för att förstå innehållet. Bildstödet ska tala om att flickan
har hällt i vatten i flaskan och att det sedan är en bit kvar att fylla upp. Men
många elever har tolkat bilden som att flaskan sedan tidigare innehåller vatten
och att den fylls på ytterligare. Eleverna får här hjälp att förstå vad texten
handlar om, men när eleverna ska räkna ut uppgiften utgår de endast från
bilden. I uppgiften i exemplet ovan ser vi att 59,3% av eleverna kommer fram
till uttrycket 8+5=13. Flaskan i uppgiften rymmer 8 dl vatten. Det dekorativa
bildstödet hindrar här eleverna från att få förståelse för begreppet. Återigen ser
vi exempel på att kommunikation mellan författaren och eleven fallerar
(Björkvall 2019, 24). Det vi tar med oss i läraryrket, förutom att elever tolkar
bilder olika, är att det är viktigt för oss att analysera de bilder som används.
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Vår undersökning visade att en del elever har haft rätt i version två
av testet, men sen misslyckats i version tre av testet när det tillkommer en
informativ och förklarande tankebubbla. Detta resultat är i linje med Elias,
Athanasios och Demetrious (2007) forskning som bekräftar att elever verkar
få det svårt när information kommer från många olika håll. I vår undersökning
kunde vi se flera exempel på hur elever blandar ihop eller tar med information
från tankebubblan i uppgiftsberäkningen. Ett exempel är en elev som i uppgift
fyra i version tre av testet (se bilaga 3) kommer fram till uttrycket ”3*110”.
Talet tre har eleven fått från tankebubblan där det står att trädet är ungefär tre
meter högt. 110 har eleven tagit från pojkens längd. Även Theens (2019)
forskning överensstämmer med vår undersökning i det att han talar om vikten
av att i största möjliga mån undvika försvårande text. Det går inte att undvika
att använda dessa matematiska begrepp, men eftersom Theens forskning säger
att ovanliga ord som eleverna inte har tidigare anknytning till kan betraktas
som en försvårande faktor, behövs en anknytning skapas mellan begreppen
och eleverna.
Studier visar på goda resultat av variationer genom ändringar av
resurser (Lowrie, Diezmann & Logan 2012, 182–183). Det är av stor vikt att
undersöka hur elever arbetar i matematik för att de ska få en så bra
undervisning som möjligt. I likhet med vad Lowrie, Diezmann och Logans
forskning visar kan vi även i vår studie se att fler elever kan få förståelse
genom att variera undervisningen och det material som används.

5.2 Slutsatser
Elevernas läsförmåga kan försvåra arbetet med matematiska textuppgifter.
Elever med god matematisk förmåga få svårigheter med uppgifter om dessa
innehåller försvårande läsning eller för mycket text. Om kommunikationen i
en matematisk textuppgift inte är tillräckligt tydlig för en elev behöver läraren
stötta och redogöra för begreppet ytterligare. Det spelar ingen roll om
textförfattaren är läraren själv eller om det är ett läromedel. Om texten är för
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svår får inte eleven chansen att öva det matematikuppgiften avser. Studiens
resultat visar att de flesta elever lär och förstår bättre med bildstöd och
förklarande bilder och texter, men att det är viktigt att analysera innehållet för
att ta reda på vad det egentligen är det visar. Vi har genom studien lärt oss att
bildstöd kan användas på olika sätt samt att eleverna kan ha svårt att bearbeta
information från flera håll samtidigt. Genom föreliggande studie har vi fått
kunskap om vikten av att undervisa eleverna i hur texten ska tolkas i en
textuppgift.
Inför vårt framtida läraryrke tar vi med oss en djupare förståelse för
bildstödets funktion, hur bildstödet kan tolkas och utformas samt att alla elever
lär olika. Den socialsemiotiska teorin har hjälpt oss att förstå vikten av texten,
dess resurser och funktioner. Ur ett socialsemiotiskt perspektiv känns det
viktigt att undervisa eleverna i hur man tolkar texten i en textuppgift. Ibland
förekommer det till exempel text eller tal som är ovidkommande för att kunna
lösa uppgiften. Resultatet av undersökningen visar att en text i vissa fall kan
bli för abstrakt för eleverna. Slutsatsen blir att eleverna ibland behöver
bildstöd, men att bildstödet kan få motsatt effekt om det blir för mycket
information. Vi vill att eleverna både ska kunna se vad det står och veta vad
det betyder!
Vi

önskar

att

framtida

forskning

undersöker

vilka

undervisningsmetoder som ger bra resultat för elevers inlärning och förståelse
av textuppgifter. Eftersom både vår studie och tidigare studier visar att elever
har svårigheter för matematiska textuppgifter tror vi att lärare kan dra nytta av
en sådan forskning.
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Bilaga 1 – Test, version 1
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Bilaga 2 – Test, version 2
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Bilaga 3 - Test, version 3
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Bilaga 4 – Intervjufrågor
- Har du fått hjälp av någon eller frågat någon om något av orden i uppgifterna?
Kanske en förälder eller en kompis eller någon annan?
- Hur upplevde du textuppgiften första gången du fick göra testet? När det bara
var text?
•

Hur kändes det?

•

Var det jobbigt eller lätt?

•

Fastnade du på något ord som du inte förstod i någon uppgift?

•

Hur tyckte du språket i texterna var? Var det lätt att förstå uppgiften
eller var det ett svårt språk?

- Hur upplevde du textuppgiften andra gången, när det även var med en bild
som hörde till?
•

Hur kändes det då?

•

Tittade du på bilden?

•

Kändes det som om bilden hjälpte dig på något sätt?

•

Var bilden jobbig?

•

Tyckte du att det blev lättare att lösa uppgiften med hjälp av bilden?

- Hur upplevde du textuppgiften tredje gången, när det även var med en
förklaring på ett begrepp?
•

Hur kändes det då?

•

Läste du och tittade på förklaringen?

•

Förstod du begreppet bättre med hjälp av bubblan?

•

Eller var den jobbig?

•

Tyckte du att det blev lättare att lösa uppgiften med hjälp av
förklaringen i bubblan?
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Bilaga 5 - Brev till vårdnadshavare
Hej alla vårdnadshavare till elever i klass 3a och b!
Vi heter Kim Simonsson och Elin Kraaijenbrink och läser sista året på
lärarprogrammet på Linnéuniversitetet. Under kommande tio veckor skriver
vi ett självständigt arbete i svenska med temat begreppsförståelse i matematik.
Vi genomför en mindre forskningsstudie där vi vill veta mer om hur visuellt
stöd kan hjälpa eleverna vid begreppsförståelse. Vid ett par tillfällen under
vecka 47 och 48 kommer vi att genomföra kortare tester i klasserna. Under
testerna kommer eleverna att få räkna ett par textuppgifter i matematik som är
utformade på tre olika sätt. Efter att vi har gjort testerna kommer vi att hålla
intervjuer med några av eleverna.
Elevernas tankar och våra anteckningar kommer endast att användas i vårt
forskningsarbete. Ingen elev kommer att kunna identifieras i arbetet eftersom
vi inte kommer ange namn, klass eller skola. Om någon elev inte vill delta är
detta givetvis frivilligt men vår lektion är kopplad till kursplanen i svenska och
matematik. Vid frågor får ni gärna kontakta oss via e-post.
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