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Sammanfattning

Undervisningen i matematik i gymnasieskolan domineras av att eleverna får arbeta med de
uppgifter som ingår i ett visst läromedel. Dessa uppgifter är ofta av rutinkaraktär där
lösningsprocessen inte ses lika viktig som om svaret är korrekt eller inte. Min erfarenhet är att
elever får svårigheter när de skall lösa matematiska textuppgifter, d.v.s. uppgifter som inte är
av den rutinkaraktär som de uppgifter läromedlet domineras av. Syftet med min studie är
därför att undersöka vilka svårigheter gymnasieelever har vid arbetet med matematiska
textuppgifter. Genom att låta gymnasieelever lösa fyra matematiska textuppgifter, liknande de
som finns i deras läromedel, och därefter intervjua de elever som uppvisat svårigheter drogs
slutsatsen att eleverna har svårigheter inom kategorierna erfarenhetsbehov (eleverna saknar
erfarenhet av att lösa liknande uppgifter och finner därför ingen lösningsmetod), teknisk
förmåga (svårigheter med själva räkneförmågan och med användandet av metoder och
formler), slarvfel samt textförståelse (textmängden och orden i texten leder till svårigheter).

Sökord: matematikuppgifter, lösningsprocesser, problemlösning, matematiksvårigheter
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Som lärarstudent har jag dels tagit del av pedagogisk teoribildning och dels under de
verksamhetsförlagda momenten sett hur pedagogiken realiseras. Eftersom de
verksamhetsförlagda momenten infallit vid olika tillfällen under utbildningen har jag även fått
möta många olika elevgrupper och lärare. Inför detta examensarbete vandrade mina
funderingar tillbaka till dessa tillfällen för att fånga någon problematik som kan vara givande
att utreda. Med givande menar jag något jag, som lärare i framtiden, och andra intressenter
har nytta av att få mer kunskaper om. En frågeställning som stödjer detta bör därför vara
något jag har många erfarenheter av och därför kan anta vara ett generellt problem snarare än
något specifikt.

En erfarenhet som stämmer in på ovanstående är att större delen av matematiklektionerna i
gymnasieskolan ägnas åt att arbeta med kursens läromedel och de uppgifter som ingår i detta.
Eleverna har en matematikbok som innehåller många uppgifter som skall lösas inom en viss
tidsram. De lärare jag observerat har undervisat på liknande sätt. Först görs en genomgång av
det eleverna sedan kommer att arbeta med i boken. Alla elever har en planering där det står
vilka uppgifter eleverna skall ha löst innan nästa lektion. Därefter arbetar eleverna med de
aktuella uppgifterna och läraren hjälper till när eleverna ber om det.

Att den svenska matematikundervisningen har ett sådant utseende konstaterades i den
internationella studien TIMSS 2003 (Skolverket, 2004). Studien visade att så gott som alla
svenska elever i skolår åtta undervisas med hjälp av läromedel och att nio av tio lärare
använder läromedlet som den väsentligaste grunden i sin undervisning. Anledningen till att så
mycket tid ägnas åt läromedlet är enligt Malmer (1999) att många lärare sätter
matematikkursen och läromedlet lika med varandra. Rädslan för att inte hinna klart kursen
leder till detta läromedelsberoende. Matematikboken får alltså agera kursens innehåll, mål och
metod. En undervisning i matematik som till stor del baseras på ett läromedel leder till att
mycket tid ägnas åt att lösa läromedlets uppgifter. I jämförelse med 20 länder ägnar den
svenska matematiklektionen mer tid än genomsnittet till arbete med uppgifter (Skolverket,
2004). Detta resultat stödjs även av Skolverkets kvalitetsgranskning ”Lusten att lära” (2003)
där undervisningen i gymnasieskolan sägs domineras av diagnostiskt material, prov från
läroböcker och traditionella poängsatta prov. Med traditionella menas uppgifter, som ofta är
av rutinkaraktär, av samma typ som de i läromedlen. Det viktiga är om svaret på uppgiften är
rätt eller fel och vägen till svaret ges genom läroboken eller läraren. Malmer (1990)
understryker att detta är en viktig orsak till att matematik är skolans mest mätbara ämne och
att denna kvantitativa bedömning, som resultatet ”rätt” eller ”fel” innebär, leder till att elever
slutar att försöka förstå. För lite intresse ägnas åt den process som föregår resultatet. Eftersom
de kvantitativa kunskaperna därmed prioriteras och är lätta att mäta har matematikämnet en
stor utslagningseffekt (Malmer & Adler, 1996).

I ämnesplanen för matematik kan följande läsas under rubriken ”undervisningen skall sträva
mot att eleverna”:
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- utvecklar sin förmåga att tolka en problemsituation och att formulera den med
matematiska begrepp och symboler samt välja metod och hjälpmedel för att lösa
problemet,

- utvecklar sin förmåga att med hjälp av matematik lösa problem på egen hand och i grupp
bl.a. av betydelse för vald studieinriktning samt att tolka och värdera lösningarna i
förhållande till det ursprungliga problemet, (Skolverket, 2006).

Uppgifter av rutinkaraktär anser jag inte leda till dessa förmågor. Om gymnasieskolan
domineras av uppgifter där lösningen ges av läraren eller boken, d.v.s. då eleven lätt kan finna
en lösning utan att anstränga sig i större grad, borde eleverna få svårigheter då de ska lösa
uppgifter som inte är av denna karaktär. Uppgifter innehållande text kan vara ett exempel på
en sådan icke- rutinmässig uppgift.

Den process en elev väljer vid lösandet av en uppgift bestäms av elevens tolkning av
uppgiftens text. Sterner och Lundberg (2002) menar att det speciella med läromedelstexter i
matematik är att syntaxen (hur ord sätts samman till meningar) är annorlunda och att texten
ofta innehåller ord som inte är en del av elevernas vardagsspråk. Dessutom är texterna ofta
komprimerade med mycket fakta i ett litet textomfång vilket innebär att felläsning av ett enda
ord kan leda till att texten missuppfattas helt. För att lyckas lösa en textuppgift krävs därför att
eleven dels har förståelse för vad som är relevant information i texten, och dels har en
förmåga att skapa inre föreställningar om vad uppgiften handlar om. I den undersökning som
ligger till grund för PISA:s studie (Skolverket, 2001) visade resultatet att en avgörande faktor
för hur väl eleverna lyckades var förmågan att snabbt och korrekt koda av orden i texten samt
att inneha en god läsförmåga. Om eleverna inte förstår textens ord eller läser dessa fel blir
uppgiften obegriplig. För en matematiklärare är därför kunskaper om vad som påverkar
elevens förståelse av texten viktiga (Sterner & Lundberg, 2002). Detta tycker jag är mycket
intressant och jag frågar mig därför vad som påverkar elevens möjlighet att lösa en textuppgift
– är det enbart texten som påverkar eller finns det andra faktorer?

Mot denna bakgrund valde jag därför att fokusera på den process elever använder sig av vid
lösande av matematikbokens textuppgifter. Jag begränsar och inriktar mig till textuppgifter då
mina erfarenheter är att det framförallt är dessa uppgifter som leder till problem för eleverna.
Eftersom det är tydligt att så mycket tid av matematiklektionerna ägnas åt matematikboken
finner jag att det är intressant att utreda vilka problem och svårigheter elever har vid arbetet
med textuppgifter och varför resultatet blir felaktigt.
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1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med det här examensarbete är att undersöka vilka svårigheter gymnasieelever har vid
arbetet med matematiska textuppgifter.

Med svårigheter menas problem i lösningsprocessen under arbetet med en matematisk
textuppgift, som orsakar ett felaktigt resultat.

Med textuppgifter menas sådana uppgifter där text förekommer och där en tolkning av vad
uppgiften frågar efter krävs.

För att uppnå detta syfte är följande frågeställningar centrala i denna undersökning:

• Vilka typer av svårigheter uppvisar gymnasieelever
vid arbete med matematiska textuppgifter?

• Vilka svårigheter anser eleverna själva att de har
vid arbete med matematiska textuppgifter?

Den första frågeställningen syftar till de svårigheter jag kan utläsa ur elevernas lösningar och
förklaringar.

Den andra frågeställningen syftar till de svårigheter eleverna själva berättar att de har, om
sådana existerar.
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2 Metod

2.1 Metodval

Metoden för min studie är en kvalitativ undersökning i två moment. I en kvalitativ
undersökning läggs tonvikten på holistisk information, att helheten är viktigare än summan av
dess delar. Denna forskningsmetod vill förstå och tolka resultaten som uppstår, inte
generalisera. Förståelsen och tolkningen kan vara av en individ, ett särskilt fenomen etc.
Intervjun och tolkningen av denna är en viktig del av den kvalitativa undersökningen (Stukát,
2005).

Det första momentet innebär en undersökning där eleverna i en klass får genomföra ett test
med matematiska uppgifter. Eftersom en begränsning måste göras väljer jag ut fyra uppgifter
som undersökningen får omfatta. De slutsatser jag drar från detta test kan endast antas vara
generellt i den grupp undersökningen genomförs eftersom urvalet inte är tillräckligt stort.
Uppgifterna analyseras innan undersökningen genomförs, denna analys följer i detta kapitel.
Elevernas lösningar och svar analyseras sedan för att välja ut de elever som skall delta i det
andra momentet av undersökningen, som skall bidra till en djupare förståelse för de resultat
det första momentet ger.

Det andra momentet av undersökningen kommer att innebära intervjuer med de elever som på
något sätt uppvisat svårigheter vid lösandet av de uppgifter testet innehöll. Dessa intervjuer
tror jag ger en djupare förståelse av de svårigheter eleverna har och även vad de själva anser
om dessa. Det resultat detta moment ger kan därför enbart appliceras på berörda elever och
inte antas vara generellt i klassen.

Min första frågeställning kommer att besvaras genom elevernas lösningar på de uppgifter
undersökningen omfattar och genom en intervju.
Den andra frågeställningen kommer att besvaras genom en intervju där eleverna får berätta
om vilka svårigheter de upplever med matematiska textuppgifter.
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2.2 Urval

På grund av arbetets omfattning begränsades urvalet till en gymnasieklass. Den klass jag valt
att genomföra undersökningen i har jag undervisat i fem veckor tidigare under terminen. Att
jag träffat eleverna tidigare tror jag gör att eleverna känner ett större förtroende för mig och
undersökningen. Att jag och eleverna träffats tidigare ser jag som något positivt, då en
intervjusituation gynnas av att intervjuaren och den intervjuade kan tala fritt med varandra
(Kvale, 1997). Eleverna läser matematik B och elevgruppen är en sammansatt klass, d.v.s.
eleverna som läser denna kurs läser olika program.

2.3 Textuppgifter

De textuppgifter eleverna fick lösa togs ur Matematik 3000 (Björk, 2006). Detta läromedel är
likvärdigt med det eleverna använder i ordinarie undervisning. Eleverna har dock inte arbetat
med dessa uppgifter tidigare då jag granskat deras ordinarie läromedel och talat med deras
lärare. Jag valde uppgifter som behandlade det moment som eleverna för tillfället arbetade
med. Anledningen till att jag valde att behandla samma moment eleverna redan arbetade med
var att jag på det viset fick alla elever på en så likvärdig nivå som möjligt, d.v.s. att
möjligheten att eleven glömt eller ännu inte lärt sig det uppgifterna undersöker minskar.
Dessutom vill jag med min undersökning undersöka vilka problem eleverna har i det
vardagliga arbetet med uppgifter och att då undersöka tidigare eller senare moment borde ge
ett sämre resultat. En positiv effekt av detta är även att min undersökning inte tar onödig tid
från lektionerna, då eleverna ändå får arbeta med samma moment.

De fyra uppgifter som ingick i testet var följande:

1. En rät linje går genom punkten (3, -2)
och är parallell med en linje som går
genom punkterna (7, 4) och (2, -6).
Bestäm ekvationen för den
förstnämnda linjen.

2. Enligt en enkel linjär modell kommer
folkmängden i en kommun att minska
med 200 personer per år. 1995 var
folkmängden i kommunen 48 400. Ställ
upp en formel för denna modell om y

är folkmängden och x tiden i år efter
1995.

3. Ett taxibolag beräknar sin normaltaxa y
kr för att köra x km med formeln
y = 25+10x

a) Vad kostar det att åka 2 mil?
b) Hur ska talen 25 och 10 i formeln

tolkas?

4. I science-fictionserien Star Trek The

Next Generation blir kapten Picard och
chefsingenjör La Forge instängda i ett
rum med radioaktiv strålning. När La
Forge avläser sitt mätinstrument har de
redan fått stråldosen 93 rad. Stråldosen
ökar med 4 rad/minut. Stråldosen 350
rad är dödlig.
a) Ställ upp ett uttryck som beskriver

stråldosen y rad som funktion av
tiden x minuter. Tiden räknas från
den tidpunkt La Forge avläser sitt
mätinstrument.

b) Hur lång tid har de båda hjältarna
på sig att komma ut ur rummet?
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2.4 Analys av textuppgifter

Innan jag genomförde min undersökning analyserade jag testets uppgifter för att i förväg få en
uppfattning om vilka svårigheter uppgifterna kan generera. På så sätt var jag mer förberedd
för de möjliga elevlösningarna och kunde anpassa mina intervjufrågor i större utsträckning än
om jag inte gjort denna analys.

I analysen söker jag först de kunskaper de valda textuppgifterna kräver och möjliga
svårigheter de kan medföra. Svårigheterna indelas i kategorier, och uppgifterna diskuteras
med dessa som bakgrund. Därefter görs en analys av uppgifterna med den matematiska
modelleringsprocessen (Palm, 2002) som bakgrund. Denna analys görs för att ge möjlighet till
en diskussion där man tar hänsyn till uppgifternas karaktär.

2.4.1 Kategorier
För att göra en analys av elevers möjliga fel under arbete med matematiska textuppgifter
behövde jag ta del av resultat från tidigare studier. Med hjälp av dessa resultat kunde jag göra
en kategorisering av möjliga svårigheter som passar in i de textuppgifter jag valt att ta med.
Dessa studier resulterade i sex kategorier som beskrivs nedan. Självklart kan dessa kategorier
komma att behöva utökas, sammanfogas eller omdefinieras beroende på elevernas lösningar
och förklaringar.

Textförståelse:

Ahlberg menar att utformningen av själva texten i en matematikuppgift avgör om den medför
svårigheter eller inte. De faktorer som påverkar detta är enligt henne antalet ord och
meningar, ordens svårighetsgrad, textens grammatiska komplexitet, antalet påståenden i
texten och problemets struktur (öppna utsagor är svårare än problem där termerna är kända)
(Ahlberg, 2001). Även Möllehed har funnit att brister i textförståelsen är en stor orsak till
elevernas svårigheter, han menar att dessa svårigheter beror på att eleven inte förstår den
information som texten ger. Eleven förstår inte sammanhanget eller feltolkar detaljer
(Möllehed, 2001). De elever som inte känner till definitionen av matematiska begrepp faller
också in under denna kategori.

Ouppmärksam läsning:

Ett annat skäl till elevernas svårigheter vid lösandet av uppgifter är enligt Ahlberg att de
tenderar att utveckla egna strategier för att lösa problem. De har ofta en uppfattning om att
alla uppgifter går att lösa genom att använda sig av  textens ”nyckelord”. Om t.ex. orden
”kvar” eller ”tillsammans” förekommer i en uppgift använder dessa elever subtraktion
respektive addition för att lösa problemet, utan att fördjupa sig i dess innehåll (Ahlberg,
2001).

Erfarenhetsbehov:

Att elevens erfarenhet har stor betydelse vid problemlösning upptäckte Lithner genom en
undersökning av hur elever löser matematiska uppgifter. Han fann att elevernas arbete med
matematiska uppgifter baseras på vad de kommer ihåg från sina tidigare studier. Lithner anser
att eleverna ofta fokuserar helt och hållet på vad de kan minnas från tidigare uppgifter, trots
att de istället skulle ha kunnat nå en lösning om de fört ett (ofta väldigt enkelt) matematiskt
resonemang. Genom vägledning märkte Lithner att detta resonemang fanns latent hos
eleverna och drar slutsatsen att det största hinder eleverna har är att de ofta inte ens försöker.
(Lithner, 1999). Liknande resultat såg Långström (2003) i en undersökning av
gymnasieelevers felsökningsstrategier. Han upptäckte att eleverna då de mötte ett problem
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främst använde sina hjälpmedel, och om inga sådana fanns chansade de istället för att försöka
lösa problemet genom något matematiskt resonemang. Den huvudsakliga orsaken till
elevernas svårigheter var brister i den matematiska förståelsen. Deras begränsade matematiska
förståelse gjorde att de fick svårigheter att konstruera något som de inte mindes eller visste
hur de skulle göra.

Verklighetsuppfattning:

Enligt Möllehed orsakas vissa elevers problem av att de har en felaktig uppfattning om
verkligheten, detta visar sig genom felaktiga modeller eller användandet av orealistiska
värden (Möllehed, 2001).

Teknisk förmåga:

Problem med själva räkneförmågan och svårigheter med användandet av metoder och formler
är orsaker som Möllehed ansåg påverka lösningsförmågan ( Möllehed, 2001).

Slarvfel:

En sista kategori, som även Mölleheds studie resulterade i, är de så kallade slarvfelen. Dessa
fel är sådana fel som lätt skulle upptäckas av eleven vid en noggrannare granskning
(Möllehed, 2001). Felen görs i elevens egen lösningsprocess, fel som beror på en felaktig
läsning av uppgiften tillfaller svårigheten ouppmärksam läsning.

2.4.2 Kategorisering av textuppgifter
Med hjälp av de kategorier jag sammanställt analyserade jag studiens fyra uppgifter. Nedan
följer en genomgång av de förväntade svårigheterna uppgift för uppgift. Först beskriver jag de
kunskaper som krävs mer specifikt (förutom enklare beräkningar etc.), därefter de möjliga
svårigheter med kategorierna ovan som bakgrund. Jag ger exempel på elevsvar som leder till
att jag anser att eleven har svårigheter inom de olika kategorierna. Jag anger även de
svårigheter jag tror kommer vara mindre respektive mer vanliga för de olika uppgifterna.
Denna analys gjordes framförallt för att underlätta intervjuerna med eleverna. Eftersom
analysen gjordes innan undersökningen genomfördes är detta endast hur jag tror att utfallet
kan komma att se ut. Jag baserar diskussionen om svårigheterna (vilka som kan uppstå och
vilka jag tror är mer eller mindre vanliga) på mina kunskaper, erfarenheter och ett enklare test
genomfört på några testpersoner.

Uppgift 1

För att lyckas lösa denna uppgift krävs att eleverna har kunskaper på följande områden:
• informationen ”en rät linje” innebär att ekvationen skall skrivas på formen y = k x + m

• parallella linjer har samma lutning, d.v.s. likadant k- värde
• formeln för att beräkna lutningen, k, ur två givna punkter d.v.s. formeln;

k = ∆ y / ∆ x = ( y2 - y1 ) / ( x2 - x1 )

• hur m-värdet kan beräknas när lutningen och en punkt är känd, d.v.s. antingen genom att
ur formeln för k använda enpunktsformeln: y - y1 = k ( x - x1 ), eller genom insättning av
given punkt och k- värdet i formeln för den räta linjen

• uträkningar där teckenbyten förekommer
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Möjliga svårigheter detta kan medföra;
• Textförståelse: Denna uppgift innehåller inte mycket text men kräver att läsaren har

kunskaper rörande de matematiska begreppen rät linje, punkt, parallell linje och ekvation.
En elev som t.ex. inte förstår innebörden i uppgiftens innehåll om den parallella linjen
kommer därför hamna under denna kategori.

• Ouppmärksam läsning: De elever som t.ex. beräknar den parallella linjens m- värde
hamnar under denna kategori då de troligen inte läst texten tillräckligt noggrant utan
enbart sett att två punkter är givna och med hjälp av dessa beräknat linjens ekvation och
m-värde.

• Erfarenhetsbehov: De felaktiga lösningar som förklaras med hjälp av tidigare erfarenheter
hamnar i denna kategori. Sådana lösningar är förklaringar rörande tidigare uppgifter eller
lärarhandledning som därmed låst eleven vid en strategi som inte går att anpassa på denna
uppgift.

• Verklighetsuppfattning: Inom denna kategori tror jag inte att så många elever hamnar vid
lösning av denna uppgift. Anledningen till detta är att uppgiftens innehåll är svårt att
applicera konkret.

• Slarvfel: De lösningar som innehåller slarvfel som lätt kan rättas till av eleven  hamnar
här. Exempel på sådana slarvfel är att eleven använt fel punkter på grund av
avskrivningsfel och liknande.

• Teknisk förmåga: De elever som har svårigheter med eller använder felaktiga formler för
den räta linjen etc. och räkneprocesser som teckenbyte över likhetstecknet hamnar i den
här kategorin.

I min analys har jag funnit att uppgiften borde leda till svårigheter främst inom kategorierna:
- Erfarenhetsbehov
- Teknisk förmåga

Uppgift 2

För att lyckas lösa denna uppgift krävs att eleverna har kunskap på följande områden:
• en linjär modell innebär att formeln skall skrivas på formeln för den räta linjen:

y = k x + m

• informationen ”x är tiden i år efter 1995” innebär att x = 0 år 1995 vilket leder till att m =
48400

• en minskning av folkmängden medför ett negativt k- värde och detta k- värde är här 200

Möjliga svårigheter detta kan medföra;
• Textförståelse: Denna uppgift innehåller mer text än föregående men är väldigt kompakt i

sin information. Nästan alla ord har betydelse för uppgiftens lösning. Matematiska
begrepp som eleven bör ha kunskaper om för att lyckas lösa uppgiften är linjär modell,
minska och formel. Problem med dessa begrepp och textens innehåll i övrigt hamnar i
denna kategori.

• Ouppmärksam läsning: De elever som t.ex. subtraherar 200 från 48400 innan de skriver
formeln för att illustrera minskningen hamnar i denna kategori då de visat att deras läsning
av textens innehåll är begränsad. En sådan lösning kan innebära att de har använt sig av
”nyckelordet” minskning och uppgiftens olika siffror för att konstruera en formel.

• Erfarenhetsbehov: Lösningar och förklaringar som tyder på att eleven enbart använt sig av
tidigare lösningsstrategier hamnar i denna kategori. Exempel på sådana lösningar och
förklaringar kan vara att eleven glömmer minustecknet framför k därför att eleven inte
tidigare arbetat med negativa k värden.
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• Verklighetsuppfattning: Inom denna kategori hamnar de lösningar som är orealistiska vid
”test” av formeln. Det visar att eleven inte använder sig av de kunskaper de har om
folkmängder. Exempel på sådana lösningar innebär en orealistisk formel där folkmängden
kraftigt ökar/sjunker.

• Slarvfel: Förklaringar som tyder på slarvfel, t.ex. att m = 48 000 räknas hit. Jag tror dock
inte att så många elever kommer att räknas till denna kategori då uppgiften inte innebär
mycket beräkningar eller innehåller många siffror att hålla reda på.

• Teknisk förmåga: Denna uppgift innebär inte några beräkningar så troligen hamnar inte
många elever under denna kategori (förutom möjliga kontrollräkningar). Däremot hamnar
de elever som använder en felaktig formel för en linjär modell här, t.ex. x = ky + m, eller
liknande.

I min analys har jag funnit att uppgiften borde leda till svårigheter främst inom kategorin:
- Erfarenhetsbehov

Uppgift 3

För att lyckas lösa denna uppgift krävs att eleverna har kunskap på följande områden:
• y står för kostnaden, x för antal kilometer. För att beräkna kostnaden för 2 mil byts därför

x ut i den givna formeln
• för att beräkna kostnaden måste distansen 2 mil göras om till kilometer
• vad talen i formeln betyder, vad k och m innebär i denna uppgift (talet 25 i formeln står för

kostnaden när körd distans är noll, d.v.s. en fast avgift som framkörningsavgift eller
liknande. Talet 10 i formeln betyder att kostnaden är 10 kronor per körd kilometer utöver
den fasta kostnaden)

Möjliga svårigheter detta kan medföra;
• Textförståelse: Mängden ord är inte stor i denna uppgift och några speciella matematiska

begrepp utöver x och y förekommer inte. Problem med tolkning av talen 25 och 10
hamnar under denna kategori.

• Ouppmärksam läsning: Hit hör lösningar som innehåller ett felaktigt använt x- värde vid
beräkning av kostnaden eller att eleven satt y som distansen vid beräkningen. De lösningar
som beräknats med distansen 2 istället för 20 kilometer räknas också till denna kategori.

• Erfarenhetsbehov: De lösningar och förklaringar som antyder att eleven låsts i sitt lösande
räknas till denna kategori. Ett exempel på detta är att eleven inte finner någon tolkning av
talen 25 och 10 med förklaringen att läraren eller boken inte förklarat detta.

• Verklighetsuppfattning: Här hamnar orealistiska svar som en väldigt dyr eller billig taxa,
eller förklaringar av talen 25 och 10 som visar på låg realism.

• Slarvfel: Jag tror att en liten andel av elevernas svårigheter kommer att räknas till denna
kategori. Uppgiften lämnar inte mycket utrymme för slarvfel. En svårighet som säkert
kommer att anges av eleverna själva är att de inte uppmärksammat att distansen står i mil
och inte i kilometer. Denna förklaring kommer däremot inte att klassificeras som slarvfel
utan ouppmärksamhet. Möjliga slarvfel är möjligen felavskrivning från miniräknare eller
liknande.

• Teknisk förmåga: Felberäkningar av y hamnar här vilket troligen inte sker hos särskilt
många elever då den beräkning som skall göras är en addition och en multiplikation. Om
eleven t.ex. adderat termen 25 med 10 innan 10 multiplicerats med 20 hamnar svårigheten
under denna kategori. Svårigheter med hantering av formeln hamnar även inom denna
kategori.
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I min analys har jag funnit att uppgiften borde leda till svårigheter främst inom kategorierna:
- Ouppmärksam läsning
- Erfarenhetsbehov

Uppgift 4

För att lyckas lösa denna uppgift krävs att eleverna har kunskap på följande områden:
• texten beskriver en linjär modell som kan skrivas på formen y = k x + m, eftersom

stråldosen ökar med 4 rad/minut
• informationen ”tiden räknas från den tidpunkt La Forge avläser sitt mätinstrument”

innebär att x = 0 och m = 93
• informationen ”stråldosen 350 rad är dödlig” medför att hjältarna måste lämna rummet

innan dess
• hjältarna måste lämna rummet innan y = 350

Möjliga svårigheter detta kan medföra;
• Textförståelse: Denna uppgift innehåller flest ord i testet. Den innehåller även viss onödig

information vilket kräver att läsaren kan sortera fram de delar som krävs för att lösa
uppgiften. Dessutom kan den TV-serie uppgiften beskriver vara okänd för vissa elever och
därmed försvåra förståelsen för vad uppgiften skildrar. Det enda matematiska begrepp
eleven måste förstå är ”funktion”. En viktig del i uppgiften är att förstå att uppgift b)
innebär att hjältarna måste lämna rummet innan stråldosen är dödlig. Detta kräver en
noggrann läsning av innehållet. Problem med dessa delar leder till att elevlösningar
kategoriseras hit.

• Ouppmärksam läsning: Hit hör elevlösningar som tyder på att eleven inte läst uppgiften
noggrant, t.ex. att eleven inte satt m = 93, utan istället startat på noll.

• Erfarenhetsbehov: Till denna kategori räknas de lösningar som tyder på att eleven inte
lyckats lösa uppgiften på grund av att eleven inte tidigare mött en liknande uppgift och
därför inte finner några metoder. I den här uppgiften tror jag att denna möjlighet finns, den
större textmängden kan tänkas leda till att eleven ”ger upp” på grund av att tidigare
erfarenheter saknas.

• Verklighetsuppfattning: Inom denna kategori tror jag inte att många elevlösningar hamnar
då uppgiften i sig är väldigt orealistisk. Då eleverna inte har någon uppfattning om hur
denna ”händelse” ter sig i verkligheten är det svårt för dem att se något orealistiskt med
sina svar.

• Slarvfel: Slarvfel, som felaktigt avskrivna siffror, räknas hit.
• Teknisk förmåga: Felberäkningar vid uträkning av x värdet i uppgift b) hamnar här liksom

övriga beräkningar och felaktig formel för en linjär modell.

I min analys har jag funnit att uppgiften borde leda till svårigheter främst inom kategorierna:
- Textförståelse
- Erfarenhetsbehov
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2.4.3 Den matematiska modelleringsprocessen
Analysen ovan kompletteras här med en analys av vilka förmågor inom lösningsprocessen
uppgiften ”kräver” att lösaren behärskar.

2.4.3.1 Modell för lösningsprocessen

I min analys använder jag Palms modell (Palm, 2002) för att undersöka vilka steg i processen
eleverna bör behärska för att lösa uppgiften. Nedan ses modellen med svensk (min)
översättning:

Figurens alla pilar illustrerar att lösningsprocessen är en cyklisk process där lösaren ständigt
kan återvända till tidigare faser i processen. Figuren läses uppifrån och ner där verklig

situation innebär det problem som möts, detta problem kan vara av icke- matematisk karaktär.
De erfarenheter individen som möter problemet bär med sig påverkar hur problemets upplevs,
detta gestaltas av den andra rutan upplevd situation. Detta innebär att problemet ges en
personlig mening. För att lösa uppgiften matematiskt krävs en förenkling av den upplevda
situationen till verklig modell. Denna förenkling medför att en gallring måste göras utifrån det
större mer komplexa problemet där de delar som behövs för att matematiskt lösa problemet
behålls. Därefter sker en matematisering av den verkliga modellen vilket innebär att
innehållet överförs till en matematisk modell. De matematiska händelser som därefter sker,
matematiska analyser såsom uträkningar etc, resulterar i ett matematiskt resultat som i nästa
steg måste tolkas mot den upplevda situationen. Den tolkning som görs resulteras i ett tolkat

resultat. Därpå sker en utvärdering av det tolkade resultatet som genererar ett utvärderat

resultat. Till sist måste resultatet på något sätt kommuniceras i någon typ av redogörelse, t.ex.
en skriftlig rapportering (Palm, 2002).
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2.4.3.2 Uppgiftsanalyser

Med hjälp av modellen ovan gör jag här en kortare analys av var i processen uppgifterna
befinner sig, d.v.s. vilka steg i modellen som är givna samt krävs för lösningen. Självklart
använder en god lösare alla de steg modellen beskriver. Däremot sker det troligen inte alltid.
Det är viktigt att påpeka att detta är min tolkning av hur jag tror processen (den enklaste) kan
se ut hos de elever som lyckas lösa uppgiften. Steget ”verklig situation” innebär i alla
uppgifter uppgiftens innehåll. Direkt när eleven läser uppgiften spelar erfarenheterna in på hur
han/hon upplever uppgiften. Därför görs alltid steget verklig situation till upplevd situation då
elevens uppfattning av uppgiften alltid avgör hur processen därefter ter sig.

Uppgift 1: För att lösa uppgiften krävs
erfarenheter av vad begreppen linje,
punkt och parallella linjer innebär. Dessa
erfarenheter avgör hur uppgiftens
innehåll upplevs av eleven. Om eleven
inte vet vad en ”linje” betyder kommer
uppgiften upplevas helt annorlunda än
om denna kunskap finns. Den upplevda
situationen förenklas sedan till en verklig
modell där eventuella onödiga detaljer
bortses från. Uppgiften innehåller dock
inte särskilt många onödiga detaljer så
eventuell förenkling krävs endast om
eleven själv ”uppfunnit” dessa detaljer.
Stegen från upplevd situation till
matematisk modell är inte särskilt
krävande i denna uppgift. Uppgiften
kräver vissa erfarenheter men
förenklingar och matematiseringen är
relativt givna, därav avsaknaden av vissa
steg och en streckad linje vid
förenklingen i figur 2. Den matematiska
modellen skall sedan ges ett matematiskt
resultat och här krävs en matematisk
analys, dvs uträkningar etc. I denna
uppgift ligger stor tonvikt på detta steg.
Uppgiften innehåller många beräkningar,
så de kunskaper som krävs för den
matematiska analysen är mycket viktiga.
Det resultat som sedan fås bör utvärderas
mot tidigare steg, denna del i processen
bör självklart alltid göras. Då möjligheten
att se ett resultatet som orealistiskt kan
vara svårt i denna typ av uppgift tror jag
att många elever inte gör detta steg i
processen. Därefter fås ett utvärderat
resultat som redogörs genom ett skriftligt
svar.
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Uppgift 2: För att lyckas lösa denna
uppgift krävs erfarenheter av de
matematiska begrepp uppgiften innehåller
men även kunskaper om vad folkmängd,
kommun etc. innebär. Den upplevda
situationen kan då innehålla många
detaljer angående dessa fenomen som bör
förenklas till en verklig modell. Den
blandning av vardagliga och matematiska
begrepp som uppgiften innehåller kan
ställa till svårigheter för de elever som har
svårt att göra denna förenkling. Dock tror
jag inte att dessa steg är särskilt svåra för
särskilt många elever. Det är nog relativt
enkelt att särskilja den nödvändiga
informationen i uppgiften från den
oväsentliga. Uppgiften kräver inte
uträkningar, så steget matematisk modell
är mindre relevant. Den matematisering
som görs leder till det matematiska
resultatet. Detta resultat bör tolkas mot
innehållet för att se hur realistisk formeln
är. Denna tolkning tror jag sker i större
utsträckning än i föregående uppgift.
Därefter värderas resultatet som riktigt
eller inte och kommuniceras genom en
redogörelse.

Uppgift 3: I denna uppgift är den matematiska modellen given, så det som krävs är en analys
av denna. Modellen har gjorts om en aning för denna uppgift. Flyttandet av rutorna upplevd
och verklig situation skall illustrera att tolkningen av det matematiska resultatet bör göras mot
den matematiska modellen men även mot elevens erfarenheter av taxikostnader. Även om den
ursprungliga modellen också illustrerar detta vill jag på detta vis göra det mer tydligt.  Vid ett
orealistiskt resultat bör denna tolkning göras. Om resultatet värderas riktigt kommuniceras det
i form av en skriftlig redogörelse.
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Uppgift 4: Elevens erfarenheter avgör helt hur uppgiften upplevs. För en elev som är bekant
med den TV- serie uppgiften behandlar kan uppgiftens innehåll te sig enklare än det gör för
den elev som inte är bekant med densamma. Eftersom denna uppgift innehåller mycket
information är steget från upplevd situation till verklig modell viktigt i lösningsprocessen. Här
krävs att lösaren kan bortse från all onödig information. Jag tror att detta steg kan vara
problematiskt särskilt då uppgiftens innehåll är både orealistiskt och omfattar många svåra
ord. Därefter skall detta göras till en matematisk modell som skall leda till ett matematiskt
resultat. Uppgift a kräver inga beräkningar, men det gör däremot uppgift b vars beräkningar
baseras på ett korrekt resultat i uppgift a. Resultatet i uppgift a bör tolkas mot de tidigare
stegen och dessutom bör resultatet i uppgift b tolkas mot dels uppgift a:s resultat och dels de
tidigare stegen. De tolkade resultaten utvärderas därefter för att sedan kommuniceras. Den
tolkning, och utvärdering av denna tolkning, som behövs kan vara svåra för eleven då
uppgiften inte innehåller någon realistisk händelse. Därför tror jag att dessa steg kan vara så
svåra att många elever inte genomför dem.

2.4 Intervjuer

Jag valde att genomföra en intervjustudie eftersom jag anser att denna metod passar arbetets
andra och delvis första frågeställning bäst. Genom intervjuerna kan jag dels fördjupa min
tolkning av elevens svårigheter och dels få tillgång till elevens egen åsikt om svårigheten.
Innan studien genomfördes utformade jag huvudfrågor, enligt Kvale sådana frågor som ger
den intervjuade möjlighet att fritt berätta kring det undersökta fenomenet (Kvale, 1997).
Dessa huvudfrågor fungerar som mall för vidare uppföljningsfrågor. Huvudfrågorna utgör
ramarna för intervjun, men dessa kan självklart brytas beroende på elevernas svar. Frågorna
agerar startpunkter, elevernas svar och mina följdfrågor kommer att leda intervjun framåt.
Uppföljningsfrågorna kommer att relateras både till forskningsämnet och till att gynna ett
positivt socialt samspel mellan mig och eleven. Det är bra att varva frågor som innehåller
mycket relevans med hänsyn till forskningsämnet med frågor som gynnar samspelet. Frågor
som gynnar samspelet bör vara enkla att förstå, korta, och utan koppling till ett akademiskt
språk (Kvale, 1997).
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I utformandet av huvudfrågorna tänkte jag på att hålla dem korta och enkla så att de sedan
skulle kunna utvecklas beroende på den intervjuades svar (Kvale, 1997). Nedan presenteras
dessa huvudfrågor:

1. Vad var lätt med den/dessa uppgiften/uppgifter?

2. Vad var svårt med den/dessa uppgiften/uppgifter?

3. Kan du försöka förklara hur du tänkte när du löste
denna/dessa uppgifter?

4. Tycker du att det är svårt att lösa textuppgifter i
matematik? Varför/varför inte?

Nedan följer en förklaring av frågornas syfte för att motivera varför jag valde att använda mig
av just dessa som huvudfrågor. De tre första frågorna syftar allmänt till att besvara den första
frågeställningen i undersökningen, den sista frågan till att besvara den andra frågeställningen.

Fråga 1 syftar till att börja intervjun positivt. Genom att be eleven förklara de uppgifter
han/hon klarat (om sådana finns) visar jag att jag även är intresserad av det eleven är duktig
på. Enligt Kvale är de första minuterna av intervjun avgörande för dess utfall. Den intervjuade
behöver känna sig trygg med att berätta om sig själv inför en främling och därför spelar
intervjuarens personlighet en stor roll (Kvale, 1997). En intervjustart där eleven får berätta om
de uppgifter han/hon behärskar tror jag kommer att gynna det sociala samspelet under
intervjun. Eleven kan även känna att det är enklare att förklara något han/hon är bra på och
intervjun börjar då med att eleven kan prata fritt istället för att direkt känna att det är svårt att
svara på min fråga. Dessutom ger elevens svar på frågan kunskaper om varför andra saker är
svåra då en förklaring som rör något enkelt även kan innebära en förklaring av det motsatta,
det svåra. Ett exempel på detta är ett svar av typen ”den uppgiften innehöll inte så mycket
räknande”. Ett sådant svar ger även informationen att eleven anser sig ha svårigheter med
uppgifter som innehåller många beräkningar.

Fråga 2 syftar till att få eleven att förklara de problem han/hon hade med de uppgifter han/hon
misslyckats med. Eftersom denna fråga kommer efter att eleven fått förklara de uppgifter
han/hon lyckats med så känner förhoppningsvis eleven tillräcklig tilltro till mig för att kunna
berätta om sina problem med lösandet av uppgiften. Dessutom kan eleven finna orsaker till
problemen genom sina tankar och förklaringar i den föregående frågan. Genom att prata om
det eleven är duktig på kan förhoppningsvis tankarna lättare få fäste vid det motsatta.

Fråga 3 syftar till att (om inte föregående fråga omfattat detta) eleven djupare skall förklara
svårigheterna med de uppgifter han/hon misslyckats med. Genom att låta eleven förklara sitt
tänkande med sin lösning fysiskt närvarande (testet) kan eleven möjligen komma ihåg fler
detaljer i sina tankegångar.

Fråga 4 syftar till att låta eleven förklara vilka möjliga svårigheter han/hon har med
matematiska textuppgifter mer generellt. Genom denna fråga kan fler aspekter av svårigheter
genereras som uppgifterna inte gett möjlighet till. Detta är också en fråga som kan leda till att
mina olika kategorier utökas beroende på elevernas svar.
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Under intervjun kommer jag att tänka på Kvales kvalifikationskriterier för intervjuaren. Dessa
beskriver de kvalifikationer som kännetecknar en god intervjuare. Kvalifikationerna är att
intervjuaren skall vara kunnig, strukturerad, tydlig, vänlig, känslig, öppen, styrande, kritisk,
minnesgod och tolkande (Kvale, 1997). Självklart är dessa delvis knutna till personligheten
men i möjlig mån kommer jag att agera därefter.

2.5 Genomförande

Undersökningens första del, där eleverna arbetade med de fyra uppgifterna, genomfördes
under en av elevernas ordinarie lektioner i matematik. Innan undersökningen inleddes pratade
jag med klassens lärare som läste igenom uppgifterna för att bekräfta att eleverna arbetat med
de moment uppgifterna berör. Detta reducerade risken för att eleverna inte skulle kunna lösa
uppgiften på grund av att de överhuvudtaget inte fått tillfälle att utveckla de kunskaper
uppgifterna kräver. Eftersom eleverna kan ha arbetat olika långt i matematikboken, och därför
mött liknande uppgifter i olika hög grad, var det viktigt att läraren i alla fall haft en
genomgång om de kunskaper uppgifterna kräver.

Vid undersökningstillfället var nio elever närvarande och av dessa valde åtta att delta i
undersökningen. Av dessa åtta elever valde sedan sju att delta i intervjustudien.

Intervjuerna ägde rum följande dag, och eleverna fick själva välja den tid under dagen som
passade dem. Jag fick tillgång till ett eget rum där jag med hjälp av mikrofon och dator
spelade in intervjuerna.

Jag studerade elevernas lösningar innan intervjuerna så att jag var väl insatt i vilka uppgifter
eleverna behärskade och inte.

2.6 Metoddiskussion

Det hade självklart varit önskvärt att genomföra undersökningen i fler elevgrupper och kanske
även intervjuat aktuella lärare. En sådan större undersökning skulle troligen säkerställa
resultatet bättre och ge fler kunskaper i den problematik som svårigheterna innebär. Att
begränsa intervjuerna till enbart berörda elever tror jag ändå ger mig som blivande lärare mer
då det är elevernas åsikter som framförallt kommer att beröra mig i min framtid.

Vid en större undersökning skulle dessutom fler uppgiftstyper kunna undersökas. Troligen
skulle då resultatet inbegripa fler typer av svårigheter. Däremot kan inte hur många uppgifter
som helst testas på samma elever. Då eleverna arbetade relativt länge med de uppgifter min
undersökning behandlade skulle en större undersökning därmed kräva mer tid från både mig,
eleverna och aktuell lärare.

Att låta eleverna lösa uppgifterna innan de intervjuades ser jag positivt på. Ett alternativ hade
varit att låta eleverna lösa uppgifterna under intervjusituationen. En sådan situation tror jag
dock kan leda till stress hos eleverna och därmed påverka resultatets tillförlitlighet. Att
eleverna fick arbeta med uppgifterna under lektionstid tror jag gjorde att eleverna kände sig
mer avslappnade och därför borde resultatets sanningshalt öka. Om eleverna arbetar med
uppgifterna på lektionen, på samma sätt som de arbetar med vilka uppgifter som helst, liknar
undersökningen verkligheten bättre än en situation där eleven känner stress.
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3 Resultat

Jag kommer nu att redogöra för undersökningens resultat. Först redogörs för de svårigheter
uppgifterna genererade. Därefter redovisas de intervjusvar som rör matematiska textuppgifter
i allmänhet.

3.1 Elevernas svårigheter med textuppgifterna

Nedan redovisas resultaten från undersökningen. Tabellerna beskriver lösningsfrekvensen
(antalet elever som gjort en riktig lösning, en felaktig lösning samt inte lämnat någon lösning)
och de svårigheter eleverna hade med respektive uppgift. Därefter beskriver jag resultaten
närmare uppgift för uppgift.

Tabell 1. Lösningsfrekvens för de fyra uppgifter undersökningen innehöll.

Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3 Uppgift 4
Ingen lösning 4 0 0 2

Felaktig lösning 3 4 0 3
Korrekt lösning 1 4 8 3

Tabell 2. De svårigheter uppgifterna genererade samt antalet elever inom respektive kategori och uppgift.

Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3 Uppgift 4
Erfarenhetsbehov 5 1 1
Teknisk förmåga 2 1 3

Slarvfel 2
Textförståelse 2

I de fall där en elev inte lämnat någon lösning på en uppgift och inte deltagit i
intervjuundersökningen görs ingen bedömning av elevens svårigheter eftersom det är omöjligt
att kategorisera ett blankt svar. I vissa fall visar en elev fler än en svårighet vilket gör att
antalet svårigheter på vissa uppgifter överskrider det elevantal som uppvisat svårigheter på
testet.  För att ge en så god bild som möjligt av anledningen till att jag placerat en svårighet i
en viss kategori ger jag exempel på elevlösningar och svar för respektive uppgift och kategori.

3.1.1 Uppgift 1
Den första uppgiften löste en av åtta elever riktigt. Tre elever gav en felaktig lösning på
uppgiften. Fyra elever gav ingen lösning på uppgiften (se tabell 1). Uppgiften genererade två
typer av svårigheter (se tabell 2).

Fem elever visade svårigheter som hör till kategorin erfarenhetsbehov. En elevförklaring som
gjort att jag kategoriserat svårigheten som erfarenhetsbehov är:
- Alltså jag vet inte, jag förstod bara inte vad jag skulle göra. Jag har då aldrig gjort någon

uppgift som ser ut så.
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Ett annat exempel är den elev som svarade y = -2 + 3 på uppgiften och ger följande förklaring
till svårigheterna vid lösningen:
- Den vet jag inte vad jag skrev på, den torskade jag helt på. Jag vet att vi har haft exakt

sådana här uppgifter så det borde gå. Nu är det så mycket samtidigt så jag har helt glömt

bort hur det var.

Två av eleverna uppvisade svårigheter som hör till kategorin teknisk förmåga. Ett exempel på
elevsvar och lösning på denna svårighet är en elev som hade ritat upp punkterna i ett
koordinatsystem men inte kommit vidare. Elevens förklaring till svårigheten var att:
- Jag vet inte, jag förstod inte hur jag skulle komma vidare. Jag krånglade mycket med den

där linjen. Jag fick helt enkelt ingen ordning på den.

Denna elev visade att han/hon inte hade några problem med att förstå vad uppgiften frågade
efter. Eleven pekade på punkterna och förklarade hur linjerna skulle se ut. Eleven förklarade
även formeln för den räta linjen men berättade att det var därefter problemen uppstod.

3.1.2 Uppgift 2
Hälften av eleverna lyckades lösa denna uppgift riktigt medan den andra hälften gav en
felaktig lösning. Ingen elev valde att inte försöka lösa uppgiften (se tabell 1). Uppgift 2
genererade tre typer av svårigheter, dessa var slarvfel, erfarenhetsbehov och teknisk förmåga
(se tabell 2).

En lösning som kategoriseras till slarvfel är den elev som svarade y = 48 400 – 200 och
förklarade detta med att orsaken var slarv. Eleven visar senare att han/hon kan formeln för en
linjär modell.

En elev visar svårigheten erfarenhetsbehov då elevens förklaring till varför han/hon
misslyckades med lösningen är:
- Jag visste bara inte hur jag skulle göra, jag kände inte alls igen den. Ingen aning faktiskt.

Den elev som visade svårigheter tillhörande teknisk förmåga glömde skriva ”y =” i sin formel.
Detta trodde jag berodde på slarvfel. Vid intervjutillfället visade det sig dock att eleven hade
svårigheter med själva formeln, därav denna kategorisering. Då jag antydde att något fattades
i formeln trodde eleven att det skulle vara flera ”x” med, eller kanske några andra siffror.
Eleven visade alltså osäkerhet vid användandet av formeln, trots att det egentligen var ”slarv”.

3.1.3 Uppgift 3
Alla elever lyckades lösa uppgift tre riktigt. Inga svårigheter genererades således från denna
uppgift (se tabell 1).

3.1.4 Uppgift 4
Tre elever lyckades lösa denna uppgift riktigt, och lika många elever gav en felaktig lösning.
Två elever valde att inte lösa uppgiften (se tabell 1).Uppgiften genererade tre olika
svårigheter, dessa var erfarenhetsbehov, textförståelse och teknisk förmåga (se tabell 2).

Den elev som visade svårigheter inom kategorin erfarenhetsbehov hade inte försökt lösa
uppgiften. Elevens förklaring till detta var:
- Ja där förstod jag ingenting. Jag minns inte hur man skulle göra för att lösa den där.
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De elever som visat svårigheter inom kategorin textförståelse hade inte försökt lösa uppgiften.
Ett exempel på en elevförklaring som tolkats som tillhörande denna kategori är:
- Alltså det är ju mycket orden som är knepiga, det är ju egentligen inte särskilt lång text.

Alltså då jag inte förstår från början så orkar jag inte. Jag skulle säkert kunna om jag

försökte mera men jag orkar liksom inte.

De elever som visat svårigheter inom kategorin teknisk förmåga har försökt lösa uppgiften.
Ett exempel på elevlösning är där eleven svarat rätt på båda deluppgifterna men inte visat hur
han/hon löst uppgiften. Vid frågan hur eleven löste uppgiften fås förklaringen:
- Ja, där har jag väl använt fel metod skulle jag tro. Därför jag tänkte så här att jag tog 93

så tog jag det flera gånger och så la jag på tills jag fick… metoden är kanske inte rätt men

det fungerar ju.

3.2 Elevernas svårigheter med textuppgifter i allmänhet

Under intervjun bad jag eleverna berätta vilka svårigheter de ser med textuppgifter inom
matematik. Tre elever ser positivt på denna uppgiftstyp medan tre elever ser negativt på den.

De orsaker som ges till svårigheterna är dels inom kategorin textförståelse,

- Det är svårt. Absolut. Det ska vara ungefär så mycket text som i tvåan, det får inte vara

för mycket. Då orkar jag inte ens börja med dom. Det är texterna, alltså när det inte står

bara tal, då är det texten som jag hakar upp mig på och så förstår jag inte själva talet.

Som här på tvåan, ettan och fyran dom gick bara inte.

- Jag tycker det är svårt, det är krångligt när man måste komma på uppställningen själv.

Om det bara kommer ett tal då är det oftast lätt på fyran till exempel då måste man tänka

så ruskigt mycket då måste man liksom komma på allting själv, vad som ska vara x och så.

och dels inom kategorin erfarenhetsbehov:

- Jag tror att det är därför man skippar det, att det inte är mycket sådana i boken.

- Ja där förstod jag ingenting. Jag minns inte hur man skulle göra, sen var den så konstig

att läsa så jag kände bara nej.
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4 Diskussion

4.1 Möjliga felkällor

En felkälla i denna studie är det låga antal elever studien omfattar. Eftersom undersökningen
begränsade sig till en gymnasieklass, där nio elever var närvarande, kan resultatet inte ses som
generellt för den svenska gymnasieskolan.

En annan felkälla är bortfall. De bortfall som förekom var av tre karaktärer. Det första var att
så få elever var närvarande på lektionen (det normala antalet närvarande var ungefär femton
elever). Om dessa elever varit närvarande och deltagit i undersökningen är det möjligt att
resultatet påverkats. Det andra var den elev som inte valde att delta i undersökningen, och det
tredje, den elev som valde att inte delta i intervjun. Enligt Stukát kan detta bortfall innebära
att man missar en intressant grupp som skulle förändra resultatet eftersom de personer som
väljer att inte delta ofta skiljer sig från de andra i något avseende (Stukát, 2005).

Undersökningens reliabilitet bör ifrågasättas eftersom en intervjuundersökning medför stora
möjligheter till feltolkning. En feltolkning kan göras dels från min sida då jag tolkar elevernas
svar, och dels från elevernas sida då de tolkar mina frågor. Jag har dock varit medveten om
möjligheterna till feltolkning från elevernas sida och därför ställt samma frågor på olika sätt
för att öka tillförlitligheten i elevernas svar.

Undersökningens validitet bör även diskuteras. Undersökningens syfte var att ta reda på vilka
svårigheter elever uppvisar och säger sig ha med matematiska textuppgifter. Då studien
begränsades till att undersöka fenomenet under elevernas arbete med fyra uppgifter har
resultatet hög validitet för dessa uppgifter, men inte för matematikuppgifter i allmänhet.
Intervjufrågan som rörde elevernas svårigheter vid lösning av matematiska textuppgifter i
allmänhet berör dock det större sammanhanget.

En annan faktor som påverkar validiteten är huruvida informanterna varit sanningsenliga eller
inte. Det är möjligt att de inte vill erkänna sina brister eller ger de svar som de tror att
intervjuaren vill höra (Stukát, 2005). Det är därför viktigt att skapa en förtroendefull situation.
Jag anser att jag lyckats skapa en sådan situation och en stor anledning till att det lyckades var
att jag tidigare undervisat dessa elever. Eftersom de träffat mig förut och på så vis kände sig
trygga med att tala förhållandevis öppet med mig tror jag att sanningshalten i resultatet ökat. I
min uppgiftsanalys ses de svårigheter jag förväntade mig vilket skulle kunna påverka hur jag
ställde mina frågor. Jag var dock medveten om detta och tror inte att det påverkade
intervjusvarens sanningshalt. De elever jag talade med verkade heller inte känna att det var
problematiskt att tala om sina svårigheter och problem inför mig. Dessutom försökte jag att
inte ge eleverna förslag på varför de misslyckats med uppgifterna, vilket minskade risken att
eleverna svarade så som de trodde att jag ville att de skulle svara.
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4.2 Elevernas svårigheter med de fyra uppgifterna

Här diskuterar jag först de upptäckta svårigheterna alla uppgifter gett. Därefter diskuteras
svårigheterna med avseende på uppgiftens karaktär.

4.2.1 Upptäckta svårigheter

Erfarenhetsbehov
Störst antal elever (sju stycken) visade denna svårighet. Elevsvaren ”jag kommer inte ihåg”
hör hit. Det kan i och för sig te sig lätt för en elev att skylla på en sådan sak. För att se att
svaret inte bara gavs för att eleven inte fann någon annan förklaring ställdes många
följdfrågor till detta svar. Det visade sig dock att eleverna som misslyckades inom denna
kategori visserligen kan sakna viktiga kunskaper men framförallt misslyckas de eftersom
uppgiften känns främmande. Då jag gav eleverna ledning för lösningen så visade det sig att de
flesta kunde lösa uppgiften. Detta resultat är intressant då det visar dels hur viktigt det är för
eleverna att ha erfarenhet av vissa uppgiftstyper och dels hur låsta eleverna faktiskt är.
Eleverna kan inte använda kunskaper utanför det ”vana” och misslyckas därför med något
som de egentligen behärskar.

Jag tror att en stor anledning till detta är att matematikboken  ser ut som den gör. När eleverna
förklarade sitt misslyckande med uppgiften nämndes matematikboken som referens för svaret
”jag har aldrig löst sådana uppgifter förut”. Eleverna är vana att uppgifter som rör ett visst
moment ser likadana ut och att de går att lösa med samma metod. Då de möter en uppgift som
de inte känner igen vid första anblicken, som uppgift ett, ger de upp. Elever ser alltså
matematikuppgifter som bestämda, att de ska se ut på ett visst sätt, att man lär sig vilka
metoder som skall användas till olika uppgiftstyper. Många till utseendet likadana uppgifter
på rad som kräver samma lösningsmetod tror jag är orsaken till detta problem.

Att ”ge upp” är ett problem som jag ofta stötte på under denna undersökning. Eleverna
använder termen ”ge upp”, eller synonymer till detta, relativt ofta. Eleverna ger en antydan till
att detta är något de är vana vid. Att ”ge upp” innebär för dem att inte ens försöka lösa
uppgiften. Om eleven känner att uppgiften inte går att lösa direkt så väljer eleven att inte
lägga ner någon tid på att ”tänka efter”. Detta fenomen ser jag som oerhört tråkigt då det ger
sken av att eleverna ser matematikuppgifter som ett antingen- eller. Antingen kan man lösa en
uppgift på en gång, eller så kan man inte lösa den alls. Något däremellan, som kräver lite
arbete och tankeverksamhet, tycks inte finnas hos särskilt många av de elever jag undersökte.
Samma fenomen yttrar sig då eleverna skall förklara en uppgift som de lyckas lösa.
Förklaringar till en riktigt löst uppgift handlar ofta om att ”det gick fort eftersom den var lätt”,
”det var enkelt eftersom jag löst många sådana uppgifter förut” o.s.v. Att lyckas lösa en
uppgift beror alltså helt enkelt på att man har löst liknande uppgifter tidigare och att det går
fort. Jag tror, återigen, att matematikböckerna är en anledning till detta problem. Eftersom
boken innehåller många uppgifter och många lärare använder sig av en planering som innebär
att ett visst antal uppgifter skall lösas inom en viss tid, finns en stress hos eleverna som leder
till att tiden är en förutsättning för hur väl man lyckas. Är en uppgift enkel går den snabbt att
lösa. Är en uppgift svår tar den tid. Om en uppgift tar lång tid är det kanske inte värt att
försöka lösa den och därför ”ger man upp”. Det är ju bättre att lyckas lösa nitton uppgifter av
tjugo än en av tjugo. Men kanske den där tjugonde, svårare uppgiften, som tog lång tid att
lösa, var den uppgift som verkligen gav eleven kunskaper i det moment eleven arbetade med.
Om beteendet att hoppa över svåra uppgifter, upprepas genom alla år av
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matematikundervisning går något viktigt förlorat. Eleverna går miste om ett arbetssätt som är
kreativt och nytänkande, som kan kallas problemlösning. Eleverna tränar inte sitt divergenta
tankesätt utan tränas istället mer och mer att tänka konvergent, att hitta ett korrekt svar på en
fråga. Herrström (1996) menar att problemlösning är starkt sammanknutet med möjligheten
att använda oss utav vårt divergenta tänkande i samband med det konvergenta.  Herrström
anser att vi är vana att använda oss av det konvergenta tänkandet i mycket större utsträckning
än det divergenta. Anledningen till det är den tekniska kulturens utveckling i vårt moderna
samhälle. Att leva i vårt komplicerade samhälle innebär ett krav på ett konvergent, rationellt
tänkande i utbildning och uppfostran. Det divergenta tänkandet ses som mindre seriöst, arbete
och utbildning kopplas samman med det konvergenta. Herrström menar dock att om vi inte
vill nöja oss med reproduktion av idéer så måste vi lära oss att medvetet och viljemässigt
skifta mellan det konvergenta och divergenta tänkandet, så för att arbeta kreativt och hjälpa
elever att finna nya vägar att möta problem krävs det träning. Denna träning tror jag är mycket
svår att få enbart genom att arbeta med matematikbokens uppgifter, särskilt då facit finns nära
till hands och erbjuder ett korrekt svar.

En elev som uppvisade denna svårighet förklarar att han/hon inte minns hur man skulle göra
för att lösa uppgiften. Eleven verkar ta för givet att man för att lyckas lösa en uppgift måste
minnas hur det skall gå till. Eleven verkar även koppla samman termerna ”förstå” och
”minnas”. Än en gång visas att elever har problem med att tänka utanför ramarna. Att möta ett
problem som är obekant leder inte till den kreativitet i tankesättet som vore önskvärt. Eleven
verkar istället konstatera att uppgiften inte är bekant och direkt dra slutsatsen att han/hon inte
kan lösa den. Jag tycker att det är tydligt att eleverna behöver träning i och uppmuntran att
arbeta med uppgifter som ger en utmaning. Eftersom undersökningar (Skolverket (2003),
(2004)) både visar att arbete med rutinmässiga uppgifter är det vanligaste i våra skolor och att
elever har problem med lösning av obekanta uppgifter är det tydligt att det ena inte
uppmuntrar det andra.

Teknisk förmåga
Denna svårighet var den näst vanligaste (sex elever). De elever som uppvisade denna
svårighet i den första uppgiften hade tillräckliga kunskaper om de aktuella begreppen men
fann inte de formler som var nödvändiga för en lösning. Sådana problem kan tyckas vara
mindre allvarliga då eleverna säkert skulle klara uppgiften om formeln gavs. Samtidigt bör
denna svårighet ses som minst lika viktig då den visar att eleven visserligen har potential att
lösa uppgiften men saknar verktygen. Eleverna är vana att använda samma formel uppgift
efter uppgift och reflekterar kanske inte över varför de använder just den formeln. När de
sedan möter en uppgift där ingen formel är given, och den repetition som de är vana vid inte
gjorts, misslyckas de. Här ses hur viktigt det är med förståelse i det procedurräknande som
matematikboken ofta innebär. När jag bad eleverna förklara vad uppgiften frågade efter
visade eleverna att de förstod vad de behövde ta reda på.

I den andra uppgiften var kategoriseringen till teknisk förmåga ett gränsfall. Eleven hade
angivit en korrekt formel men utelämnat ” y = ”. Ett sådant fel ser på papperet ut som ett
slarvfel, på samma sätt som där ”x” utelämnats i formeln. Skillnaden mellan dessa elever var
att de som gjort ett slarvfel snabbt upptäckte vad som var fel med deras formler. Eleverna
visade på så vis att de ”kan” hur en formel för en linjär modell skall se ut. Den elev som
däremot kategoriserades till svårigheten teknisk förmåga gjorde inte denna upptäckt. Efter
mitt påpekande att formeln inte var helt riktigt tänkte eleven noga efter och svarade sedan att
det skulle vara flera x med. När eleven märkte att detta inte var vad jag sökte trodde eleven att
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det saknades lite siffror i formeln. Detta anser jag visa att eleven inte känner sig helt säker på
hur formeln skall se ut. Självklart finns en ”stress- faktor” under intervjusituationen när jag
säger att något fattas. Kanske skulle eleven gjort en snabbare upptäckt om inte jag suttit
bredvid och tittat på. Däremot gav inte eleven skenet av att vara under stress utan tänkte efter
länge och väl. Till slut fick jag förklara vad som fattades i formeln och elevens reaktion blev
snarare av ”jaha” än ”aha!”-karaktär. De elever som har denna svårighet kan därför vara svåra
att upptäcka då de ger sken av att vara ”lite slarviga”. Det är därför viktigt att kommunicera
med eleverna för att motverka att dessa elever ”slinker undan” och antas vara införstådda i
pågående moments formler etc. Den elev som uppvisade ovanstående svårighet bör dock
antas förstå det moment uppgiften behandlar då han/hon annars inte borde lyckas skriva den
riktiga formeln. Däremot kan eleven ha bristande förståelse i vad termerna x och y egentligen
betyder.

De elever som i den tredje uppgiften uppvisade svårigheter inom denna kategori försökte lösa
uppgiften men fastnade då de inte fann en riktig metod eller hade problem med användandet
av formeln. En elev som kategoriserats hit löste uppgiften genom att upprepade gånger addera
4 till 93 för att nå den dödliga gränsen 350. Denna metod var inte den ”riktigaste” och inte
heller särskilt smidig, men det är ändå en metod som ger ett korrekt svar. Eleven visar därför
att det inte är textuppgiften som är svårigheten utan kunskaper i hur man utnyttjar formeln för
lösningen. Eleven visade att han/hon kunde skriva den aktuella formeln men förståelsen för
hur den kan utnyttjas är lägre. Denna svårighet kan vara lätt att missa hos en elev som gör en
sådan här lösning på ett skriftligt prov. Eftersom elevens anteckningar och lösningar inte var
särskilt utförliga kan det vara svårt att upptäcka att eleven inte använt och förstått hur man
kan lösa uppgiften med hjälp av den formel tidigare uppgift gett. Det var först efter att eleven
förklarat sin lösning denna upptäckt gjordes. Här ses återigen vikten av att prata med eleverna
eftersom vissa svårigheter annars riskeras att inte upptäckas. Självklart är det väldigt viktigt
att elever tränas i att kommunicera inom matematiken, men även att prata om hur de löser
uppgifter på lektion och prov. På så vis kan elevens svårighet upptäckas tidigare och
nödvändiga insatser för att hjälpa eleven kan sättas in tidigare.

Slarvfel
Två elever visade svårigheter inom kategorin slarvfel på den andra uppgiften. Båda eleverna
glömde att skriva ut ”x” i formeln för den linjära modellen. Detta är ett enkelt slarvfel som
eleven är väl medveten om. Det är dock viktigt att påpeka att detta är en svårighet. Elever som
har denna svårighet kan misslyckas med lösningen av matematiska textuppgifter, eller
uppgifter överhuvudtaget. Vid lösning av uppgifter som kräver stor uppmärksamhet och där
många beräkningar skall göras kan ett sådant fel leda till större problem då eleven använder
felaktiga formler eller inte förstår vad han/hon själv har skrivit. Att påpeka sådana misstag är
därför viktigt även om eleven inte saknar de kunskaper som är aktuella.

Textförståelse
Under lösningen av den fjärde uppgiften uppstod en ny kategori svårigheter – textförståelse.
Dessa elever misslyckades på grund av textens ord och längd. Då eleverna mötte dessa
främmande ord eller såg den långa texten kände de på en gång att uppgiften inte skulle gå att
lösa. Liksom inom kategorin erfarenhetsbehov ger dessa elever upp då de möter något
obekant. Det som skiljer dessa grupper åt är att eleverna inom denna grupp tydligt uttrycker
att det är texten som sådan som vållar problem. Eleverna talar om att det är de konstiga orden
som är problemen, men att de säkert skulle klara att lösa uppgiften om de verkligen försökte.
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De säger inget om att uppgiften känns obekant och att de därför ger upp. Eleverna tror att de
kan klara av att lösa uppgiften men väljer att inte försöka eftersom det skulle ta så lång tid att
först förstå själva texten. När jag lyssnade på dessa elever funderade jag kring hur de lyckas
på prov då de möter liknande uppgifter och frågade dem därför om det. De förklarade att på
prov var det en annan sak, då lägger de självklart ner den tid uppgiften kräver och försöker
lösa den. Skillnaden med uppgifterna på lektionen var att det inte var värt att lägga samma tid
på sådana uppgifter eftersom de alltid ”ligger efter” eller förlorar tid som istället kan ägnas åt
andra uppgifter. Eleverna berättade även att de inte alltid klarar av att lösa de längre (mer text)
uppgifterna på proven. Vi pratade lite om detta och eleverna förklarar misslyckandet med att
de inte arbetat med liknande uppgifter tidigare eftersom matematikboken inte innehåller så
många uppgifter av detta slag. Samma elever erkänner alltså att de väljer bort dessa uppgifter
men önskar samtidigt att matematikboken skulle innehålla fler. Värt att nämnas är att alla
elever i undersökningen nämnde matematikbokens avsaknad av längre uppgifter och att detta
ofta ställer till problem på prov (särskilt det nationella kursprovet) eftersom de inte är vana
vid den lösningsmetod uppgifterna där kräver. Det jag tycker mig utläsa ur detta är att ett bra
läromedel bör innehålla en större variation av uppgifter och inte lika många likadana mindre
uppgifter som man till slut löser på rutin. Dessutom verkar många elever känna en stress över
”var man ska vara”, alltså vilka uppgifter eleverna bör ha löst enligt planeringen. Eftersom jag
undervisat denna klass vet jag att dessa elever är flitiga och kanske skulle mindre fokus på att
hinna lösa uppgifter enligt en i förväg gjord planering leda till att fler elever valde att möta
dessa ”tyngre” uppgifter. De elever som har svårt med textförståelsen säger att de inte har
problem med att läsa och förstå i andra ämnen. De menar att det är just i matematiken som
längre text blir ett problem. Ofta beror detta på att texterna innehåller så mycket information
så eleverna direkt känner att deras kunskaper inte kommer att räcka för att lösa uppgiften.
Kanske vore en träning i läsning inom matematik en idé. Eleverna skulle kanske kunna läsa
en längre uppgift i grupp och diskutera hur den skall lösas. Fokus kunde då ligga på textens
innehåll, vad som frågas efter o.s.v. snarare än vilket svar som är det rätta på uppgiften.

4.2.2 Svårigheter med avseende på uppgifternas specifika karaktär

Uppgift 1
Denna uppgift vållade störst problem för eleverna och endast en elev lyckades lösa den. Då
uppgiften inte innehåller mycket text var detta resultat överraskande för mig. I
undersökningen visades att i uppgiftens karaktär (se fig. 2) var de steg jag trodde var mindre
svåra just de steg eleverna hade mest problem med. Eleverna fastnar i de första stegen där det
krävs erfarenhet och en förenkling. De elever som har ett erfarenhetsbehov fastnar från början
då de saknar erfarenhet av denna uppgiftstyp. Däremot saknar de inte alltid de kunskaper som
krävs, och därför kan dessa svårigheter även sägas bero på den förenkling som uppgiften
kräver. Då den upplevda situationen känns obekant kan inte dessa elever göra en vettig
förenkling eftersom de inte kan finna de delar i uppgiften som är viktiga för en lösning.

De elever som har svårigheter av karaktären teknisk förmåga fastnar vid steget matematisk
analys. Eleverna har visat att de finner de detaljer i uppgiften som är av vikt, förstår vad
uppgiften frågar efter och har även ritat en modell för situationen. När de sedan kommer till
beräkningar med nödvändiga formler har de brister som gör att de fastnar.

Uppgift 2
Denna uppgift försökte alla elever lösa, och hälften lyckades. Det var alltså inga elever som
inte skrivit någonting på uppgiften. Detta ser jag som positivt då det visar att eleverna känner
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så pass stor tilltro till sig själva att de i alla fall försöker lösa uppgiften. Om man ser till
elevernas svårigheter med uppgiftens karaktär, med modellen som bakgrund (se fig. 3), kan
man se att olika steg är problematiska. När det gäller slarvfel tolkar jag det som att eleverna
gör en felaktig tolkning, eller ingen tolkning alls eftersom felet då skulle upptäckts. Steget
som leder till ett tolkat resultat är det som fattas hos dessa elever. Eftersom det matematiska
resultatet bör tolkas mot lösningsprocessens tidigare steg borde detta slarvfel upptäckas. Den
viktiga tolkningen bör här ske mot vad uppgiften faktiskt frågar efter. Om eleven som gjort ett
sådant slarvfel läser igenom uppgiften en gång till efter att han/hon erhållit ett resultat skulle
han/hon se att det i uppgiften står ”Ställ upp en formel för denna modell om y är folkmängden
och x tiden i år efter 1995”. Denna mening ger lösaren en indikation på att både x och y skall
ingå i formeln. Eftersom dessa elever troligen inte gjort denna tolkning har de heller inte
utvärderat sitt tolkade resultat som riktigt eller inte. Därmed har eleverna hoppat över två
mycket viktiga steg i lösningsprocessen som skulle ha bidragit till att ge dem ett riktigt
resultat. Eftersom dessa elever visar att de förstår uppgiftens fråga och innehåll ger detta
slarvfel ett onödigt problem i deras arbete. Under intervjutillfällena berättade många elever att
det var vanligt att de gjorde slarvfel. Vid räkning i matematikboken kan detta ses som ett
mindre problem av eleverna själva då de snabbt upptäcker problemet genom att titta i facit.
Vid prov, eller arbete med andra uppgifter, där ett facit inte finns kan detta problem dock
påverka resultatet i högre grad. Därför ser jag det som mycket viktigt att eleverna tränas i att
alltid tolka och utvärdera sina resultat innan de tittar i facit.

Svårigheten erfarenhetsbehov kan i modellen (se fig. 3) ses som problem vid steget från
upplevd situation till verklig modell, men även i brister gällande erfarenheter. De erfarenheter
eleven besitter kan vara tillräckliga för att lösa uppgiften men eleven har problem att använda
sig av dessa. Dessa problem beror på att eleven inte är van att använda sina erfarenheter på en
obekant uppgift. Eleven gör i detta steg enbart en applicering av de erfarenheter som rör
uppgiftens utseende. Därmed kan inte eleven göra en förenkling av den upplevda situationen
till en verklig modell eftersom han/hon tidigare inte gjort en sådan förenkling i arbetet med en
liknande uppgift. Detta problem stör hela lösningsprocessen, trots att det är fullt möjligt att
kommande steg i modellen skulle vara problemfria.

De svårigheter som tyder på teknisk förmåga kan i modellen (se fig. 3) bero på det steg som
kräver en matematisering av den verkliga modellen till ett matematiskt resultat. Då uppgiften
inte kräver några beräkningar trodde jag inte att denna svårighet skulle vara vanlig i denna
uppgift. Dock visade intervjuerna att en elev hade problem med detta och om man ser till
uppgiftens karaktär faller denna svårighet in under matematiseringen. Eleven har problem
med formelns innebörd och fastnar därför i detta steg. Eftersom eleven visar bristande
kunskaper rörande formelns betydelse kan en tolkning av det matematiska resultatet ha gjorts
men det är omöjligt för eleven att värdera denna tolkning som riktig eller inte då han/hon inte
förstår vad formeln innebär.

Uppgift 3
Alla elever lyckades lösa den tredje uppgiften på ett korrekt sätt. Resultatet var relativt väntat
eftersom jag under min analys av uppgiften upptäckte att sannolikheten för de svårigheter jag
diskuterade var ganska låg. Det finns dock anledning att föra en diskussion angående denna
uppgift då även elevernas lyckade lösningar ger en antydan till vilka svårigheter eleverna
anser sig ha.
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Jag tror att elevernas riktiga lösningar till stor del beror på att uppgiften består av lite text och
är en sådan uppgift som jag av erfarenhet vet att många läromedel innehåller. Detta
bekräftades av eleverna då deras förklaringar till varför de lyckades med uppgiften var av två
karaktärer, dels att de arbetat mycket med liknande uppgifter på lektionerna och dels att
uppgiften innehöll lite textmassa. Detta ger två indikationer på vad eleverna tycker är svårt
med matematikuppgifter, d.v.s. obekanta uppgifter (som jag tidigare diskuterat) och uppgifter
med mycket text.

Jag trodde att många elever skulle göra ett slarvfel genom att använda distansen 2 istället för
20 km. Eftersom inte någon elev uppvisade denna svårighet valde jag att under intervjun
diskutera detta med eleverna. Jag berättade att jag trodde att många skulle missa att man
måste göra om mil till kilometer. De flesta elever ryckte på axlarna och menade att det var ju
enkelt, det stod ju mil på ett ställe och kilometer på det andra. Eftersom vissa elever visat
svårigheten slarvfel på andra uppgifter frågade jag dessa vad som skilde uppgifterna åt, alltså
varför de gjort ett slarvfel på en uppgift men inte på denna. Enligt eleverna berodde detta på
att uppgiften var så kort så orden kilometer och mil märktes mycket tydligare än vad de gör i
uppgifter som innehåller mer text. Detta är intressant, då det visar att vissa elever läser korta
uppgifter mycket noggrannare än längre uppgifter. Dessutom sa vissa elever att de var vana
vid ”vilseledning” av detta slag, där tid, avstånd eller vikt måste göras om för att få ett riktigt
resultat.

Uppgiftens karaktär (se fig. 4) utifrån Palms modell kan också ge en förklaring till vad som
gör en matematisk textuppgift enkel eller svår. Denna uppgift var unik på det sätt att själva
lösningsprocessen startar vid en given matematisk modell. De tidigare stegen verklig
situation, upplevd situation och verklig modell behöver inte göras i samma utsträckning som
tidigare. I denna uppgift är istället analys, tolkning och utvärdering de processer som är i
fokus för att nå ett resultat. Intressant är att dessa steg i tidigare uppgifter visat sig vara
mindre i fokus och eleverna verkar ägna lite tid i lösningsprocessen åt just dessa. Nu när dessa
istället är i fokus klarar eleverna av att genomföra dem på riktigt sätt. En förklaring är som
tidigare att eleverna är vana vid denna uppgiftstyp och därför löser uppgiften på rutin. Även
om så är fallet måste en tolkning och utvärdering göras mot elevens tidigare erfarenheter.
Eleven måste på något sätt jämföra resultatet med den tidigare uppgiftens resultat. Denna
tolkning och utvärdering kan givetvis te sig olika. Vissa elever kanske gör en tolkning som
innebär en mer omfattande tankeprocess än andra elever som kanske bara konstaterar att
resultatet ser rimligt ut. Huruvida eleverna tolkat och utvärderat resultatet i större eller mindre
utsträckning är dock svårt att avgöra då undersökningen inte är utformad för att besvara denna
fråga.

Uppgift 4
Denna uppgift innehöll störst mängd text av alla uppgifter. Jag förväntade mig därför att ett
större antal elever skulle misslyckas med lösningen av denna uppgift jämfört med tidigare
uppgifter. Detta visade sig dock inte stämma, tre av eleverna lyckades lösa uppgiften riktigt
vilket är fler än de elever som lyckades med uppgift 1. Dock visade fem elever att uppgiften
innebar svårigheter för dem. Dessa svårigheter var inom kategorierna erfarenhetsbehov,
textförståelse och teknisk förmåga. Intressant är att det är först i denna uppgift som
svårigheten textförståelse uppvisas. Eftersom denna undersökning handlar om vilka
svårigheter elever har vid lösning av matematiska textuppgifter skulle ett förväntat resultat
vara att svårigheten textförståelse var högt representerad. Även om så inte är fallet i denna
undersökning behöver det inte innebära att det inte är så. De uppgifter jag valde ut till
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undersökningen innehåller inte så många ord, en undersökning med andra (längre) uppgifter
kanske skulle ge ett resultat som pekade mer i riktning mot att eleverna har svårigheter inom
kategorin textförståelse men, eftersom jag ville undersöka de svårigheter elever har, och då
eleverna framförallt arbetar med matematikbokens uppgifter, bör undersökningens uppgifter
vara representativa för elevernas vardagliga arbete.

Svårigheten erfarenhetsbehov kan i modellen (se fig. 5) ses som problem i lösningsprocessens
steg förenkling. Elevernas svårighet innebär att de efter att ha läst igenom uppgiften inte
finner de verktyg som krävs för att plocka ut uppgiftens väsentliga delar. Orsaken till denna
oförmåga är att eleverna saknar erfarenheter av tidigare arbete med liknande uppgifter och
därmed inte kan finna någon lösningsmetod.

Svårigheter som har med textförståelsen att göra fastnar i samma steg som svårigheten
erfarenhetsbehov, d.v.s. steget förenkling. Då eleverna läser uppgiften gör den långa texten
och de krångliga orden att de inte kan se de delar av uppgiften som krävs för en förenkling.
Att då skapa en verklig modell ur den upplevda situationen, det sätt på vilket eleven uppfattar
uppgiftens innehåll, är väldigt svårt eftersom eleven blockerar sin tankeprocess genom att
fokusera på ord och/eller textmängden. Eftersom denna uppgift innehåller ord som är svåra att
applicera på verkligheten eller erfarenheter tror jag att möjligheten till att många elever
fastnar här ökar mer än om uppgiften skulle innehålla andra ord men vara lika lång.

De elever som uppvisade svårigheten teknisk förmåga visade att de har problem med steget
matematisering eller  matematisk analys. Vissa elever har svårt att finna den rätta formeln
medan andra har svårt att använda en passande metod. Eleverna förstår uppgiftens innehåll på
ett bra sätt och kan använda sina kunskaper till att förenkla innehållet genom att finna
uppgiftens väsentliga delar. Det är själva formelhanteringen som är problemet. Eftersom jag
vet att eleverna arbetat med formeln för en rät linje under en längre tid borde detta inte vara
ett så stort problem som det visade sig vara. En anledning till detta kan vara att eleverna när
de arbetar med matematikbokens uppgifter alltid har formeln nära till hands och i minnet. Att
räkna likadana uppgifter upprepade gånger leder till att formeln är färsk för stunden men ger
kanske inte någon mer långvarig förståelse för hur och när den kan användas.

4.3 Elevernas svårigheter med matematiska textuppgifter

Under intervjuerna frågade jag även eleverna vad de tyckte var svårt med matematikuppgifter
i allmänhet. Elevernas svar handlade om svårigheter inom kategorierna textförståelse och
erfarenhetsbehov. Dessa svårigheter är på något vis de svar man kan förvänta sig på en sådan
fråga. Med detta menar jag inte att dessa två inte är vanliga svårigheter med textuppgifter. Att
jag frågar om just textuppgifter kan leda eleverna till att ge svar som har med texten att göra.
De elevsvar som rör erfarenhetsbehov var även väntade då eleverna tidigare pratat mycket om
avsaknaden av träning med textuppgifter. Dessutom kan min inriktning på just textuppgifter
ge ett sken av att det är något annorlunda och speciellt med dessa och att eleverna därmed
inser att de saknar erfarenhet av sådana.

Jag tror att dessa svårigheter är två stora problem inom elevernas arbete med matematiska
textuppgifter. Min undersökning, och andra undersökningar jag tagit del av (Möllehed (2001),
Skolverket (2001) m.fl.), ger denna bild. Svårigheten textförståelse visar sig endast i den
fjärde uppgiften i min undersökning, vilket egentligen inte är så oväntat då övriga uppgifter
inte innehåller särskilt mycket text. Dessa är dock representativa för de uppgifter som ingår i
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elevernas läromedel. Under prov kan längre uppgifter förekomma, och detta är eleverna i min
undersökning väl medvetna om, men de får inte träna på sådana uppgifter särskilt ofta. Det ter
sig då för mig ganska självklart att eleverna då får problem inom kategorin textförståelse. Om
de inte är vana vid att matematiken innehåller sådana uppgifter är det inte så konstigt att de
blir stressade över textmängden. Om uppgiften dessutom innehåller en orealistisk situation,
”konstiga” ord m.m. ökar säkert denna stress. Jag menar att dessa elever behöver träning i att
läsa matematiska texter och längre uppgifter för att motverka sin rädsla för dessa uppgifter.

Jag tror att svårigheten erfarenhetsbehov beror på liknande orsaker som ovan: En ovana vid
att arbeta med uppgifter innehållande text. De elever som har denna svårighet menade att det
inte är texten som är problemet utan att de inte sett liknande uppgifter förut. De uttrycker en
klar önskan om mer träning i att lösa sådana uppgifter. Att låta eleverna lösa uppgifter som ser
ut på olika sätt (alltså inte där enbart siffrorna är utbytta) ser jag som mycket viktigt för att
hjälpa dessa elever i matematikundervisningen. På något vis måste dessa elever komma ifrån
denna syn på uppgifter till att istället tro att de har tillräckliga kunskaper för att lösa en till
utseendet obekant uppgift.

4.4 Slutsatser och slutdiskussion

Denna studie har visat att gymnasieelever har svårigheter vid lösandet av matematiska
textuppgifter. Arbetets frågeställningar var:

• Vilka typer av svårigheter uppvisar gymnasieelever
vid arbete med matematiska textuppgifter?

• Vilka svårigheter anser eleverna själva att de har
vid arbete med matematiska textuppgifter?

Den första frågan besvarades genom en sammanvävning av elevernas lösningar och
intervjuerna. De svårigheter jag på detta sätt urskiljt är av karaktärerna erfarenhetsbehov,
teknisk förmåga, slarvfel och textförståelse. Jag upptäckte att det var väldigt svårt att göra en
tolkning av elevernas svårigheter enbart utifrån deras lösningar på de fyra uppgifterna. Genom
intervjun har jag kunnat bekräfta, dementera eller utveckla de svårigheter jag i förväg trodde
att eleverna hade. Denna insikt har gjort att min tilltro till Mölleheds (2003) undersökning har
minskat då denna enbart grundades på elevernas lösningar.

Den andra frågan besvarades genom intervjuer där eleverna fick berätta om vilka svårigheter
de hade vid lösning av matematiska textuppgifter. Dessa svårigheter var av karaktärerna
erfarenhetsbehov och textförståelse.

Jag har lärt mig mycket under mitt arbete med denna undersökning. Mycket kommer jag att ta
med mig i mitt framtida arbete inom matematikundervisning i gymnasieskolan. En metod jag
tror är mycket framgångsrik är att prata med eleverna. Jag fick reda på så oerhört mycket mer
om eleverna under intervjuerna än jag fick då jag undervisade dem under fem veckor. Om
man skapar en stämning i klassrummet där eleverna känner sig trygga tror jag att de har
lättare att tala om sina problem och dessa kan då mycket tidigare upptäckas.

De svårigheter jag upptäckte var av skilda karaktärer men som jag ser det bottnar dessa i tre
viktiga komponenter: variation, erfarenhet och självförtroende. Vad gäller variation tror jag
att det är svårt att upptäcka vissa svårigheter genom det procedurräknande som arbete med
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läromedlets uppgifter kan ge. Att därför ge eleverna möjligheten att möta ett visst innehåll på
olika sätt, arbeta med olika metoder och på så vis erbjuda olika vägar till kunskap tror jag är
en nödvändighet. Genom ett varierande arbetssätt där eleverna möter olika läromedel och
uppgifter tror jag detta kan uppnås. Dessutom borde detta bidra till att eleverna öppnar upp
sitt tänkande och därmed vågar försöka lösa uppgifter de finner svåra.

Att eleverna får möjligheter till erfarenheter av arbete med textuppgifter anser jag min
undersökning styrka. Många elever talade om en avsaknad i arbetet med textuppgifter och att
matematikboken inte innehåller så många de egentligen skulle behöva. Då matematikboken
ofta lägger dessa textuppgifter i slutet på ett moment leder det till att de elever som inte hunnit
lika långt som planeringen anger helt missar övningen med dessa uppgifter. Detta blir då en
ond cirkel där dessa elever helt saknar erfarenheter i en lösningsprocess som innebär mer än
det rutinmässiga lösandet. Erfarenheterna jag efterlyser skall inte vara av det slag att eleverna
vet exakt hur de skall lösa en uppgift, utan dessa erfarenheter skall gälla lösningsprocessen.
En modell som t.ex. Palms (se fig. 1) kan tjäna som underlag till denna process. En medveten
träning i problemlösning och kreativt tänkande tror jag behövs.

Den tredje komponent jag anser behövas är självförtroende. Många elever som valt att inte
lösa en uppgift verkar lite uppgivna och skyller på att de inte kan. När jag sedan pratar om
uppgiften och hur den skall lösas visar många av dem att de faktiskt har de aktuella
kunskaperna. Eleverna saknar en tro på sin egen förmåga att lösa lite svårare uppgifter och ger
därför upp. En träning i att pröva, lyckas och misslyckas tycker jag behövs. Jag ser det som
oerhört viktigt att genom en medveten träning i att lägga ner tid på att försöka lösa uppgifter
på olika sätt fånga upp eleverna innan de sätter detta ”ge upp – beteende” i system.

Kommunikation och ett medvetet arbetssätt som erbjuder variation i både uppgiftstyper och
lösningsstrategier tror jag överlag är ett sätt att minska de svårigheter elever har vid arbetet
med matematiska textuppgifter.
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