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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att ge en insikt i hur elever med kombinerade läs- och skriv och 
matematiksvårigheter tänker och resonerar vid problemlösning. 

Tre elever i år 8, som alla ingår i samma specialundervisningsgrupp i matematik, har arbetat 
med olika typer av matematisk problemlösning, såväl individuellt som i grupp. Med 
utgångspunkt i deras arbete skapas början till en grundad teori. 

I forskningssammanhang behandlas ofta denna kategori elever (med kombinerade problem) 
som en enhetlig kategori som jämförs med t ex elever med enbart matematiksvårigheter, 
normalpresterande elever osv. Denna undersökning visar dock att de svårigheter eleverna 
uppvisar är av mycket olika karaktär. 

Studien omfattar tre delar: en presentation av fältstudien och resultaten från denna, en 
metoddel innefattande en pilotstudie som koncentreras på datainsamlingsmetoden samt en 
omfattande litteraturstudie som behandlar problemlösning och inlärningssvårigheter. 
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1 Inledning 

Matematikämnet i skolan uppmärksammas ofta på många olika sätt. Svenska elevers 
matematiska förmåga har diskuterats av såväl media som skolpolitiker och lärare efter den 
senaste TIMSS-undersökningen1 och resultatredovisningen från PISA2 2003 (Skolverket 
2005a, Skolverket 2004b). TIMSS 2003 visar t ex en nedgång i resultatet inom 
matematikområdet för de svenska eleverna jämfört med motsvarande undersökning 1995. 
Skolverket försöker på olika sätt stötta matematiken i skolan och presenterar i sin skrift 
”Lusten att lära – med fokus på matematik” (ett resultat från de Nationella kvalitets-
granskningarna 2001-2002) ett ökat inslag av problemlösning som en kvalitetshöjande åtgärd 
(Skolverket 2003). 

Samband mellan läs- och skrivproblem och matematiksvårigheter uppmärksammas alltmer 
eftersom detta kan vara en bidragande orsak till att elever misslyckas med problemlösning. 
Problemlösande färdigheter lyfts fram av Skolverket som en viktig beståndsdel inom flertalet 
ämnen. Den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 har som ett av sina fokus just 
Problemlösning och PISA 2003 har också infört detta som ett undersökningsområde 
(Kärrqvist & West 2005, Skolverket 2004b). 

Forskning visar att elever med kombinerade läs och skriv- och matematiksvårigheter oftare 
har bestående svårigheter än elever med enbart matematiksvårigheter (Parmar, Cawley & 
Frazita 1996; Silver et.al. 1999). Oftast är undersökningar om denna typ av svårigheter av 
kvantitativ karaktär och fastställer hur stor andel som har problem, men tittar väldigt lite på 
hur problemen yttrar sig, hur eleverna tänker och varför det blir fel (Inoue 2005).  

Nyare forskning inom undervisningsområdet pekar på att gruppdiskussioner och samarbete 
underlättar inlärning och förståelse. De flesta stora undersökningar som gjorts om 
matematiksvårigheter är genomförda på individuell basis, endast ett fåtal undersökningar 
finns där elever tillåts samarbeta i grupp (t.ex Säljö & Wyndhamn 1990; Riesbeck, Säljö & 
Wyndhamn 1999). Dessa studier visar att grupper av lågpresterande elever har svårare att 
argumentera och bearbeta uppgifterna tillsammans än grupper av högpresterande elever och 
därför oftare misslyckas. 

I ett antal större undersökningar har forskare studerat elever i olika delar av världen som löser 
s.k. S- och P-problem. S(tandard)-problemen är vanliga benämnda uppgifter av enklare typ 
medan P(roblematiska)-problemen är till synes lika enkla benämnda uppgifter, men som 
innehåller otillräcklig information och därför saknar en entydig lösning om man inte gör 
ytterligare antaganden. P- problem förekommer inte ofta i klassrummet och behandlas av 
elever i provsituationer som om de vore av S-typ, dvs eleverna ger en entydig lösning och 
bortser från den djupare problematiken (se t ex Verschaffel, Greer & De Corte 2000).  

Genomgången av forskningslitteraturen har fått mig att fundera över hur lässvaga elever 
resonerar kring textbaserade uppgifter, i synnerhet av P-problemkaraktär. Kan en grupp elever 
tillsammans upptäcka problemet i uppgiften? Ligger problemet i att förstå texten eller att 
förstå problemet? Är våra elever så inskolade i skolmatematiken att de väljer en irrationell 
lösning bara för att vara läraren till lags? Många frågor finns och att observera lässvaga elever 
som arbetar individuellt och tillsammans med den här typen av problem kanske kan ge en del 
svar.  

                                                
1 Trends in International Mathematics and Science Study är en jämförande studie där ungdomar från ett 50-tal 
länder deltar 
2 Programme for International Student Assessment , en jämförande studie i OECDs regi 
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2 Syfte och problemställning 

Syftet med studien är att ge en insikt i hur elever med kombinerade läs- och skriv och 
matematiksvårigheter tänker och resonerar vid problemlösning. 

I en så pass begränsad undersökning som ett examensarbete utgör finns ingen möjlighet att 
hitta generella svar på så stora frågor som dessa. Målsättningen med arbetet är därför att 
genom studier av en liten grupp elever försöka få en uppfattning om hur de tänker och 
resonerar kring den här typen av problem, dels då de jobbar enskilt och dels då de har 
möjlighet att lösa problemen tillsammans. Min frågeställning kring detta är således 

• Hur resonerar elever med kombinerade läs- och skriv- och matematiksvårigheter vid 
problemlösning?  

• Hur resonerar en grupp elever med kombinerade läs- och skriv- och 
matematiksvårigheter vid problemlösning?  

Avsikten är att både se bredden, variationerna, och kanske hitta gemensamma mönster inom 
gruppen. Jag är främst intresserad av de kvalitativa aspekterna, tankarna eleverna har när de 
jobbar med problemen, inte huruvida de lyckas komma fram till en lösning. 
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3 Litteraturöversikt 

Det mesta av den litteratur som redovisas här har jag hittat genom att följa upp referenser från 
kurslitteratur i tidigare genomgångna kurser. Sökningar har också genomförts i Social Science 
Citation Index, ERIC, Libris och på Internet. 

3.1 Problemlösning 

Problemlösning har fokuserats av Skolverket inom den Nationella utvärderingen av 
grundskolan 2003 (Kärrqvist & West 2005). Detta har skett genom ett övergripande 
perspektiv där dels målformuleringarna från Lpo 94 tagits i beaktande, men där också 
målformuleringar från enskilda kursplaner i tretton olika ämnen ligger till grund för 
utvärderingen. Tyngdpunkten ligger för båda undersökningarna (åk 5 resp 9) på 
informationssökning och kritiskt förhållningssätt. Sett i ett generellt problemlösnings-
perspektiv är dessa två kriterier oerhört viktiga eftersom de styr problemlösningsprocessen i 
så motto att om man inte kan ta fram relevant information och förhålla sig till den, kommer 
man troligtvis inte fram till en bra lösning. 

I ett brett matematiskt perspektiv är kanske inte just de här två kriterierna de väsentligaste, 
men när det gäller den typ av problem som denna undersökning fokuserar är kanske i 
synnerhet det kritiska förhållningssättet viktigt. Utan detta, och med en tydlig skolning i 
svensk skolmatematik, hamnar eleverna i fällan att lösa olösbara problem utan större 
eftertanke. 

En genomgång av problemlösning som det beskrivits i olika läroplaner ges av Wyndham m fl 
(Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz 2000). Där betonas de olika synsätt på problemlösning 
som avlöst varandra i de senaste läroplanerna. Från ett härmande perspektiv där eleven lär sig 
för problemlösning i Lgr69, via ett informationsbehandlande perspektiv där man lär om 
metoder i Lgr80 till ett tänkande där eleven lär genom problemlösning i Lpo94. 

Kursplanerna i matematik behandlar också problemlösning och betonar dess centrala roll 
inom matematiken i grundskolan (Skolverket 2000). Matematiken beskrivs där som en 
balansgång mellan kreativitet och kunskap där kreativitieten kopplas till problemlösning. 

Vad innebär då problemlösning? Taflin gör i sin avhandling en litteraturstudie i syfte att 
belysa begreppet problemlösning som det beskrivs dels i svenska kursplaner i matematik och 
dels av svenska och internationella forskare (Taflin 2003). Hon sammanfattar sina resultat 
som en process bestående av fyra steg: 

1. Att välja uppgift som inte är av standardtyp 

2. Att tolka uppgiften 

3. Att välja metod 

4. Att nå målen med problemlösningen 

Kanske ges den bästa definitionen genom den uteslutning Taflin avslutar sin genomgång med:  

”Motsatsen till problemlösning är att lösa rutinuppgifter då individen vet hur 
problemet ska lösas.” 

(Taflin 2003, s.17) 

Min tolkning av vad Taflin kallar standard- eller rutinuppgift är att de omfattar de vanliga 
övningsuppgifterna i matematiken som de flesta elever löser utan större svårigheter. 
Uppgifterna är oftast tillrättalagda och har ett korrekt svar. 
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Ole Björkqvist presenterar några olika forskares syn på fenomenet och diskuterar i detta 
sammanhang också hur man kan undervisa om det (Björkqvist 2001). Barn ägnar sig tidigt åt 
problemlösning och löser med framgång matematiska problem innan de lärt sig räkna genom 
att utföra operationer med matematiska symboler (Ahlberg 1995). Ofta leder 
matematikundervisningen i skolan till konflikt när barnen ska försöka gå från sina egna 
strategier till matematiska sätt att angripa problemen.  

Vilka olika typer av problem stöter vi då på i skolmatematiken?. 

3.1.1 Problem 

Ett problem anses väl till vardags vara något som vi inte omedelbart vet hur vi ska klara av. 
Hagland m fl ger följande definition av ett problem: 

Problem är en speciell typ av uppgift som 

1. en person vill eller behöver lösa 

2. personen ifråga inte har en på förhand given procedur för att lösa och 

3. det krävs en ansträngning av henne eller honom att lösa. 

(Hagland, Hedrén & Taflin 2005, s.27) 

Om vi råkar ut för ett problem i vardagslivet som vi inte kan hantera själva, vänder vi oss ofta 
till någon som vi tror kan hjälpa oss för att vi tillsammans ska kunna reda ut situationen. I 
skolan är det sällan tillåtet att ta hjälp av kamraterna för att lösa sina problem. Skolverkets 
rapport ”Lusten att lära” visar att redan i åk 5 dominerar det enskilda arbetet 
matematiklektionerna (Skolverket 2003). Detta sammanfaller tidsmässigt med att allt fler 
elever börjar uppleva matematiken som något negativt och börjar få en negativ 
självuppfattning som sedan förstärks i de senare åren i grundskolan (Linnanmäki 2004). 
Eleverna skolas in i detta sätt att arbeta och det kan krävas ganska mycket träning för att få 
dem att arbeta på andra, mer problem- och samarbetsorienterade, sätt (Sjöström 1998). 

Vad är det då för slags problem vi sysslar med på matematiklektionerna? Björkqvist delar in 
matematikuppgifterna i två dimensioner Problem/Icke-problem och Text/Icke-textuppgift 
(Björkqvist 2001). Den första dimensionen är individrelaterad, dvs det som är ett problem för 
en person behöver inte vara det för en annan. Nedan kommer jag att närmare diskutera text-
uppgifter eller som de också kallas, benämnda uppgifter. 

3.1.2 Benämnda uppgifter 

Enligt Björkqvist indelning ovan är en benämnd uppgift, dvs en uppgift som förutom siffror 
och symboler innehåller text, inte nödvändigtvis att betrakta som ett problem. Många av de 
benämnda uppgifterna i våra läroböcker kan ses som direkta träningsuppgifter som de flesta 
elever löser direkt. De är ofta tillrättalagda för att träna en viss beräkningsmetod, och har ett 
rätt svar. De mer problematiska benämnda uppgifterna är ofta bara en lite svårare typ av 
träningsuppgift, som kanske kräver lite eftertanke, men som fortfarande är tillrättalagd, med 
ett rätt svar. Ett fåtal av uppgifterna i våra läroböcker är av typen öppna uppgifter, där olika 
angreppssätt kan vara lika bra och där det kan tänkas finnas olika svar beroende på vilka 
bedömningar eleverna gör. Denna typ av uppgifter anses lämpliga att använda för att få 
eleverna att kommunicera mera med varandra och pröva olika ansatser mot varandra. Detta är 
viktigt redan under den tidiga matematikinlärningen. Många elever får trots det kanske aldrig 
stifta bekantskap med problem av denna typ. Ahlberg berättar om Eva, som aldrig hinner klart 
de vanliga övningsuppgifterna, och därför nog aldrig kommer att få tillgång till ”Grubblorna” 
(Ahlberg 2001, s 127). ”Grubblorna”, d.v.s. de riktiga problemen, finns i ett särskilt häfte, 
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som man bara får om man gjort tillräckligt många tal rätt. Eva, som går i andra klass, har 
resignerat inför detta och inser att hon är dålig i matte. 

Flertalet elever arbetar alltså mest med träningsuppgifter och ägnar en mycket liten del av 
tiden i klassrummet åt riktig problemlösning. 

3.1.3 S- och P-problem 

Många forskare har ägnat stort intresse åt det de kallar S(tandard)- repektive P(roblematiska) 
problem. Dessa två problemtyper presenteras ofta som enkla aritmetiska benämnda uppgifter 
(eng. Word problems) och skillnaden är att S-problemen är tillrättalagda uppgifter som oftast 
bara kräver val av rätt metod medan P-problemen kräver någon form av ställningstagande. Ett 
vanligt exempel på ett S/P-problempar är följande uppgifter: 

S-problem: Pete organizes a party for his tenth birthday. He invited 8 boy 
friends and 4 girl friends. How many friends did Pete invite to his birthday 
party? 

 

P-problem:. Carl has 5 friends and George has 6 friends. Carl and George decide 
to give a party together. They invite all their friends. All friends are present. 
How many friends are there at the party?  

     (Reusser & Stebler 1997) 

Denna typ av problem har givits till elever i 10-14-årsåldern i ett flertal olika studier (se 
sammanställning i Verschaffel, Greer & De Corte 2000) och det visar sig att flertalet elever 
löser även P-problemet genom enkel addition, 5+6=11. Även äldre studenter löser ofta denna 
typ av problem till synes utan större eftertanke (Inoue 2005). Intervjuer med dessa visar dock 
att även om problemet lösts som varande ett S-problem finns ett resonemang bakom detta. 
Ofta handlar det om att anpassa sig till situationen (inom matematiken brukar man lösa 
problem så här enkelt utan att behöva bry sig) eller att man har någon annan tanke bakom.  

I studier där man låtit elever diskutera denna typ av, eller liknande problem, i grupp, visar det 
sig att många elever faktiskt inser det orimliga i uppgifterna (t ex Riesbeck, Säljö & 
Wyndhamn 1999; Wyndhamn 1992; Wyndhamn & Säljö 1997). Många gånger är det dock 
svårt för dem att komma fram till en rimlig eller möjlig lösning. Ofta låser de fast sig i 
resonemang om att man måste hitta en korrekt lösning. Detta kan ses som att eleverna är 
fastlåsta i den diskursiva praktik som skolmatematiken utgör. I andra studier uttrycks detta 
som en konformistisk inställning, man rättar sig efter det man tror förväntas i den givna 
situationen (Inoue 2005). 

3.1.4 Rika problem 

En typ av problem som förespråkas allt mer inom matematikundervisningen är s.k. rika 
problem. Dessa ska vara formulerade så att de inbjuder till diskussioner och ger eleverna 
möjligheter att se olika lösningar och tillämpa olika matematiska strategier. Taflin ger 
följande 7 kriterier för att ett problem ska anses vara ett rikt problem: 

Problemet ska: 

1. introducera viktiga matematiska idéer eller visa lösningsstrategier 

2. vara lätt att förstå och alla ska ha en möjlighet att arbeta med det 

3. upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta tid 
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4. kunna lösas på flera olika sätt, med olika strategier och representationer 

5. kunna initiera en matematik diskussion utifrån elevernas skilda 
lösningar, en diskussion som visar på olika strategier, representationer 
och matematiska idéer 

6. kunna fungera som en brobyggare mellan olika matematiska områden 

7. kunna leda till att elever och lärare formulerar nya intressanta problem. 

(Taflin 2003, s.32; Hagland Hedrén & Taflin 2005, s 28-30) 

I sin avhandling går Taflin igenom och utvärderar tre olika problem med utgångspunkt i dessa 
kriterier. Hon ger exempel på olika lösningsstrategier och representationsformer men även på 
anpassningar som gör att samma problem kan användas av elever med mycket skilda 
förutsättningar. Här beskrivs också hur problemen kan leda över till andra matematiska 
begrepp och funderingar och hur de kan utvidgas och t ex leda till generaliseringar och nya 
problemformuleringar (Taflin 2003). 

Användningen av rika problem i matematikundervisningen ger möjlighet att samla även 
mycket heterogena elevgrupper kring samma problemställning. De utgör också bra underlag 
för klassrumsdiskussioner som ger alla elever tillfälle att se variationer och inte minst att 
”prata matematik”. 

3.2 Inlärningssvårigheter 

Inlärningssvårigheter kan beskrivas och diskuteras på olika sätt, med olika utgångspunkter. En 
del forskare tar individen och individens förmåga som utgångspunkt. Begåvning, fallenhet, 
kognitiv mognad är exempel på vad som styr inlärningsförmågan i ett individcentrerat 
perspektiv. I ett annat perspektiv, det socio-kulturella, ser man istället skolan som 
verksamheten som det grundläggande problemet. De speciella kommunikationsformer som 
dominerar i skolan och avskiljandet från den vardagliga verkligheten ses som grund för 
många elevers förståelseproblem (Säljö 2000, s 220). Jag kommer nedan att redogöra för 
några olika synsätt på matematiksvårigheter – beskrivningar och orsaker – samt de samband 
man funnit mellan matematik- och läs- och skrivsvårigheter. 

3.2.1 Matematiksvårigheter 

Engström delar in forskningen om matematiksvårigheter som hörande till fyra olika 
förklaringsmodeller:  

• medicinsk/neurologiska 

• psykologiska 

• sociologiska 

• didaktiska 

(Engström 2003, s. 32) 

De två förstnämnda är elevcentrerade och defektorienterade. Det är brister hos eleven, av 
medicinsk eller psykologisk art, som leder till ett misslyckande. Den tredje förklarings-
modellen förskjuter skulden till samhället och miljön medan den sistnämnda fokuserar skolan 
och undervisningen. Engström påpekar att ingen av de modellerna kan ensam förklara en 
individs misslyckande, utan oftast är det en kombination av en eller flera faktorer och att det i 
de flesta fall är den sistnämnda, didaktiken, som är av avgörande betydelse. Kopplingen 
mellan dyslexi och matematiksvårigheter förkastas av Engström, liksom diagnosen dyskalkyli 
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eftersom båda dessa diagnoser endast berör en liten begränsad del av matematiken och 
dessutom endast ett mycket begränsat antal elever. Fokus bör istället ligga på att alla elever 
ska erbjudas en förbättrad undervisning som ökar intresset och får fler att tycka att matematik 
är meningsfullt (Engström 2003).  

En omfattande genomgång av begreppet dyskalkyli ges av Sjöberg som också diskuterar det 
sk diskrepanskriteriet som används som indikator på dyskalkyli (Sjöberg 2004). Om en elev 
har över 80 i IQ-värde, men presterar sämre på ett speciellt aritmetik-test än två år yngre 
elever, anses en diskrepans föreligga som tyder på dyskalkyli. Begreppet har kritiserats bl a av 
Ahlberg eftersom det är ett symptomorienterat, neurofysiologiskt begrepp som egentligen inte 
mäter elevens totala matematiska förmåga, utan enbart räknesvårigheter (Ahlberg 2001). 
Mätmetoderna tar heller inte hänsyn till alla faktorer som påverkar elevens matematiska 
förmåga, som socioekonomisk bakgrund, etnicitet, tilltro till sin egen förmåga osv. 

Jiménez och Garcia har studerat elever med utgångspunkt i diskrepanskriteriet (Jiménez & 
Garcia 2002). De skiljer mellan låg-presterande elever med lågt IQ, låg-presterande elever 
med högt IQ och normal-presterande elever. De två förstnämnda grupperna använder enklare 
strategier än den senare när de räknar. Detta har enligt Jiménez av andra forskare ansetts ha 
samband med representationen av tal i långtidsminnet. En annan orsak till att enklare 
strategier används är en oförmåga att hålla kvar information i korttidsminnet under hela 
beräkningen. Jiménez drar slutsatsen att elevernas IQ inte har med deras inlärningsproblem att 
göra, eftersom båda grupperna låg-presterande elever använder samma typer av strategier för 
att beräkna uppgifterna, och drar slutsatsen att diskrepanskriteriet inte är användbart i detta 
fall. 

Sjöberg nämner i sin kritik av diskrepanskriteriet att testen utvecklats i Israel där 70% av 
befolkningen har annan etnisk bakgrund (Sjöberg 2004). Etnicitet och matematiksvårigheter 
har studerats i mycket stor utsträckning över hela världen. Rönnberg och Rönnberg gjorde år 
2001 en litteraturöversikt på uppdrag av Skolverket om ”Minoritetselever och 
matematikutbildning” med anledning av att elever med annan bakgrund än svensk visade i 
genomsnitt sämre resultat än svenska elever (Rönnberg & Rönnberg 2001). Litteraturen pekar 
på många olika faktorer som påverkar minoritetselevernas situation, men en av de viktigaste 
faktorerna är språket (Rönnberg & Rönnberg 2001; Skolverket 2005b). Vi använder språket 
på olika sätt i olika situationer. Det språk vi talar till vardags är inte detsamma som används i 
skolan (Bergqvist 1999). Man brukar tala om skillnaden mellan kommunikativt och 
akademiskt språk (Sjögren 1996). Det kommunikativa språket används i vardagen i en 
kontext, stöttas av icke-verbal kommunikation i möten ansikte-mot-ansikte. Det akademiska 
språket som används i skolan är ofta kontextoberoende, generaliserande, kategoriserande och 
kräver mera kognitiv ansträngning. Det senare tar betydligt längre tid att lära sig. 
Minoritetseleverna är dessutom ofta tvåspråkiga. Om elevens förstaspråk är starkare än 
andraspråket är det viktigt att utvecklingen av tänkande och lärande tillåts ske på förstaspråket 
eftersom det är på det starkaste språket man förstår bäst (Axelsson, 2001). Axelsson beskriver 
tre olika modeller för modersmåls- andraspråks- och ämnesinlärning. Om tvåspråkighet är 
önskvärt, tillsammans med goda ämneskunskaper, måste modersmålet underhållas under hela 
skoltiden och även ämnesundervisning ske på modersmålet ända tills åldersmässig nivå 
uppnåtts i andraspråket. Om modersmålsundervisningen upphör innan eleven lärt sig 
tillräckligt i sitt andraspråk uppnår eleven inte åldersmässig nivå i sitt modersmål och har 
under en period inget språk som räcker till för att tillägna sig ämneskunskaper.  

Förutom att språket är akademiskt förekommer i matematiken ett otal artefakter som man 
måste förhålla sig till. Såväl begrepp som fysiska redskap måste erövras och detta sker 
stegvis, gärna tillsammans med andra människor. Säljö beskriver detta som ”individens 
appropriering av kunskap” (Säljö 2000, sid 119-125). dos Santos och Matos exemplifierar 
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detta inom matematiken och beskriver hur tre pojkar försöker lösa en uppgift med hjälp av 
Pytagoras sats, och hur de långsamt får en ökad förståelse för varför läraren vill att de ska 
använda just denna metod (dos Santos & Matos 1998).  

Grunderna till hur man lär sig nya saker läggs tidigt under barnåren. Här spelar omgivningen 
stor roll. En studie av Heath visar att framgången i skolan beror mycket på hur barnen lär sig 
lösa problem i hemmet, liksom interaktionsmönster och rollfördelning i familjen (Heath 
1996). Barnen från medelklasshemmen övas tidigt i att kommunicera på ett sätt som i mycket 
liknar det som förekommer i skolan. Kunskap presenteras och diskuteras enligt likartade 
mönster. Barn från kulturer där den muntliga, ofta situationscentrerade, traditionen dominerar 
och berättarkonsten står i fokus lär sig visserligen saker som de skulle kunna ha nytta av 
senare i sin utbildning, som att använda sin kreativitet och fantasi. Problemet är bara att när 
den tiden kommer har de redan blivit kuvade och nertryckta av den medelklassorienterade 
undervisningen i lägre årskurser och har tappat sitt självförtroende. Statistiken visar också att 
barnens socioekonomiska förhållanden och föräldrars utbildningsnivå påverkar resultaten i 
skolan (Skolverket 2001b, Skolverket 2004a). 

En speciell typ av problem som nämnts ovan är S- och P-problem. Många studier har gjorts av 
olika forskare som använt denna typ av problem och funnit att elever tenderar att behandla 
alla problem som om de vore S-problem oavsett om svaret blev rimligt eller ej (se t ex 
Reusser & Stebler 1997; Yoshida, Verschaffel & De Corte 1997). I dessa arbeten ligger alltså 
tonvikten på hur eleverna uppfattar problemet, inte på själva beräkningen. Tidigare såg en del 
forskare det som en brist hos eleven, att inte se det orealistiska i svaret (se t ex Reusser & 
Stebler 1997, p324) medan man i senare studier förklarar resultaten som en naturlig reaktion 
från elever som skolats in i skolans och speciellt matematiklektionernas sociala praktik 
(Wyndhamn & Säljö 1997; Greer, Verschaffel & De Corte 2003; Inoue 2005). 

3.2.2 Matematiksvårigheter och lässvårigheter 

Ovan har språket i sig som ett hinder diskuterats. Förutom att det språk som används i skolan 
är akademiskt, fyllt av begrepp och symboler, är det dessutom ofta skriftligt. I boken 
”Children reading mathematics” framhävs också diversiteten i just den matematiska texten, 
och läsande definieras som ”getting the meaning from the page” (Shuard & Rothery 1984, p. 
1). I den matematiska texten blandas instruktioner, symboler, grafik, informativ text, 
överflödig text, illustrationer, begrepp och förklaringar. Säljö påpekar att ”pratet är primärt 
och andra kommunikationsformer utgör komplement” (Säljö 2000, s. 161). Texten, som ofta 
används som primär kommunikationsform i skolan, är alltså inte vårt naturligaste sätt att 
kommunicera och Säljö fortsätter ”I detta läge – när vi har att hantera världen i 
pappersversioner – uppkommer på allvar förståelsen som kommunikativt och pedagogiskt 
problem” (ibid, s.214). Det gäller alltså att för alla elever är det en ”onaturlig” 
kommunikationsform som vi förlitar oss till i skolan. Flertalet elever anpassar sig så 
småningom till denna, men för lässvaga elever blir det givetvis svårigheter. 

Från PISA 2000 redovisas samband mellan svårigheter vad gäller läsförståelse och resultaten 
på matematikdelen (Skolverket 2001a). Sterner och Lundberg har gjort en kunskapsöversikt 
om dessa samband för NCM:s räkning (Sterner & Lundberg 2002). I denna görs en diger 
genomgång av aktuell forskning såväl inom de enskilda områdena, läs och skrivsvårigheter 
för sig och matematiksvårigheter för sig, som inom området ”lässvårigheter och matematik”. 
Man konstaterar att det behövs mycket mera och ingående forskning inom det senare området 
och konstaterar i sitt slutord att: ”Vi behöver veta mycket mer om hur kombinationsproblemet 
läsning, skrivning och matematik ska kartläggas och analyseras, om det finns olika 
undergrupper av elevprofiler, om sådana undergrupper kräver olika typer av 
specialpedagogiska insatser” (Sterner & Lundberg 2002, s. 168). 
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Möllehed redovisar i sin avhandling olika felkällor vid problemlösning (Möllehed 2001). Han 
har studerat ca 10.000 lösningar av matematiska problem inlämnade av elever i åk 4-9. Den i 
särklass viktigaste orsaken till att en elev misslyckas med sin lösning är att denne inte förstått 
innebörden i problemet. Läsförståelse i vid bemärkelse är alltså den kritiska punkten för 
många svenska elever. Möllehed skriver också att eleverna har ”en tendens att förändra 
uppgifterna/../man förenklar uppgiften så att den blir lösbar” (ibid, s 73). Lärare i de lägre 
årskurserna, som också ofta hjälper barnen lära sig läsa, verkar väl förtrogna med den här 
problematiken enligt Shuard, medan lärare i de högre årskurserna inte verkar lika 
uppmärksamma ”There were no reading difficulties, only in the interpretation of what the 
question meant” (Shuard & Rothery 1984, p.139). Shuard påpekar också att många elever 
försöker undvika att behöva läsa texten i matte-boken, t ex genom att fråga läraren, och på det 
sättet får de inte den träning de behöver. 

Shuard diskuterar också V.D. Petrovas metod att undervisa i matematik (Shuard & Rothery 
1984; Kilpatrick (ed.) 1981). V.D. Petrova var en rysk matematiklärarinna, verksam på 50-
talet, som redan från första årskursen jobbade hårt med att få eleverna att verkligen förstå 
uppgifterna. De fick läsa uppgifterna högt, felaktiga lösningar återkopplades till texten i 
uppgiften, man talade mycket matematik, förklarade för varandra vad uppgiften gick ut på och 
diskuterade hur man kan lösa den. Petrovas elever blev i regel goda problemlösare tack vare 
detta. Vikten av denna typ av samtal inom ett visst ämne framhävs av Wistedt i hennes artikel 
”Rum för samtal” (Wistedt 2001). Samtalet förs såväl mellan elever, som mellan lärare och 
elever, och lärarens främsta uppgift är att styra, ”sätta upp väggarna i rummet”, i syfte att 
hålla diskussionen inom den givna diskursen så att ett meningsfullt lärande kan äga rum. 
Wistedt tar också upp den problematik hon tidigare studerat – att verklighetsanknutna 
problem, vars syfte är att underlätta förståelsen för eleverna, kan få elevernas diskussioner att 
helt gå utanför matematikens område (Wistedt 1991).  

Kulak har studerat och jämfört forskningsresultat från de båda områdena läs- och 
matematiksvårigheter (Kulak 1993). Hon beskriver de två skolor som finns inom området 
lässvårigheter – de som anser att lässvaga elever har kvantitativt skilda förmågor och de som 
anser att skillnaderna är av kvalitativ art. Hennes slutsats är att mildare former av 
lässvårigheter är av kvantitativ art medan svårare problem, som dyslexi, är av kvalitativ art. 
Trots att matematiksvårigheter inte är lika väl undersökta tycker hon sig finna liknande 
resultat där. Paralleller mellan läsinlärning och aritmetikinlärning finns, som t ex avkodning 
av enstaka ord som inledningsvis sker fonologiskt men senare automatiskt. På samma sätt 
tolkas aritmetiska uttryck inledningsvis genom räknande och senare automatiskt (Reikerås 
2003). 

Fuchs och Fuchs har jämfört elever med enbart matematiksvårigheter och elever med 
kombinerade läs och matematiksvårigheter (Fuchs & Fuchs 2002). Så länge uppgifterna inte 
var för komplexa (enkla aritmetiska benämnda uppgifter) presterade de båda grupperna lika, 
men när uppgifterna blev svårare (komplexa benämnda uppgifter och verklighetsbaserade 
problem) skilde sig grupperna åt. Problemlösning orsakade större svårigheter för den grupp 
som hade kombinerade problem. 

Många forskare arbetar med att studera vilka olika minnesfunktioner som brister vid olika 
typer av svårigheter. Arbetsminnets totala kapacitet påverkar t ex förståelsen av benämnda 
uppgifter, liksom beräkningsförmågan, och brister här verkar leda till både läs och 
skrivsvårigheter och matematiksvårigheter, medan det visuo-spatiala arbetsminnet (som är en 
del av det totala arbetsminnet) påverkar i första hand det matematiska tänkandet (Fuchs & 
Fuchs 2002; Geary, Hamson & Hoard 2000; Jordan & Hanich 2000; Siegel & Ryan 1989; 
Swanson & Sachse-Lee 2001). Geary påpekar också att elever med variabla resultat, som 
ändras år från år, inte verkar ha de kognitiva brister som elever med stabila läs- skriv- och 
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matematiksvårigheter har, utan dessa problem torde hänföras till känslomässiga, sociala eller 
andra yttre faktorers påverkan (Geary, Hamson & Hoard 2000). 

Dyslektiker är givetvis också individer, och precis som med dyskalkyli, finns en del 
oenigheter om vem som är dyslektikter. Trots allt är väl enigheten om vilka problem en 
dyslektiker har lite större än vad som är fallet med dyskalkyli-problem. Dyslektiker har inte 
problem med all sorts matematik, många kan vara mycket goda problemlösare och 
matematiker (Chinn & Ashcroft 1998, p.14; Miles & Miles 1999, p. 139). Det finns dock 
vissa områden inom matematiken som orsakar många dyslektiker problem. Chinn och 
Ashcroft, som har mångårig erfarenhet av att undervisa dyslektiker i matematik, listar en rad 
områden som ofta vållar problem (Chinn & Ashcroft 1998, pp.6-13). Vänster eller höger kan 
vara besvärligt – om man adderar i fel ordning får man problem. Omkastningar, placering av 
tal, tolkning av symboler, multiplikationstabellen, att komma ihåg dellösningar och ha svårt 
att minnas talfakta är några av de problem som nämns. Dessutom hoppar dyslektiker ofta över 
en del ord i texten när de läser. I en vanlig text kanske inte detta är ett så stort problem 
eftersom den kan förstås i sitt sammanhang, men i en matematisk text kan ett enda ord vara 
totalt avgörande för förståelsen.  

3.3 Problemlösning och inlärningssvårigheter 

I en del studier rapporteras att ”svaga” eller ”låg-presterande” elever har svårare för 
problemlösning än ”mer begåvade” eller ”högpresterande”. T ex sammanfattar Möllehed det 
arbete Kruteckij gjort med fyra olika elevgrupper; duktiga, relativt duktiga, medelmåttiga och 
svaga elever (Möllehed 2001, s. 26-28). Kruteckij har genom en studie av ca 200 elever i 
åldern 6-17 år kommit fram till att  

”Mindre begåvade elever förstår ej problemet, uppfattar data utan inbördes 
sammanhang och kan inte se helheten och sambandet mellan 
elementen./../Svaga elever har dåligt minne för resonerande lösningar, bevis och 
slutsatser av formler. De har även dåligt minne för siffror och konkret material 
och är i behov av ständiga upprepningar, men kan ha bra minne i andra 
ämnen./../Medelmåttiga eller svaga elever blir (däremot) uttröttade och behöver 
efter en tid någon ny form av aktivitet.” 

(ibid, s. 27-28) 

Det arbete Kruteckij redovisar omfattar flera delar (Kruteckij 1976). Dels en longitudinell 
studie som omfattar åren 1956-65 och dels flera mindre studier av olika grupper. Den stora 
experimentella studien koncentreras på begåvade barn, men under ett år gjordes även en 
studie av en grupp om 19 elever varav 10 med svårigheter. Även i de övriga delstudierna 
återfinns elever med svårigheter som en mindre andel. Sammanlagt 34 av de 192 elever som 
studerades betecknades av Kruteckij som ”incapable”, dvs elever med olika typer av 
matematiska svårigheter (Kruteckij 1976, s. 81). 

Kruteckij delar in problemlösningsprocessen i tre olika delar, insamling av information, 
bearbetning och minnesförmåga. Den första fasen innefattar förståelsen av uppgiften, att 
plocka ut nödvändig information för att lösa problemet. Här anger Kruteckij att elever med 
matematiksvårigheter har svårt att hantera överflödig information i en uppgift. De måste ha 
med alla siffror som finns i uppgiften i sin lösning men har också svårt att se om något saknas. 
De saknar förmågan att direkt skapa sig en bild av problemet, något som matematiskt 
begåvade elever kan (Kruteckij 1976, s 233-).  

Själva problemlösningsprocessen karakteriseras av en oförmögenhet att generalisera och se 
samband, t ex att inse att en uppgift är en spegelbild av en tidigare (att upprätta ”reverse 
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bonds”). En elev som nyss lärt sig att beräkna arean av en cirkel kan alltså inte utnyttja detta 
när nästa uppgift handlar om att bestämma radien av en annan cirkel med given area. Detta 
ses som ett helt nytt och främmande problem utan samband med det förra. ”Incapable pupils” 
har också svårt att förkorta processer och hitta olika lösningar. De jobbar ofta med 
utgångspunkt från gissningar, kaotiskt, blint och gör till synes omotiverade beräkningar 
(Kruteckij 1976, s 292-). 

Även minnesförmågan brister hos Kruteckijs ”incapable pupils”. Även om de förstått 
glömmer de, ibland redan i slutet av samma lektion. De har svårt att minnas principer och 
tillvägagångssätt och ofta glöms elementära matematiska begrepp och talfakta (Kruteckij 
1976, s 295-). 

Även om Kruteckijs undersökning är väldigt omfattande och spänner över många år och ett 
stort antal elever, måste man komma ihåg att antalet mindre begåvade elever inte är särskilt 
stort och att undersökningens fokus ligger på matematiskt begåvade elever. I introduktionen 
till ”The psychology of mathematical abilities in schoolchildren” påminner också Kilpatrick 
och Wirszup om att studierna utförts inom ramarna för den sovjetiska forskningskulturen och 
att dessa kanske inte alltid överensstämmer med våra västerländska normer och värderingar 
(Kruteckij 1976, s xv). 

En annan studie som visar att ”låg-presterande” elever (matematiklärarens bedömning ligger 
till grund för indelningen låg/mellan/hög) lyckas sämre med problemlösning i grupp är 
Wyndhamn och Säljös porto-tabell studie (Säljö & Wyndhamn 1990). Här konstaterar man 
också att dessa elever saknar två viktiga aktiviteter i sina grupper, nämligen argumentation 
och kontext-byggande. ”Låg-presterande” elever lyckades även sämre i en annan studie av 
Säljö och Wyndhamn rörande antalet arbets- respektive veckodagar (Säljö & Wyndhamn 
1988). Detta kan, enligt författarna ses som ett tecken på att skolans abstrakta värld utgör ett 
problem för dessa elever. 

Parmars et. al. studie visar att elever med matematiksvårigheter i lägre årskurser ofta inte 
utvecklas utan bibehåller sina problem under hela grundskoletiden (Parmar, Cawley & 
Franzita 1996). Detta tyder enligt författarna på brister i undervisningen och utvärderingen av 
denna. Precis som Ahlberg konstaterar de att elever med svårigheter i matematik ofta får träna 
mer på samma slags grundläggande uppgifter istället för att utveckla sin problemlösande 
förmåga (Ahlberg 2001, s. 43). 

Russell och Ginsburg försöker analysera vilka olika typer av uppgifter som är problematiska 
och vilka typer av fel elever med matematiksvårigheter gör (Russell & Ginsburg 1984). En 
tidigare case-study ligger till grund för ett antal hypoteser om hur elever tänker när de löser 
olika typer av problem. Med utgångspunkt från dessa sammanställdes en serie uppgifter, 
bland annat ett antal enkla benämnda uppgifter som eleverna skulle lösa. Efter varje uppgift 
intervjuades eleverna om hur de tänkt. Denna studie visar bl a att elever med 
matematikproblem hade svårt att hantera uppgifter innehållande irrelevant information. 
Svårigheten verkar ligga i att hantera den semantiska komplexiteten i uppgiften, inte i själva 
matematiken.  

Som tidigare nämnts har Fuchs försökt se skillnader mellan elever med enbart 
matematiksvårigheter (MD) och elever med kombinerade läs och skriv- och 
matematiksvårigheter (MD+RD) i relation till komplexitetsgraden på problemen (Fuchs & 
Fuchs 2002). I denna studie skiljer man på tre olika problemtyper: 



 

12 

 

1. arithmetic story problems – enkla aritmetiska textproblem som kräver en beräkning. 

2. complex story problems – lite svårare problem som kan kräva upp till tre 
beräkningssteg och innehålla ovidkommande information (men inga irrelevanta 
siffror) 

3. real-world problems- ges i form av en berättelse som kan innehålla alla typer av 
irrelevant information som åtföljs av öppna uppgifter som kan lösas på olika sätt. 

Generellt klarade sig MD-gruppen bättre än MD+RD-gruppen och problem av typ 1 (se ovan) 
var enklare än typ 2 och 3, som var jämförbara. Resultaten visar också att för de svårare 
problemen skiljer sig de båda grupperna åt om man studerar beräkning och problemlösning 
var för sig. MD+RD-gruppen var sämre på problemlösning, men lika bra på beräkning som 
MD-gruppen. Med anledning av dessa resultat betonar Fuchs vikten av att i framtida studier 
skilja mellan elever med kombinerade problem och elever med enbart matematiksvårigheter 
samt att testa på olika typer av problem. 

3.4 Problemlösning i grupp 

Jakobsson studerade elevgrupper som löste naturvetenskapliga problem och konstaterar att 
samarbete har stor betydelse för de flesta elevers lärande (Jakobsson 2001). Han lyfter fram 
tre olika typer av samarbete som leder till en positiv kunskapsutveckling: 

A. Samarbete som resulterar i perspektivbyte 

B. Asymmetriskt samarbete 

C. Samarbete som utvecklar elevernas lärattityder 

(Jakobsson 2001, sid 236) 

I det första fallet ges eleverna tillfälle att erfara den variation som av många ses som viktig i 
lärandet genom att flera synsätt presenteras och diskuteras. Ahlberg betonar vikten av att i det 
skedet när små barn ska övergå från den ”egna ” matematiken till den formella som 
presenteras i skolan ge barnen tillfälle att tillsammans angripa många olika problem för att 
finna olika varianter och strukturer som de kan diskutera. Genom att de talar om problemen 
hjälper de varandra till en större förståelse genom att koppla sina egna kunskaper till andras 
sätt att tänka. Denna sociokulturella ansats betonas också av Wyndhamn et al som en möjlig 
grund för nästa läroplan (Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz 2000). Att samarbeta med andra 
ger oss flera perspektiv på samma problem. Carlgren och Marton diskuterar erfarandet som 
grund för lärande och påpekar också att olika människor erfar samma sak på olika sätt 
(Carlgren & Marton 2000, kap. 4). Detta ger oss en variation som gör det möjligt för oss att 
urskilja olika aspekter. Runesson diskuterar också vikten av variation i 
matematikundervisningen som grund för en ökad förståelse (Runesson 1999).  

Även i de fall då eleverna har en mycket varierande förförståelse kan samarbetet vara positivt 
för båda parter. Vi får då det asymmetriska samarbetet där en part använder samarbetet för att 
öka sin förståelse genom att utnyttja den ”mer vetande” partens kunskaper, medan denne ökar 
sin förståelse för problemet ifråga genom att hon/han måste formulera sin kunskap på ett för 
den andre begripligt sätt (Jakobsson 2001, Owen & Fuchs 2002) 

Förutom dessa rent kunskapsproducerande resultat ser Jakobsson ett tredje positivt resultat av 
samarbetet, nämligen att många elever utvecklar sina metakognitiva förmågor. 
Gruppdiskussioner om informationssökning och källkritik leder t ex till en utvecklad 
kunskapssyn (Jakobsson 2001).  
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Det är dock inte alltid som samarbetet mellan elever räcker till för att nå en ökad förståelse. 
Wistedt ger ett exempel på ett samarbete mellan elever där läraren behövs som 
kompletterande samtalspartner i en situation där eleverna inte förmår se varandras skilda 
lösningar utan fastnar i sina respektive resonemang (Wistedt 1996). 

3.5 Sammanfattning 

Denna litteraturstudie omfattar givetvis endast en liten del av all den forskningslitteratur som 
finns om problemlösning, matematik- och lässvårigheter. Urvalet har styrts av mina egna 
intressen och är på inget sätt fullständigt. Bortsett från offentliga publikationer (från 
Skolverket osv.) har jag försökt hålla mig till primärkällor i största möjliga utsträckning.  

Problemlösning ses idag som centralt i skolan, inte enbart inom matematikämnet. Vad som är 
ett problem kan dock variera från individ till individ. Det är därför viktigt att arbeta med 
problemställningar som kan anpassas till den enskilde eleven. Överhuvudtaget betonas en 
individuell anpassning som grund för ett ökat intresse och ökade möjligheter till inlärning. 
Detta kan även stödjas av arbete i smågrupper där olika begåvningar kan bidra till det 
gemensamma lärandet och variationen kan ge upphov till matematiska diskussioner som är 
viktiga för förståelse och begreppsbildning. 

Ett genomgående problem vid studiet av litteraturen inom detta område är att begrepp som 
matematiksvårigheter, läs- och skrivsvårigheter etc. inte definieras eller bryts ned i sina 
beståndsdelar. Ofta selekteras elever med matematiksvårigheter med hjälp av skriftliga 
standardtest där endast slutresultatet i antal poäng är avgörande för klassificeringen av eleven. 
På samma sätt definieras elever med läs- och skrivsvårigheter. Detta säger ingenting om 
vilken typ av svårigheter den enskilde eleven har, och innebär endast en bedömning av den 
skriftliga redovisningsförmågan. Dessa brister gör det svårt att jämföra resultat från olika 
studier. Likväl kommer jag själv att av sekretesskäl använda mig av begreppen matematik- 
respektive läs- och skrivsvårigheter utan att närmare gå in på detaljer om elevernas särskilda 
svårigheter. 

Många elever har svårt att nå målen i matematik, även med olika typer av stödinsatser. Olika 
forskare ger olika råd om vad som underlättar för elever med matematiksvårigheter. 
Inlärningssvårigheter kan i många fall relateras till skolans arbetssätt och utbildningens 
genomförande.  
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4 Metod 

Detta metodavsnitt innehåller dels en kort beskrivning av vanliga metodansatser i den 
litteratur jag studerat. Dels innehåller den en kortfattad reflektion över de olika 
forskningsansatser jag valt mellan för denna studie samt resultatet av den pilotstudie som 
genomförts i syfte att testa den primära datainsamlingsmetoden. Avsnittet avslutas med en 
kortfattad beskrivning av hur arbetet genomförts. 

4.1 Metod i litteraturen 

Jordan genomförde observationer kombinerade med retrospektiva verbala rapporter. 
Deltagarna, elever i andra klass, screenades först med hjälp av standardtester och delades in i 
olika elevgrupper beroende på läs- och skrivfärdighet respektive matematisk förmåga. De fick 
sedan lösa en rad olika uppgifter och ombads efter varje uppgift beskriva hur de gått till väga 
och svaren klassificerades efter använd strategi. En statistisk bearbetning genomfördes och de 
olika gruppernas resultat och strategival jämfördes (Jordan & Hanich 2000). 

Silver företog en statistisk bearbetning efter genomförda standard-test. Huvudsyftet med 
denna undersökning är att bestämma om elevers svårigheter består under en längre tid eller ej, 
varför fokus ligger på resultatet, inte orsakerna (Silver et. al. 1999) 

Inoue arbetade med äldre deltagare än de flesta andra. Hennes undersökning gäller 
universitetsstuderandes hantering av sk P-problem. Problemlösningen sker individuellt med 
papper och penna och följs upp med retrospektiva intervjuer. Materialet kodas enligt ett 
förutbestämt schema och resultatet redovisas kvantitativt(Inoue 2005). 

Verschaffel et al diskuterar de metodologiska frågorna i en serie undersökningar som alla 
baseras på gemensamma skriftliga test och påpekar bristerna med denna typ av 
undersökningar eftersom de inte säger något om varför eleverna svarar som de gör 
(Verschaffel, Greer & De Corte 2000). I ett par av dessa undersökningar gjordes 
intervjuuppföljningar med några utvalda elever som pekar på att åtminstone en del av 
eleverna är påverkade av situationen, och löser problemen i en 
matematikundervisningskontext snarare än en verklighetsorienterad kontext. 

Reussers undersökning från 1997 består av två delar. Försök 1 är en replikation av 
Verschaffels tidigare skriftliga test (se ovan). Eleverna skriver lösningar och eventuella 
kommentarer på papper, materialet kodas efter ett förutbestämt schema. Försök 2 genomförs 
som det första men kompletteras med ett frågeformulär och en klassrumsdiskussion (Reusser 
& Stebler 1997). 

Säljö och Wyndhamn studerade problemlösningsgrupper i en av sina porto-tabellsstudier. 
Grupperna var sammansatta av deras lärare för att vara så homogena som möjligt och 
graderades i låg, medel och högpresterande. Försöket utfördes under matematiklektionstid. En 
av försöksledarna var närvarande under försöken och all interaktion mellan eleverna spelades 
in på band för senare analys (Säljö & Wyndhamn 1990). 

En annan större studie av gruppers problemlösning, visserligen inom naturvetenskap, är 
Jakobssons studie av elevers lärande i grupp. Jakobsson kombinerade skriftliga prov och 
intervjuer för att fastställa individernas kunskapsnivå och förståelse av problemet såväl före 
som efter grupparbetet. Gruppernas arbete dokumenterades dels genom videoupptagningar 
och dels genom de processbeskrivningar grupperna själva gjorde under arbetets gång. 
Jakobsson fanns dessutom närvarande som medverkande observatör. Materialet bearbetades 
med utgångspunkt från några olika utvecklingskategorier i syfte att följa varje individs 
utveckling under arbetets gång (Jakobsson 2001). 
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Wyndhamn och Säljö beskriver den metodologiska ansatsen över tiden (tyvärr utan att 
exemplifiera) så här: 1970-talet dominerades av systematiska försök att genom experiment 
och fallstudier försöka bestämma vad som gjorde problemet svårt. 1980-talets forskning var 
centrerad runt novis-expertis problematiken och använde intervjuer och tänka-högt-ansatser 
för att hitta skillnader i strategier vid problemlösning. Elevernas metakognition studerades 
och försök gjordes att förbättra problemlösningsförmågan genom olika typer av 
träningsprogram. Under den senare delen av 80-talet och under 90-talet började alltfler 
forskare använda sig av etnografiska metoder för att fånga kontextens betydelse för vårt 
tänkande och agerande (Wyndhamn & Säljö 1997). 

1980-talets kognitionsforskning utfördes delvis av forskare som intresserade sig för 
utveckling av expertsystem. Huvudsyftet med deras studier var att ”dra ur” experter den 
kunskap de använde i sitt arbete (knowledge eliciting, knowledge acquisition), formalisera 
kunskapen och omsätta den i regler som en dator kunde använda, programmera datorn och 
låta datorn bli expert, tillgänglig för alla. Mycket av den kunskap en expert använder vid t ex 
problemlösning, är sk tyst kunskap som ofta inte är medveten och i alla fall inte lätt att 
formulera i ord. Om en expert ombeds beskriva hur han/hon gör, faller ofta stora delar bort, 
eftersom mycket görs automatiskt, utan reflektion. De metoder man använde för att få fram 
denna typ av kunskap var olika former av observationsstudier, ofta tänka-högt baserade. 
Experten sattes att genomföra sin arbetsuppgift och ombads under tiden att tänka högt. 

Sammanfattningsvis kan man säga att majoriteten av de undersökningar jag studerat har sitt 
fokus på hur? när? och vem? frågor och använder en individorienterad, kvantitativ ansats. Ett 
fåtal studier använder en kvalitativ ansats för att få svar på varför? eller på vilket sätt? elever 
svarar som de gör.  

4.2 Metodval 

Studien omfattar ett fåtal elever där jag vill komma åt deras sätt att resonera och tänka, dels 
individuellt och dels i grupp, i problemlösningssituationer. Den fokuserar hur och varför-
frågor och utformas därför som en kvalitativ studie. Litteraturgenomgången, som är ganska 
bred, har resulterat i ett syfte och ett par ganska vida frågeställningar: 

Syftet med studien är att få en insikt i hur elever med kombinerade läs- och skriv och 
matematiksvårigheter tänker och resonerar vid problemlösning. 

I en så pass begränsad undersökning som ett examensarbete utgör finns ingen möjlighet att 
hitta generella svar på så stora frågor som dessa. Målsättningen med arbetet är därför att 
genom studier av en liten grupp elever försöka få en uppfattning om hur de tänker och 
resonerar kring den här typen av problem, dels då de jobbar enskilt och dels då de har 
möjlighet att lösa problemen tillsammans. Mina frågeställningar kring detta är således 

• Hur resonerar elever med kombinerade läs- och skriv- och matematiksvårigheter vid 
problemlösning?  

• Hur resonerar en grupp elever med kombinerade läs- och skriv- och 
matematiksvårigheter vid problemlösning?  

Jag har övervägt olika övergripande metodologiska ansatser för denna studie: fenomenografi, 
fallstudie eller grundad teori. Anledningen till att jag valt dessa tre att studera närmare är dels 
min personliga inställning att slutsatser och teorier bör grundas i verkligheten, dels att de 
passar för att studera ett fenomen eller en aktivitet.  

Fenomenografin koncentreras på att identifiera en grupps uppfattning om ett fenomen. I den 
här studien är jag inte ute efter hur gruppen uppfattar fenomenet, utan mera hur man hanterar 
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situationen. Uppfattningar påverkar säkerligen agerandet, men det är inte fokus i studien. I en 
fenomenografisk studie studerar man också individer som har stor erfarenhet av fenomenet 
ifråga (Creswell 1998, p. 55). Jag tror inte att dagens skolelever har så stor erfarenhet av den 
här typen av problem, som inte är tillrättalagda för skolmatematiken. 

Fallstudiens fokus är att förstå just det fall jag studerar, inte att hitta mönster, 
regelbundenheter eller liknande. Att se vad som händer och förstå innebörden av det i just det 
här fallet. 

Den grundade teorin, slutligen, har som mål att utveckla en teori om det fenomen man 
studerar. Förutom att se vad som händer, också försöka se varför, och beskriva detta i en 
teori. Guvå och Hylander uttrycker detta så här: ”Valet faller på grundad teori när syftet är att: 

• nå fram till en teori som kan ge nya förklaringar som bidrar till förståelse av 
grundläggande sociala processer 

• utforska generella skeenden och inte enskilda personer” 

(Guvå & Hylander 2003, s. 16) 

Även om omfattningen av denna studie inte tillåter utvecklandet av en fullständig teori, och 
inte heller studiet av ett större antal personer, är det ändå den metod jag känner bäst passar in 
på mitt syfte och mina frågeställningar. 

4.2.1 Grundad teori 

Utgångspunkten i den grundade teorin är att man förutsättningslöst ska gå in i sitt material och 
låta data forma koder, kategorier och så småningom en hållbar teori. Genom ständiga 
återblickar och jämförelser, teoretiskt urval i syfte att fylla luckor och en fortsatt strategisk 
datainsamling tills man nått en mättnad och inget nytt tillförs arbetar man fram en teori som 
om man arbetat noggrant kvalitetssäkrat sig själv. En mycket bra översikt och sammanfattning 
av metoden, som dessutom innehåller konkreta exempel, ges i Guvå och Hylanders bok 
”Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv” (Guvå & Hylander 2003).  

Jag vill här lyfta fram några av tankarna inom denna forskningsmetod som är av betydelse för 
den här studien. 

För det första är det inte vanligt att göra en omfattande litteraturstudie för den här typen av 
studie. Litteraturen används inom grundad teori främst i slutet av arbetet, för att jämföra med 
tidigare forskning. Den litteraturstudie jag gjort inom ramen för detta arbete, berör ju dock 
inte de centrala frågeställningarna, utan fungerar mera som en bakgrund, ett upphov till dessa. 
Att som forskare vara helt förutsättningslös när man går in i ett område, är ju oerhört svårt. 
För att överhuvudtaget förstå något av sammanhanget måste en del kunskaper och idéer 
finnas. Jag kommer att i största möjliga mån försöka bortse från eventuella ”kunskaper” som 
kan störa min studie och försöka att i analys och diskussion redovisa eventuella problem av 
detta slag.  

Enligt Glaser har jag förmodligen en alltför snäv frågeställning som påverkar min studie. 
Enligt Strauss skulle den förmodligen vara godtagbar. Jag kommer att i möjligaste mån följa 
de ursprungliga idéerna om arbetsgång och tankesätt inom grundad teori, som formulerades 
av Glaser och Strauss 1967, och som Glaser hållit fast vid (Glaser & Strauss 1967; Glaser 
1978; Glaser 1992). En av Glasers invändningar mot Strauss senare beskrivningar av grundad 
teori var att han forcerade fram teorierna och inte lät dem ”värka fram” ur data på ett naturligt 
sätt (Glaser 1992). I mitt arbete kommer jag att försöka följa Guvå och Hylanders beskrivning 
av metoden, som jag anser vara en för denna uppgift lagom ”receptmässig” variant (Guvå & 
Hylander 2003). 
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Ett examensarbete räcker tidsmässigt inte till för att nå mättade kategorier och generera en 
teori. En grundad teori-studie är tidsödande och att ha en dead-line i ett sådant arbete är 
egentligen omöjligt. Jag vill se det här arbetet som en början till ett teoribygge, där jag får 
acceptera att inte nå ända fram. 

Jag kommer att använda mig av en huvudsaklig datainsamlingsmetod som inte är så vanlig 
inom grundad teori. Eftersom jag vill studera hur elever som löser problem tänker och handlar 
är en vanlig observation eller en intervju inte tillräcklig. Jag kommer därför att använda mig 
av tänka-högt metoden som ger upphov till verbala protokoll. Glaser påpekar i sin ”Basics of 
grounded theory analysis” att alla data är tänkbara: ”It´s all data for the analysis. Whether soft 
or hard it is just grist for the mill of constant comparison and analyzing” (Glaser 1992, p.11). 
De verbala protokollen kommer inte, som är fallet i ursprungsmetoden, att användas för att 
konstruera kognitiva scheman, utan som data för kvalitativ analys i enlighet med den 
grundade teorin. 

4.2.2 Verbala protokoll som data 

Verbala protokoll ger en bild av vad som för tillfället aktivt bearbetas i personens 
arbetsminne. Informationen är därför ofta osammanhängande och irrationell. Det finns olika 
tekniker för att få fram verbala protokoll (indelning enligt Someren, Barnard & Sandberg 
1994). 

Retrospektion: Deltagarna löser uppgiften och tillfrågas omedelbart därefter om hur 
processen förlöpte. Problemen med denna metod är att den inbjuder till efterkonstruktioner, 
medvetet eller omedvetet, kanske i syfte att släta över irrationella beslut. Deltagarna kan 
också vara omedvetna om en del tankesteg eller beslut eller ha svårt att minnas den exakta 
gången. Kan jämföras med en vanlig intervju. 

Introspektion: Deltagarna löser uppgiften och avbryts med jämna mellanrum av 
försöksledaren som ställer frågor om processen. Dessa avbrott stör givetvis processen och kan 
också påverka deltagarna att åstadkomma en effektivare lösning på uppgiften. 

Dialogobservation: Naturliga dialoger eller dialoger skapade av testsituationen, dvs man 
konstruerar uppgiften så att deltagarna måste kommunicera med varandra, studeras. Med 
denna metod slipper man avbrott och efterkonstruktioner. Nackdelen är dock att inte alla 
tankar verbaliseras i en dialog. 

Tänka högt: 1980 publicerade Ericsson och Simon en teori om användning av verbala tänka-
högt protokoll som empiriska data i studier av kognitiva processer (Ericsson & Simon 1980). 
Metoden hade då använts i många år, t ex använde Kruteckij och hans medarbetare denna 
metod i de undersökningar jag tidigare refererat till, men Ericsson och Simon hade utvecklat 
och formaliserat den. Tanken bakom metoden är att genom att analysera en uppgift och 
beskriva den i olika steg och kombinera resultatet med någon lämplig psykologisk teori kan 
man få fram en psykologisk modell som beskriver möjliga tillvägagångssätt för att lösa en 
specifik uppgift. Denna modell kan sedan kombineras med teorier om hur människor 
verbaliserar sina tankar och ligga till grund för ett kodningsschema. Man låter sedan en eller 
flera försökspersoner genomföra uppgiften samtidigt som de tänker högt och de protokoll 
detta ger upphov till kodas och resultaten jämförs med de förväntade. Det är en strikt metod 
som syftar till att åstadkomma scheman över kognitiva processer (Someren, Barnard & 
Sandberg 1994). 

Anledningen till att metoden utvecklades var att man ville undvika problemet med att 
försökspersonerna skulle behöva hämta information från t ex långtidsminnet både under 
försöket och efter. Här fanns en potentiell felkälla – var det alldeles säkert samma information 
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som användes? Istället ville man ha en direktrapport om vad personen ifråga tänkte under 
tiden uppgiften löstes. Eftersom man inte efterfrågar en beskrivning eller motivering till vad 
man gör påverkas inte processen i någon större utsträckning (Ericsson & Simon 1980). 

Metoden har under åren använts inom ett flertal discipliner och ofta kritiserats. I de fall 
uppgiften i sig inte medför att olika sinnesintryck verbaliseras störs processen av att 
verbalisering måste ske för att man ska kunna tänka högt. Om mycket information processas 
som sviter av bilder t ex tar det tid och kraft från arbetsminnet att omsätta detta i ord och det 
påverkar givetvis den ursprungliga processen. Bara att tala högt kan i sig störa snabba 
tankeförlopp (Someren, Barnard & Sandberg 1994).  

Van den Haak et al har gjort jämförande studier av retrospektiva resp samtidiga tänka högt-
protokoll i en användbarhetstest av en bibliotekskatalog och funnit att uppgiften stördes av 
den samtidiga rapporteringen (van den Haak, De Jong & Schellens 2003). De fann också 
kvalitativa skillnader i resultaten, såtillvida att den samtidiga rapporteringen avslöjade 
observerbara problem medan den retrospektiva avslöjade problem som inte kan upptäckas 
utan verbalisering. 

Många forskare arbetar med att studera vilka olika minnesfunktioner som brister vid olika 
typer av problem. Arbetsminnets totala kapacitet påverkar t ex förståelsen av benämnda 
uppgifter, liksom beräkningsförmågan, och brister här verkar leda till både läs och 
skrivsvårigheter och matematiksvårigheter, medan det visuo-spatiala arbetsminnet (som är en 
del av det totala arbetsminnet) påverkar i första hand det matematiska tänkandet (Fuchs & 
Fuchs 2002; Geary, Hamson & Hoard 2000; Jordan & Hanich 2000; Siegel & Ryan 1989; 
Swanson & Sachse-Lee 2001). Geary påpekar också att elever med variabla resultat, som 
ändras år från år, inte verkar ha de kognitiva brister som elever med stabila läs- skriv- och 
matematiksvårigheter har, utan dessa problem torde hänföras till känslomässiga, sociala eller 
andra yttre faktorers påverkan (Geary, Hamson & Hoard 2000). 

De elever som kommer att ingå i min huvudstudie har stabila svårigheter och kan därför 
tänkas ha någon form av problem med sitt arbetsminne. Som nämnts ovan kan tänka-högt 
metoden i någon mån belasta arbetsminnet. För en person med normal kapacitet kanske detta 
inte betyder speciellt mycket, men eftersom detta är elever som kan tänkas ha svårigheter med 
just arbetsminnet, kan metoden störa processen mera i deras fall än normalt 

Med tanke på ovanstående diskussioner valde jag att genomföra en pilotstudie där 
datainsamlingsmetoden testades. 

4.2.3 Dokumentation av data 

Det finns flera tänkbara sätt att dokumentera sina data. Anteckningar, ljudinspelningar och 
videoinspelningar hör till de vanligaste. Oavsett vilken metod man använder sig av kommer 
detta att påverka datainsamlingen. De flesta människor ändrar sitt beteende när de vet att det 
de säger blir förevigat. Oftast är människor känsligare för att videofilmas än att spelas in på 
ljudband. Oavsett vilken metod man använder bör fältanteckningar föras. Att anteckna tar 
dock också tid och stör istället forskaren som kan tappa koncentration under tiden 
anteckningarna förs. Fördelen med ljud- och videoinspelningar är ju att man kan gå tillbaka 
och återuppleva sessionen, eventuellt tillsammans med respondenten. Det är dock inte säkert 
att vare sig forskarens eller respondentens tankar är desamma i efterhand, varför 
fältanteckningar kan vara mycket värdefulla (Wilson, 1996).  
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4.2.4 Transkription av data 

Oftast rekommenderas i litteraturen att bandade data ska transkriberas, d.v.s. skrivas ut som 
text. Det finns både för- och nackdelar med detta.  

Att transkribera ljud- eller videofilm har många fördelar. Bearbetning och analys underlättas 
om man har texten i datorn eller på papper. Idag finns åtskilliga datorprogram med uppgift att 
stödja forskare i analys av kvalitativa data. Dessa är ofta framtagna med någon viss metod i 
åtanke och val av programvara bör övervägas noga och göras före transkriptionen (Tesch, 
1990, Weitzman, 1995).  

Graden av noggrannhet i transkriptionerna beror också på vilken typ av analys man avser att 
genomföra. Lingvistiska och diskurscentrerade analyser kräver större noggrannhet än analyser 
för rent deskriptiva analyser av skeenden (Linell, 1994). 

Transkription är dock en mycket tidskrävande uppgift och graden av noggrannhet bör noga 
avvägas i förhållande till tidsåtgång. Samtidigt ger transkriptionen tillfälle till noggrann 
genomlyssning/tittning av det insamlade materialet och har ett stort värde i sig på detta sätt. 
Därför väljer många forskare att göra sina egna transkriptioner istället för att leja ut detta 
arbete till någon som i och för sig kanske skulle klara av arbetet på mycket kortare tid. 

Transkription av data innebär inte enbart att de faktiska orden ska överföras till text. Mycket 
annat kan vara av vikt att notera, t ex tonfall, tveksamheter, gester och åtbörder. Vad som är 
värt att notera faller återigen tillbaka på vad som ska analyseras och hur. Gee på pekar att vid 
studier av undervisningssituationer är det extra viktigt att beakta de olika aktörernas 
behandling av språket, elever hanterar språket annorlunda än lärare och forskare, eftersom 
detta på verkar vad vi kan få ut av materialet (Gee, 1992). 

Jag har valt att göra enkla dramadialogiska uppställningar utan särskilda markeringar av 
tonfall etc. och istället gå tillbaka återupprepade gånger till ljudupptagningarna vid analysen. 
Anledningen till detta är att jag anser att nyanserna i elevernas uttryckssätt är svårfångade på 
papper och det skulle ta mig mer tid att göra fullständiga transkriptioner än att gå tillbaka till 
ljudkällan. 

4.3 Pilotstudie 

Jag ville testa hur eleverna med både läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter 
upplevde den ytterligare pressen att tänka högt samtidigt som de löste textbaserade uppgifter.  

4.3.1 Syfte 

Enligt Wilson är syftet med en pilotstudie att dels testa studiens design i stort och dels att testa 
datainsamlingsmetoderna så att man vet att man samlar in de data man önskar och att 
instrumenten fungerar som man tänkt sig (Wilson 1996, p. 103).  

Huvudsyftet med den här pilotstudien var att testa tänka-högt metoden som 
datainsamlingsmetod. Framförallt ville jag undersöka om eleverna verkade ta till sig metoden 
och kunna arbeta efter de instruktioner som ges av försöksledaren i denna metod. Jag ville 
också försöka bedöma huruvida metoden i sig verkade störa själva problemlösningsprocessen. 
Mina två huvudfrågor var således: 

• Klarar deltagarna av den här typen av samtidig rapportering? 

• Påverkar metoden problemlösningsprocessen? 
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Eftersom den första datainsamlingen skulle fungera som basmaterial för en grundad teori-
analys, var jag mindre intresserad av exakt vad resultatet skulle bli. Beroende på utfallet avsåg 
jag att fortsätta min datainsamling på det sätt som verkade mest användbart. 

4.3.2 Deltagare 

En av de elever som senare deltog i huvudstudien.  

4.3.3 Metod och genomförande 

En elev löste uppgifter samtidigt som denne uppmanades att tänka högt. Jag hade innan 
försöket talat lite om metoden och hur den fungerade. Ingen bandupptagning genomfördes. 
De uppgifter som användes i pilotstudien var de som eleven fn arbetar med i undervisningen. 

4.3.4 Resultat 

Det var uppenbart att metoden att bara tänka högt inte alls passade i det här sammanhanget. 
Långa tysta avbrott gjorde att jag tvingades prompta och därmed synbarligen störde 
tankeprocessen hos eleven. Efter ungefär halva försökstiden övergick vi därför till en 
alternativ metod, inspirerad av Someren (se ovan). Eleven uppmanades istället berätta för mig 
vad han gjorde, men inte varför. Detta gav som resultat ett protokoll som var utförligare och 
mer personligt riktat till mig som försöksledare än ett vanligt tänka-högt protokoll. Som 
försöksledare försökte jag undvika att ha synpunkter på lösningen, utan instämde bara eller 
nickade uppmuntrande.  

Sammantaget fungerade problemlösningen bättre, protokollen blev fylligare och min 
bestämda uppfattning är att jag fick en klarare bild av vad som rörde sig i elevens huvud 
under försöket med denna modifierade tänka-högtmetod. 

Slutsatsen av pilotstudien var att den rena tänka-högt-metoden inte lämpar sig för den här 
typen av deltagare. I huvudstudien användes istället en typ av dialogobservation där eleverna 
ombads berätta för mig vad de gjorde. Detta kompletterades med intervjuer efter försöken. 

4.3.5 Diskussion 

Someren påpekar att barn ibland har svårt att ta till sig instruktionerna för tänka högt metoden 
och föreslår en slags dialogobservation, där deltagarna berättar för någon annan hur det går till 
att lösa ett problem, som alternativ (Someren, Barnard & Sandberg 1994, s.23). Min tolkning 
av pilotundersökningen är att i den första delen av försöket koncentrerade sig eleven alldeles 
för mycket på metoden. Istället för att lösa problemet upplevde jag att eleven ägnade tid och 
kraft åt att fundera ut vad som borde rapporteras högt. Då jag ändrade instruktionerna och 
istället bad eleven berätta för mig, flöt arbetet på ett bättre sätt och det kändes som om eleven 
upplevde detta som en naturligare situation. 

Genom att inte kräva förklaringar under pågående arbete av eleven, tror jag mig inte störa 
problemlösningsprocessen i någon högre grad. Möjligen kan processen påverkas av att 
berättandet föranleder eleven att fundera lite extra på problemet och olika angreppssätt, vilket 
ger en något mer genomtänkt lösning än vad som annars vore fallet. Datainsamlingen bör 
kompletteras av en efterföljande diskussion/intervju där eleven ombeds förklara hur han eller 
hon tänkte under processen eftersom detta inte framgår av basmaterialet. 

Det faktum att eleven som deltog i pilotstudien var en av de elever som senare kom att delta i 
huvudstudien tror jag inte påverkade resultatet i någon högre grad eftersom pilotstudien dels 
innebar arbete med en annan typ av problem och dels innebar arbete med en metod som 
senare inte användes i huvudstudien. 
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4.4 Etiska överväganden och problem 
Jag har tidigare poängterat vikten av att i detalj beskriva vilken typ av svårigheter de elever 
som deltar i studier av denna typ har. Trots detta är jag själv mycket sparsam med den typen 
av beskrivningar i det här arbetet. Detta beror givetvis på att eftersom jag arbetar med endast 
tre olika individer skulle sådana beskrivningar bli alltför utpekande och de olika individerna 
skulle lätt kunna identifieras av omgivningen. Innan jag påbörjade detta arbete kontaktade jag 
såväl elever som deras föräldrar och informerade dem muntligt (eftersom det bara rör sig om 
tre elever) om undersökningen och utlovade i samband med detta att åtgärder skulle vidtagas, 
så långt möjligt, i syfte att ingen enskild individ skulle pekas ut på ett ofördelaktigt sätt. En 
viss grad av igenkännande är dock omöjlig att komma ifrån när det gäller ett så begränsat 
antal deltagare i en studie.  
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5 Fältstudie 

Här redovisas resultaten av den fältstudie som genomfördes med utgångspunkt från syfte och 
frågeställningarna som redovisats tidigare (se sid 2). 

5.1 Genomförande 

I enlighet med den grundade teori-metoden gjordes ett ”öppet teoretiskt urval” till den 
inledande datainsamlingen, vad gäller såväl deltagare som data.  

5.1.1 Deltagare 

Tidigare forskning visar på stora skillnader mellan elever med enbart matematiksvårigheter 
och elever med kombinerade matematik- och läs- och skrivsvårigheter. Det är därför viktigt 
att ange vilken typ av elever man jobbar med. Eleverna som deltog i denna studie går alla i 
årskurs 8. Samtliga har bedömts vara i behov av särskilt stöd i matematik och har under en 
längre tid arbetat tillsammans med några fler elever i en specialundervisningsgrupp i 
matematik. Med hänsyn till deltagarna går jag här inte närmare in på bedömningar av deras 
respektive brister och färdigheter. 

5.1.2 Materiel/Data 

De tre deltagarna genomförde varsin inledande individuell session där de presenterades tre 
olika s.k. P-problem. Data samlades in med hjälp av papper, penna och bandspelare – alla tre 
eleverna gjorde samma uppgifter och redovisade sina tankar i enlighet med resultaten från 
pilotstudien (se avsnitt 4.3). 

De tre uppgifterna jag valt ut och översatt för denna inledande session hämtades ur den 
samling S och P-problem som använts i en rad olika undersökningar (Verschaffel, De Corte & 
Lasure 1994). Det finns ingen särskild anledning att just dessa tre valdes ut.  

I. Kalle har 5 vänner och Erik har 6 vänner. Kalle och Erik ska ha fest tillsammans. De 
bjuder alla sina vänner och alla kommer. Hur många vänner är det på festen? 

II. Sven och Anna går i samma skola. Sven bor 17 km från skolan och Anna 8 km från 
skolan. Hur långt ifrån varandra bor Sven och Anna? 

III. Johans bästa tid på 100m är 17 sekunder. Hur lång tid tar det för Johan att springa 1 km? 

(Verschaffel, De Corte & Lasure 1994) 

Efter den inledande individuella sessionen genomfördes en gruppsession. De tre eleverna 
samlades och löste tillsammans följande två uppgifter: 



 

24 

 

IV. Två pojkar, Kalle och Martin, ska hjälpa Niklas att kratta löv på hans tomt. Tomten är 
1200 kvadratmeter. 

Kalle krattar i fyra timmar, 700 kvadratmeter, och Martin i två timmar, 500 
kvadratmeter. De får 180 kr tillsammans för arbetet. Hur ska pojkarna dela på 
pengarna så det blir rättvist? 

Visa med era uträkningar eller på annat sätt hur ni löst uppgiften. 

Kalle ska ha ………….kr 

Martin ska ha …………kr 

(Riesbeck, Säljö & Wyndhamn 1999) 

V. a. En affär säljer 312 födelsedagskort under december månad. Ungefär hur många tror ni 
att de säljer sammanlagt under januari, februari och mars? 

b. En affär i grannstaden, som är ungefär dubbelt så stor, säljer 624 julkort i december. 
Ungefär hur många tror ni att de säljer sammanlagt under januari, februari och mars?  

(Greer, Verschaffel & De Corte 1993, förf. översättning) 

 

Data: bandinspelning, mina anteckningar, gemensamt kladdpapper, slutliga förslag. 

Efter dessa två inledande sessioner gjordes ett strategiskt urval. I syfte att fånga 
läsförståelsens betydelse valdes en uppgift innehållande mera text än de föregående. Denna 
uppgift var inte av S/P-typ utan en ordinär benämnd uppgift hämtad från Mölleheds studie 
(Möllehed 2001). Att just denna uppgift valdes baserades på Mölleheds analys som visade att 
brister i textförståelsen var den främsta orsaken till att eleverna misslyckades med lösningen. 
22% av eleverna i årskurs 8 lämnade lösningar som tydde på bristande textförståelse. 

Uppgiften som valdes ut var: 

VI. En snickare har på sitt lager 15 spånplattor som är 244 cm långa, 120 cm breda och 2,4 
cm tjocka. Han får en beställning på 15 hyllor, som ska vara 150 cm långa och 35 cm 
breda och 60 hyllor, som ska vara 105 cm långa och 28 cm breda. Han vill använda ett 
så litet antal spånplattor som möjligt. Hur många behöver han använda. Rita och 
förklara! 

(Möllehed 2001, sid 193) 

Som hjälp i arbetet fick varje elev en mapp med modeller av en spånskiva, fem stora och tio 
små hyllor. Tidsfaktorn gjorde att jag tvingades kombinera individuella och gruppsessioner. 
Gruppen samlades och fick enskilt studera uppgiften med anmodan att sedan föredra sitt 
lösningsförslag för de andra i gruppen. Föredragningsordningen bestämdes med utgångspunkt 
från de tidigare individuella sessionerna såtillvida att den elev som haft störst svårigheter 
presenterade sitt lösningsförslag först. När alla presenterat sitt förslag fick gruppen försöka 
enas om ett gemensamt lösningsförslag. 

Ljudinspelningar kompletterade med elevers lösningar och mina anteckningar utgör rådata i 
studien. 
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5.2 Resultat och analys 

Under denna rubrik kommer jag att försöka återge de framväxande begrepp och strukturer 
som analysen gav upphov till. Eftersom process och produkt går hand i hand och ömsom i 
cirklar när man använder den här metoden är det svårt att separera analysen från resultatet, 
och den här framställningen avser att spegla mina tankar och de tolkningar jag gjort av det 
insamlade materialet. Redovisningen följer först datainsamlingen och de olika sessionerna. 
Sedan försöker jag följa de olika individerna genom hela processen. Jag benämner eleverna 
Elev 1, Elev 2 och Elev 3 och använder genomgående ”han” trots att båda könen är 
representerade. De problemställningar eleverna arbetade med under de olika sessionerna finns 
närmare beskrivna i avsnittet ”Metod och genomförande”. 

5.2.1 Individuell problemlösning: Session 1-3 

Under dessa sessioner arbetade en elev i taget med de tre i avsnitt 5.1.2, sidan 23, beskrivna 
P-problemen. 

Alla elever börjar med att lösa alla uppgifter med en direkt aritmetisk beräkning, utan speciellt 
lång betänketid. Inget tyder på att läsningen av uppgifterna förorsakar några svårigheter. Den 
djupare interpretationen går dock samtliga elever förbi, tolkningen blir att det är en ordinär 
aritmetisk uppgift av enklare slag, ett S-problem. Ingenting tyder på att det är språkliga 
svårigheter som orsakar den felaktiga tolkningen. Snarare verkar det vara en ”matematisk 
tolkning” av kulturell art, uppgiften är så lik en ordinär matematikuppgift att den tolkas som 
en sådan. Utfallet av de sammanlagt nio lösningsförsöken (tre elever x tre uppgifter) blev: 

I tre fall når eleven till en utökad insikt, dvs föreslår själv alternativ och möjligheter utöver de 
självklara, diskuterar problemet. 

I två fall når eleven insikt efter en intervention (kan vara ett kortare eller längre inlägg från 
mig, beroende på elevens respons). Eleven utvecklar inte tankegången ytterliggare, men det 
står klart att han/hon förstår problematiken. 

I ett fall ser inte eleven  problemet utan håller tveksamt med och återvänder till den initiala 
beräkningen i resonemanget. 

I resterande tre fall når eleven insikt efter upprepad intervention. Här krävs flera 
interventioner för att eleven ska nå fram till en förståelse för problematiken. 

Det är endast i de fyra sistnämnda fallen, där eleven inte ser problemet eller där upprepade 
hjälpinsatser krävs, som matematiska svårigheter och låsningar förekommer.  

En matematisk svårighet karakteriseras av att eleven har problem med t ex beräkning, 
enhetsomvandlingar, proportionalitet eller representation. Exempel på detta är följande: 

• Elev: eh..17-8 det blir ju 8. 17,16,15,14,13,12,11,10,9, 9 km [eleven fingerräknar] 

En låsning innebär att eleven blockeras i sitt tänkande och kommer av sig för att han/hon 
fastnar i ett felaktigt eller ovidkommande resonemang. Ett exempel på en låsning kan vara att 
eleven till varje pris vill innefatta siffrorna i uppgiften i ett aritmetiskt uttryck utan att tänka 
efter varför (sifferkombination). 

• L: om man börjar här och springer hundra meter så tar det 17 sekunder 
E: mm 
L: hur lång tid tar det om han springer en kilometer istället då? 
E: eh…17 delat på ett, näe 
L: näe 
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E: gånger går ju inte för det blir 17 i alla fall 
[lite resonemang om förhållandet mellan 100m och 1 km] 
L:…..visst det går ju 10 såna där hundrameterssträckor på en kilometer 
E: 10 plus 17 blir 27. 

Ett annat exempel är när eleven mitt i ett resonemang om olika sätt att mäta avstånd börjar 
rabbla olika enheter, mil, meter, kilometer (enhet). 

• L: …finns det olika sätt som du kan mäta hur långt han har till skolan? 
E: meter 
L: ja, du kan ju mäta med olika sorter, finns det nåt annat som kan trassla till det? 
E: kilometer 
L: mm, här har vi ju mätt i km, 17 km 
E: mil 

Såväl de matematiska svårigheterna som låsningarna stör problemlösningen såtillvida att 
eleven verkar tappa tråden och komma bort från det initiala problemet. 

5.2.2 Problemlösning i grupp: session 1 

Denna session omfattade de i avsnitt 5.1.2, sidan 24, beskrivna problemen IV, Va och Vb som 
eleverna löste tillsammans. 

Under den första delen av sessionen, då diskussionen gällde problemet att rättvist fördela 
ersättning för olika arbetsinsatser, uppstod en markant rollfördelning.  

Elev 3 antog en dominerande roll, pratade mest och ledde diskussionen.  

Elev 2 intog en stödjande/resonerande roll, talade ganska mycket men kom inte med egna 
idéer i någon större utsträckning.  

Elev 1 intog en stödjande/räknande och förtydligande roll utan egna initiativ.  

• E3: Han får 50 spänn 
E2: va? 
E3: Han där 
E1: Vem av dom? Kalle? 
E3:ja, Kalle-balle 
E1: Kalle får 50 
E3: Näe det står inte Kalle, kan du inte läsa det? 
E3: [sjunger lite] Om han får femti så blir det hundra, femti plus åtti det blir 
E2: fem plus åtta det är.6,7,8,9,10,11,12,13, hundratrettio får han då 
E1: Martin får hundratretti 

Det visar sig senare att det initiala förslaget att Kalle ska ha 50 kr grundar sig på en gissning. 
Bakom denna gissning finns emellertid ett rimligt rättviseresonemang som tar hänsyn till 
såväl arbetad tid som avverkad yta. Både Elev 2 och Elev 1 håller med om att detta är en bra 
fördelning av pengarna. Det är svårt att avgöra om Elev 1 verkligen följer med i resonemanget 
eftersom hans yttranden endast rör beräkningar och förtydliganden av andras utsagor.  

Under den senare delen av sessionen, som ägnades åt problem V om födelsedags- respektive 
julkortsförsäljning under olika delar av året, bibehöll elev 3 sin dominerande roll, elev 2 såg 
genast den korrekta lösningen, men förmådde inte eller brydde sig inte om att argumentera för 
den och elev 1 låste fast sig i ett antal ovidkommande resonemang och beräkningar. Resultatet 
blev här två felaktiga dellösningar och eleverna lyckades inte komma till insikt om 
problematiken.  
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Mitt i resonemanget om hur många födelsedagskort som sålts, kommer plötsligt en av 
eleverna ihåg att de under tidigare sessioner fått lite konstiga uppgifter, ”lurisar” av mig: 

• E3: det är nitti dagar då. Men hur många kort säljer dom på en dag? 
E1: det vet man ju inte. Det är en sån där luris 
E2: det vet man ju inte, man vet ju inte det, dom kan sälja hur mycket som helst eller 
hur lite som helst. Man vet ju inte det 
E3: dom kan ju sälja alla kort på en dag 
E2: ja eller typ inga på en dag, man vet ju inte hur många dom säljer. Man gör inte det. 
L: Fast dom frågar ju ungefär hur många tror ni att dom säljer sammanlagt 
E2: det är väl bara att gissa nåt 
E3: vi kan ju ta trettien, eller tre gånger tre, eller tre gånger 
E2: 312 *3 

Under hela den här diskussionen iakttar eleverna mig som för att få ledning och bekräftelse på 
att de genomskådat uppgiften. De har snabbt anpassat sig till en ny matematikkontext där 
uppgifterna är ”luringar” som man förmodligen inte kan lösa direkt och lämna ett korrekt svar 
på. Exemplet speglar på så sätt vikten av i vilket sammanhang en uppgift löses. Elev två går 
dock tillbaka till sin ursprungliga, korrekta, lösning när han inte får stöd för ”luring-teorin”. 
Ett tankefel gör att han lämnar den korrekta lösningen och kommer med en ny lösning: 

• E2: eller 312*3. det är ju tre där och där är bara december. Eller två gånger menar jag, 
blir 624 
E3: ska vi ta 624 kort? 
[alla funderar en stund och nickar sedan instämmande] 

Deluppgift b, som istället för födelsedagskort behandlar julkort, löses på samma sätt snabbt av 
elev 2. De övriga ansluter till lösningen utan vidare diskussioner. I efterföljande diskussion 
inser de ganska snabbt att antalet sålda julkort under det första kvartalet av året förmodligen 
är väldigt lågt: 

• L: julkort, ja. Dom sålde 624 julkort i december och hur många julkort tror du då att 
dom säljer i januari februari och mars tillsammans? 
E3: ungefär likadant som där 
E2: inte många. För det är ju inte jul då 
L: nä, då är det ju inte jul så då kanske dom inte säljer mer än några stycken 
E2: noll 
L: nån som köper på rea kanske, eller så. Den var lite ful! 
Alla: ja!. 

Ingenting tyder på att det är läsförståelsen som leder till att eleverna kommer in på fel spår. I 
och för sig kan kanske den bristande insikten om att julkort inte säljs i någon större 
omfattning under januari, februari och mars kategoriseras som läsförståelseproblem, men 
eleverna har ändå läst och förstått uppgiften i någon mening. 

5.2.3 Problemlösning i grupp: session 2 

Eftersom elevernas kombinerade läs- och skrivsvårigheter var av intresse för mig valde jag en 
läsförståelsemässigt svårare uppgift till denna session (uppgift VI, se avsnitt 5.1.2 sidan 24). 
Texten är längre, behöver bearbetas i flera steg och innehåller lite överflödiga uppgifter: 

Sessionen inleddes med att eleverna fick 5-10 min att enskilt studera uppgiften och fundera på 
ett angreppssätt. Sedan samlades vi alla runt ett bord och de skulle i tur och ordning 
presentera sina tankar. Elev 1 som var minst aktiv under session 2 ombads börja, följd av elev 
2 och sist elev 3. Ingen av dem hade något förslag på hur man skulle kunna lösa uppgiften, 
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Ingen hade heller tagit fram hjälpmaterialet för att titta på det. Det var uppenbart att ingen 
hade ens en ansats till lösningsförslag.  

• L: Vad säger du E1? 
E1: Jag vet bara inte 
L: du vet inte alls. E2 då? 
E2: Nä det är dumt det där, först står det 15 hyllor sen står det 60 hyllor 
L:mm 
E2: det rör ihop sig 
E1: mm 
L: det rör ihop sig. E3 då? [E3 skakar på huvudet] Inte alls. 

Under denna session var det så småningom elev 1 som tog initiativet och i stort sett på egen 
hand (men med mycket guidning från min sida) löste uppgiften. Han började plocka med det 
praktiska hjälpmaterialet och fundera på hur många hyllor som fick plats på en spånskiva. 
Elev 2 var stundtals med på de praktiska momenten, att försöka passa in ”hyllor” på 
”spånplattorna”, men hade uppenbara svårigheter att se helheten i uppgiften. Elev 3, som var 
dominerande under session 2, var med på de inledande praktiska momenten, men övergav 
sedan gruppen för att istället tillverka slipsar av sina hyllor. 

Alla tre eleverna var eniga om att detta var en mycket svår uppgift. Det var rörigt, många 
olika siffror och svårt att förstå vad man skulle göra. I en provsituation hade de troligtvis 
övergett uppgiften. 

Elev 1, som tidigare inte på eget initiativ försökt använda grafiska representationer som stöd 
för problemlösningen tog nu hjälp av papper och penna. Streck fick representera alla hyllorna 
och dessa grupperades varefter beräkningarna gjordes. På så sätt lyckades eleven komma fram 
till rätt antal grupper, d.v.s. spånplattor (se fig 1) 

 
Fig 1. Grafisk representation gjord av elev 1 vid lösandet av uppgift VI. Den översta 
delen av figuren visar hur många spånplattor (horisontella streck) det går åt till 
femton stora hyllor (vertikala streck). Den undre delen visar 60 små hyllor, varav 15 
redan tillverkats tillsammans med de stora hyllorna (överstrukna) och resten delats in 
i grupper om nio stycken (det antal små hyllor man kan få ut på en spånskiva) 

De enda beräkningar som gjordes var av elev 1 som inledde med att addera 60+15 för att se 
hur många hyllor som skulle tillverkas och senare 60-15 för att se hur många små hyllor som 
saknades. Efter förfrågan presenterar även elev 3 ett förslag på hur man skulle kunna räkna 
för att kontrollera det praktiska förslaget. 
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• L:skulle man kunna räkna fram det här på nåt sätt? 
E3: ta hur långa dom är, plussa ihop dom 
L: mm 
E3: och sen så räkna ihop bredden på den 
L: mm 

Grupparbetet uteblir. Alla tre arbetar individuellt med det praktiska materialet. Elev 2 verkar 
ge upp när uppgiften skiftar karaktär och det praktiska materialet inte längre går att använda 
och man måste övergå till beräkningar eller någon annan representationsform. Även elev 3 
slutar intressera sig för uppgiften när vi väl bestämt hur många hyllor av respektive sort vi kan 
få ut av en spånplatta.  

Min tolkning av vad som skedde under sessionen är att elev 1 lyckades tack vare det praktiska 
arbetet inledningsvis skapa sig en bild av problemet och därigenom utveckla en grafisk 
representation som sedan kunde användas för en väldigt konkret lösning. 

Elev 2 upplevde uppgiften som ”krånglig” och gav helt enkelt upp. Detta skulle kunna 
betecknas som en psykologisk låsning. Även elev 3 gav upp och började syssla med annat. 
Här verkade dock uppgiftens omfång vara av betydelse. Det tog helt enkelt för lång tid att lösa 
den och eleven tappade intresset. 

5.2.4 Elev 1 

Elev 1 verkar inte riktigt se problemet med uppgift I, s. 23, han återvänder till den initiala 
lösningen och vill ha den bekräftad som riktig, trots långtgående resonemang om alternativ. 
Han tar gärna fasta på alla siffror som dyker upp och försöker använda dem på olika sätt. 
Även uppgift II kräver ganska mycket diskussion innan han inser att det inte finns en korrekt 
lösning.  

Eleven intar sedan en konformistisk hållning och bestämmer sig för att anse att det inte finns 
någon lösning på uppgift III, s. 23, heller. Han vet däremot inte riktigt varför det skulle vara 
så. Flera försök görs med olika sifferkombinationer och aritmetiska beräkningar. När eleven 
ombeds försöka göra en figur som stöd för sitt resonemang, uppstår problem med 
representationsform och proportionalitet. Inte heller med stöd av figuren tycks eleven se 
problemet utan återgår till den initiala lösningen. Först efter en mycket ledande fråga verkar 
han inse orimligheten i beräkningen.  

Eleven verkar tappa bort problemformuleringen och låser fast sig i beräkningar. Han har 
också stora problem med en del relativt enkla aritmetiska beräkningar som verkar leda honom 
bort från den egentliga frågeställningen. 

Under den första gruppsessionen är det denna elev som tar upp resonemanget om att uppgift 
Va, s. 24, förmodligen också är en ”luring”. Han verkar snabbt anpassa sig till nya kontexter 
och håller fast vid dessa. Eleven intar en förtydligande och beräknande roll under sessionen. 
Han försöker strukturera, klargöra och hitta aritmetiska beräkningar som han sedan ägnar sig 
åt lite vid sidan av de andra. 

Denna elev blir den som dominerar den andra gruppsessionen. Han tar initiativ till att använda 
det praktiska materialet och är den ende som löser hela uppgift VI, s. 24. De andra deltar i de 
inledande övningarna, men elev 1 är den ende som går vidare och löser på ett väldigt konkret 
sätt hela uppgiften med hjälp av en grafisk representation (se fig 1). Eleven arbetar mycket 
systematiskt och probleminriktat och klarar i frånvaro av alltför mycket siffror av att lösa hela 
problemet. Han ser dock inte vid förfrågan inte hur man skulle kunna kontrollera lösningarna 
beräkningsmässigt.  
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Den här eleven, som har ganska stora svårigheter med den grundläggande matematiken, 
misslyckas med sin problemlösning eftersom han låser fast i enkla matematiska beräkningar. 
Däremot är han en framgångsrik problemlösare när siffrorna kan läggas lite åt sidan och 
uppgiften lösas på ett praktiskt, konkret sätt. Trots ganska stora lässvårigheter verkar han 
kunna reda ut vad uppgiften går ut på och översätta det till en grafisk representation som han 
kan arbeta vidare med. 

5.2.5 Elev 2 

Elev 2 visar inga tecken på matematiska svårigheter vad gäller de enkla aritmetiska 
beräkningarna utan räknar snabbt i huvudet. Han inser också snabbt, med mycket lite ledning 
att uppgifterna saknar en korrekt lösning och kommer med egna förslag och synpunkter. En 
låsning inträffar dock beroende på grundläggande matematiska svårigheter – eleven fastnar i 
ett ovidkommande resonemang om enhetsomvandlingar.  

Vid den första gruppsessionen, som omfattade uppgift IV och V, s. 24, intar elev 2 en 
stödjande och förtydligande roll. Han anammar genast det lösningsförslag till uppgift IV som 
elev 3 kommer med och håller fast vid det. Han beräknar och förtydligar och kommer också 
med egna argument som stödjer förslaget. Uppgift Va löser elev 2 omedelbart. Ingen av de 
andra verkar ta notis om detta och han verkar lite frånvarande en stund. Han deltar sedan i 
resonemanget om att detta förmodligen också är en luring, men återgår sedan till sin initiala 
lösning. Han går sedan lite vilse i resonemanget och framför ett nytt lösningsförslag som dock 
i princip är rätt. Den andra deluppgiften, Vb, löses i enlighet med den första, utan att eleven 
ser problemet. De övriga deltagarna ansluter till hans lösning. Elev 2 ser dock problemet 
direkt i den efterföljande diskussionen. 

Under den andra gruppsessionen är elev 2 väldigt tyst och undfallande. Han anger direkt att 
uppgift VI, s. 24, är en dum uppgift, som rör ihop sig, ”först står det 15 hyllor sen står det 60 
hyllor”. Han arbetar dock bra med det praktiska, men vill sedan inte fortsätta. Han verkar helt 
enkelt ha bestämt sig för att det är för svårt. 

Elev 2 uppvisar mycket goda grundläggande aritmetiska färdigheter. Är väldigt snabb och 
säker på huvudräkning. Han tar också snabbt till sig olika resonemang och utvecklar 
problemen på egen hand. Svårigheterna börjar när uppgifterna blir komplexa och 
huvudräkning inte längre räcker till. Den längre texten, med många olika siffror, förorsakar en 
absolut psykologisk låsning hos honom. Det finns hos eleven också en tydlig motvilja att 
arbeta med siffror på papper i form av uppställningar. Här kan möjligen läsförståelsen 
påverka i negativ riktning, eftersom han anger att det rör ihop sig och blir krångligt. 

5.2.6 Elev 3 

Den här eleven löser snabbt alla tre P-problemen, uppgift I-III, s. 23, som om de vore S-
problem. Han behöver dock bara lite hjälp på traven för att inse problematiken och kommer 
då med uppskattningar och förslag. Inga låsningar förekommer under den individuella 
sessionen. 

Eleven tar kommandot direkt vid första gruppsessionen. Han anger en lösning till uppgift IV, 
s. 24, som sedan visar sig vara en gissning, eller uppskattning av proportionellt slag. Han 
argumenterar för sin ståndpunkt och använder såväl tidsaspekten som arealen i sitt 
resonemang. 

Han behåller sin dominerande roll även i diskussionen om uppgift V, s. 24. Tyvärr inleder han 
här med ett ovidkommande resonemang om antal dagar i olika månader och gör några 
ovidkommande beräkningar, och lyssnar inte alls på elev 2 som omedelbart levererade rätt 
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lösning. Han ansluter till ”luring”-teorin, men framför sedan det förslag som elev 2 redan 
gjort som om det var hans eget. Sedan räknar han lite fram och tillbaka med olika siffror och 
föreslår så småningom ett felaktigt svar, inspirerad av elev 2. Alla instämmer och övergår till 
nästa deluppgift, Vb.  

Här ansluter han till elev 2s förslag om hantering av uppgiften i enlighet med den första. Trots 
att han nämner att det här handlar om julkort istället för födelsedagskort ser han inte 
problemet. 

Elev 3 säger sig inte ha något som helst förslag till lösning eller angreppssätt beträffande 
uppgift VI, s. 24, i den andra gruppsessionens inledning. När elev 1 tar initiativ och börjar 
arbeta med det praktiska materialet hakar han dock snabbt på och får snabbt ut maximalt antal 
hyllor av en sort. Han har vid förfrågan också ett förslag om hur man kan kontrollräkna för att 
se om det stämmer. Han gör snabbt också två olika sorters hyllor, men tröttnar sedan 
uppenbarligen på uppgiften och sysslar med annat resten av tiden.  

Eleven har inga större problem med de grundläggande matematiska beräkningarna. Han 
resonerar på ett rimligt och bra sätt om olika synsätt och lösningsförslag, men tappar 
emellanåt tråden och kan då fastna i ovidkommande resonemang. När uppgifterna blir för 
stora och komplexa orkar han inte hålla kvar tankegångarna utan spårar ur. 

5.2.7 Sammanfattning 

Deltagarna i undersökningen representerar elevgrupper med helt olika typer av svårigheter.  

Elev 1 har grundläggande matematiska/aritmetiska svårigheter och drabbas ofta av låsningar 
när han försöker lösa problemen. Eleven jobbar dock utmärkt med utgångspunkt från ett 
konkret material och uppvisar god problemlösningsförmåga. Trots lässvårigheter lyckas han 
tolka den sista uppgiften och konstruera en grafisk representation av den som hjälper honom 
fram till en korrekt lösning. 

Elev 2 hanterar siffror i huvudet galant, medan siffror på papper ställer till besvär. Siffror och 
större textmängd i kombination förorsakar eleven att ge upp utan att ens försöka angripa 
problemet. Han arbetar dock bra med konkret material. Eleven uppvisar också god förmåga 
att resonera och argumentera muntligt för olika lösningsförslag och problemställningar. 

Elev 3 uppvisar inga större matematiska/aritmetiska svårigheter och har inte heller problem 
med tolkning och interpretation av uppgifterna. Han resonerar och argumenterar på ett 
tillfredsställande sätt om sina lösningar.  Här verkar uppgiftens omfattning förorsaka de 
största problemen. Eleven orkar helt enkelt inte fokusera på uppgiften tillräckligt länge. 

Både elev 1 och elev 2 drabbas av svårigheter och låsningar när de förväntas utföra 
beräkningar, i synnerhet när beräkningarna kräver någon form av uppställning på papper. 
Båda dessa elever är dock goda problemlösare. 

5.3 Teoretiska embryon 

Med utgångspunkt från ovan beskrivna sessioner vill jag formulera följande ”teoretiska 
embryon”. Dessa skulle kunna ligga till grund för ett fortsatt teoretiskt urval vid fortsatt 
datainsamling. Undersökningen har mera belyst skillnader och variationer än gett upphov till 
entydiga begrepp och kategorier, men trots det tycker jag mig urskilja vissa mönster.  

Med utgångspunkt från elev 1 som uppvisar matematiska svårigheter genom att t ex använda 
mycket enkla förfaringssätt som t ex fingerräkning för enkla aritmetiska uppgifter, vill jag 
formulera följande teoretiska embryo: 
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I. Elever med mycket grundläggande aritmetiska svårigheter misslyckas ofta i sitt 
problemlösande eftersom de råkar ut för låsningar av olika slag. Dessa låsningar 
förekommer även i grupparbetssituationer, då eleven hamnar utanför de egentliga 
gruppdiskussionerna och ägnar sig åt beräkningsförsök och egna tankar. Alternativa 
arbetssätt där ett konkret material finns att jobba med underlättar för denna elevtyp 
eftersom fokus då inte ligger på siffror som hanteras på papper. 

Med utgångspunkt främst i elev 2, formuleras: 

II. Elever med goda grundläggande aritmetiska kunskaper men med brister i 

begreppsbildning (t ex rörande enheter) och svårigheter att hantera siffror på papper 

misslyckas ofta med problemlösning eftersom de hamnar i låsningar, ibland troligen av 
attitydkaraktär – de förväntar sig inte kunna hantera uppgiften. Så länge uppgiftens 
omfattning inte är större än att den kan lösas med huvudräkning och i ett begränsat antal 
steg, klarar den här elevtypen snabbt och elegant att genomföra resonemang och dra 
slutsatser. I grupparbetssituationer med komplexa uppgifter hamnar denna elevtyp 
utanför diskussionen eftersom de resignerar omedelbart. 

Elev 3 utgör grunden för nästa teoretiska ansats: 

III. Elever utan stora matematiska svårigheter men med svåra koncentrationsproblem 
forcerar ofta problemlösningsprocessen och hinner därmed inte uppfatta all väsentlig 
information. I grupprocesser antar denna elevtyp gärna en dominerande roll där mer 
eller mindre gissningsbaserade lösningar drivs igenom med hjälp av övertygande 
argumentation. När uppgifterna blir för komplexa och lösningen tar för lång tid tröttnar 
eleven och överger helt enkelt uppgiften. 

Samtliga deltagande elevers reaktioner och handlingar ligger till grund för: 

IV. Läs- och skrivsvårigheter verkar inte påverka problemlösningen i sig. Däremot kan 
kanske svårigheter att hantera siffror på papper relateras till dessa problem liksom den 
totala resignationen inför en mer komplex uppgift. 

V. Eleverna visar stor känslighet för social kontext. De inledande P-problemen löses raskt 
som ”vanliga” matematikuppgifter, utan närmare eftertanke. Redan vid första 
gruppsessionen har dock en ny kontext börjat rota sig hos eleverna. Eftersom 
uppgifterna levereras som en del av den här undersökningen är de förmodligen 
”luringar” av något slag. 

 

Inget av dessa ”embryon” bygger på fyllda, mättade begrepp som ju utgör basen för en 
grundad teori, utan snarare på koder och kategorier som är lite mer än ”tomma ord” för att 
använda Guvås och Hylanders uttryck (Guvå & Hylander 2003, s. 37). Mycket mera data 
behöver samlas in och analyseras för att något som kan kallas en teori ska kunna presenteras. 

Tidigare beskrevs syftet med studien som att få en insikt i hur elever med kombinerade läs- 
och skriv och matematiksvårigheter tänker och resonerar vid problemlösning. Följande 
frågeställningar formulerades som utgångspunkt för studien: 

• Hur resonerar elever med kombinerade läs- och skriv- och matematiksvårigheter vid 
problemlösning?  

• Hur resonerar en grupp elever med kombinerade läs- och skriv- och 
matematiksvårigheter vid problemlösning?  

I förhållande till dessa frågeställningar tycker jag mig ha fått följande insikter: 
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• Elever med olika typer av läs- skriv- och matematiksvårigheter tänker och agerar på 
mycket olika sätt vid problemlösning. Detta är den mest grundläggande men också 
absolut viktigaste insikten.  

• Läs och skrivsvårigheter verkar inte påverka problemlösningsförmågan i sig. Däremot 
kan denna typ av svårigheter leda till tolkningsproblem och inte minst attitydproblem, 
där eleven inte tror sig kunna förstå eller lösa problem. 

• Grundläggande matematiska svårigheter förorsakar ofta låsningar hos eleven som för 
tankarna bort från den egentliga problemformuleringen och avbryter 
problemlösningsprocessen. 

• Elever som ofta råkar ut för låsningar pga matematiska svårigheter hamnar ofta 
utanför i grupprocesser. Låsningar uppstår även här som stör kommunikationen med 
den övriga gruppen. 

• I de fall gruppen enbart består av elever med olika typer av svårigheter uppnås inte 
nödvändigtvis de positiva effekter man kanske förväntar sig av ett gruppsamarbete.  

 

5.4 Diskussion av metod och genomförande i relation till resultat 

Under denna rubrik kommer jag att diskutera faktorer i metod och genomförande som kan ha 
påverkat resultatet på olika sätt.  

5.4.1 Metodval 

Tidigare i detta arbete har jag poängterat att ett examensarbete egentligen inte räcker till för 
att arbeta fram en teori enligt den metod som kallas grundad teori. Jag har ju heller inte nått 
längre än till de ”teoretiska embryon” som beskrivs ovan. Trots detta är jag mycket nöjd med 
mitt metodval och jag tror att mitt sätt att arbeta fått mig att se så mycket detaljer och nyanser 
som jag hade missat med andra metoder. Den ständiga återblicken och de återkommande 
jämförelserna har gett mig tillfälle att upptäcka såväl variationer som mönster som annars 
kanske lätt hade passerat oupptäckta. 

5.4.2 Datainsamling 

De metodologiskt svåraste problemen uppstod vid datainsamlingen. Flera av uppgifterna var 
svårare för eleverna att lösa än vad jag väntat mig. Att då föra processen framåt med en 
”lagom” intervention, utan att hjälpa eller påverka för mycket, är mycket svårt. Den sista 
gruppsessionen hade t ex blivit ca fem minuter lång om jag inte tillhandahållit det konkreta 
arbetsmaterialet, eftersom ingen av eleverna hade någon aning om hur de skulle börja angripa 
uppgiften. Det är möjligt att jag, utan att vilja det, påverkat problemlösningsprocessen i 
relativt hög grad ibland. Om så är fallet, får man kanske se resultaten som ett slags förbättrad 
verklighet. Om eleverna trots mina interventioner fastnar i olika typer av låsningar eller inte 
kommer till insikt om ett problems orimlighet, så hade verkligheten troligtvis innehållit 
allvarligare låsningar och insikterna varit ännu längre bort. 

De interventioner som förekom var av olika art beroende på vilken insikt eleven hade och i 
vilken grad han hade kört fast i något villospår. I den första enskilda uppgiften, om Kalle och 
Erik som skulle ha fest, användes en liten diskussion om en fest anordnad av eleven själv och 
en kompis när eleverna inte kom vidare på egen hand. Eleven ombads då ange vilka han själv 
skulle bjuda respektive vilka kompisen nog skulle bjuda och detta ledde till en insikt om att 
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det faktiska antalet festdeltagare kunde variera ganska kraftigt. I andra fall räckte en 
uppmaning om att rita en figur till att få eleven vidare i sitt resonemang. 

5.4.3 Studiens omfattning 

För att kunna erhålla stabila och tillförlitliga resultat skulle denna undersökning behöva 
kompletteras med studier av flera individer, likväl som mer ingående studier av dessa 
deltagarna. Denna studie kan ses som första fasen i en större studie där urvalet av deltagare 
och problemställningar som bör studeras ringats in. I ett kommande teoretiskt urval skulle t ex 
fler elever med samma problemtyper eftersökas. Problemställningarna borde kompletteras 
med något exempel från kategorin ”rika problem”, där eleverna ges möjlighet att lösa 
problemet med olika metoder, i syfte att studera olika elevers angreppssätt, såväl individuellt 
som i grupp. 

5.4.4 Min roll 

Min egen roll som observatör kan också diskuteras. Eftersom eleverna känner mig i en 
lärarroll sedan tidigare kan detta ha förstärkt elevernas uppfattning om att 
problemlösningssessionerna tillhörde en skolmatematisk diskurs och att problemen därför var 
av gängse problemtyp i skolan, dvs tillrättalagda, med en korrekt lösning, typiska S-problem. 
Detta kan ha påverkat studien i negativ riktning. Å andra sidan innebar det faktum att jag 
redan hade en relation till eleverna att de litade på mig och var positivt inställda till att 
medverka i studien.  

5.4.5 Resultat i relation till syfte 

Avslutningsvis vill jag i denna diskussion om metod och genomförande i relation till resultat, 
påstå att jag ändå nått resultat som motsvarar mitt syfte att ge en insikt i hur elever med läs-, 
skriv- och matematiksvårigheter tänker och resonerar när de löser problem, individuellt och i 
grupp. 
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6 Diskussion 

Denna slutdiskussion tar upp de ”teoretiska embryon” jag funnit genom min undersökning 
och relaterar dessa till den forskningslitteratur som redovisas i litteraturstudien. 

I. Elever med mycket grundläggande aritmetiska svårigheter misslyckas ofta i sitt 
problemlösande eftersom de råkar ut för låsningar av olika slag. Dessa låsningar 
förekommer även i grupparbetssituationer, då eleven hamnar utanför de egentliga 
gruppdiskussionerna och ägnar sig åt beräkningsförsök och egna tankar. Alternativa 
arbetssätt där ett konkret material finns att jobba med underlättar för denna elevtyp 
eftersom fokus då inte ligger på siffror som hanteras på papper. 

Grundläggande aritmetiska svårigheter får ses som ett specialfall av matematiska svårigheter. 
Här handlar det om att behöva ta hjälp av t.ex. fingerräkning för att addera två ental, eller att 
ha problem med enkel subtraktion. Jag har inte funnit mycket i litteraturen som kan liknas vid 
begreppet låsningar. Detta kan möjligen bero på att denna typ av problem inte framkommer 
lika tydligt när undersökningarna bygger på enskilda individers skriftliga lösningar. Kruteckij 
beskriver elever som absolut måste ha med alla siffror som förekommer i texten i en uppgift i 
sin lösning, och detta skulle kunna vara samma typ av låsning som jag funnit hos mina elever 
(Kruteckij 1976, s. 233-). Möjligen skulle låsningar också till viss del kunna ligga bakom 
bristerna i kommunikationen mellan gruppmedlemmarna i Säljös och Wyndhamns studier (t 
ex Säljö & Wyndhamn 1990). Att elever med denna typ av problem hanterar siffror bättre i 
huvudet än på papper knyter an till det socio-kulturella perspektivet där 
kommunikationsformerna i skolan, t ex användandet av framförallt skriftlig kommunikation, 
ses som en del av elevernas förståelseproblematik (Säljö 2000, s 220) 

II. Elever med goda grundläggande aritmetiska kunskaper men med brister i 

begreppsbildning (t ex rörande enheter) och svårigheter att hantera siffror på papper 

misslyckas ofta med problemlösning eftersom de hamnar i låsningar, ibland troligen av 
attitydkaraktär – de förväntar sig inte kunna hantera uppgiften. Så länge uppgiftens 
omfattning inte är större än att den kan lösas med huvudräkning och i ett begränsat antal 
steg, klarar den här elevtypen snabbt och elegant att genomföra resonemang och dra 
slutsatser. I grupparbetssituationer med komplexa uppgifter hamnar denna elevtyp 
utanför diskussionen eftersom de resignerar omedelbart. 

Hur elever upplever sin egen matematiska förmåga betyder mycket för resultatet. Ahlbergs 
berättelse om ”Eva och grubblorna” visar att elever tidigt kan mista tilltron på sin 
matematiska förmåga (Ahlberg 2001, s. 127). En sådan negativ självuppfattning förstärks ofta 
ju längre upp i skolåren eleven kommer och påverkar resultaten negativt (Linnanmäki 2004).  

III. Elever utan stora matematiska svårigheter men med svåra koncentrationsproblem 
forcerar ofta problemlösningsprocessen och hinner därmed inte uppfatta all väsentlig 
information. I grupprocesser antar denna elevtyp gärna en dominerande roll där mer 
eller mindre gissningsbaserade lösningar drivs igenom med hjälp av övertygande 
argumentation. När uppgifterna blir för komplexa och lösningen tar för lång tid tröttnar 
eleven och överger helt enkelt uppgiften. 

Denna elevtyp berörs sällan i studier av elever med matematiksvårigheter. Troligtvis finns 
denna typ av elev i de grupperingar som i olika undersökningar definieras som låg-
presterande på basis av lärares bedömningar eller med utgångspunkt från skriftliga test. Just 
på grund av att de ofta överger lösningsprocessen även om de kanske skulle kunna lösa 
problemet antas de ha matematiska svårigheter eftersom de inte levererar ett korrekt svar på 
uppgiften. 
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IV. Läs- och skrivsvårigheter verkar inte påverka problemlösningen i sig. Däremot kan 
kanske svårigheter att hantera siffror på papper relateras till dessa problem liksom den 
totala resignationen inför en mer komplex uppgift. 

Svårigheter att hantera siffror på papper, vare sig del gäller att läsa siffror eller att skriva ner 
enstaka siffror eller göra uppställningar och beräkna dessa kan grunda sig i t ex dyslektiska 
eller närliggande typer av läs- och skrivproblem Dyslektiker gör ofta omkastningar och 
felplaceringar av den typ jag sett hos dessa elever utan att de är diagnosticerade dyslektiker. 
Resignationen inför mer komplexa textuppgifter tyder på brister i läsförståelsen. Att mer 
komplexa uppgifter vållar elever med kombinerade svårigheter större problem än elever med 
enbart matematiska svårigheter konstateras också av t ex Fuchs och Fuchs (Fuchs & Fuchs 
2002) 

V. Eleverna visar stor känslighet för social kontext. De inledande P-problemen löses raskt 
som ”vanliga” matematikuppgifter, utan närmare eftertanke. Redan vid första 
gruppsessionen har dock en ny kontext börjat rota sig hos eleverna. Eftersom 
uppgifterna levereras som en del av den här undersökningen är de förmodligen 
”luringar” av något slag. 

Flera forskare har på senare år diskuterat betydelsen av den diskursiva praktik som 
skolmatematiken utgör (t ex Riesbeck, Säljö & Wyndhamn 1999, Inoue 2005, Greer, 
Verschaffel & De Corte 2003). De elever som deltagit i denna studie visar dock tendenser att 
snabbt anpassa sig till en ny diskurs, nämligen ”luring-diskursen” – alla problem som 
presenteras dem i denna undersökning innehåller någon slags lurighet – ingenting kan längre 
tas för givet. 

I litteraturen återfinns studier som visar att låg-presterande elever eller elever med 
matematiska svårigheter ofta lyckas sämre med problemlösning än andra elever. I dessa 
studier kategoriseras oftast elever med matematiksvårigheter antingen enligt undervisande 
lärares bedömning att de är i behov av extra stöd eller med hjälp av skriftliga standardtest. 
Oavsett vilken typ av svårigheter eleverna har, behandlas de sedan som en enhetlig grupp 
elever, nämligen elever med matematiksvårigheter.  

Jag har studerat tre olika elever med matematiksvårigheter och funnit tre helt olika typer av 
elever som tänker på helt olika sätt om samma uppgifter. Förmodligen hade jag hittat ännu 
fler typer om jag utvidgat undersökningen till att omfatta flera elever. 

Samtliga tre elever visar, på olika sätt, goda problemlösningsförmågor. Trots detta skulle 
förmodligen ingen av dessa tre elever klara ett skriftligt matematikprov med inriktning på 
problemlösning särskilt väl. Kanske skulle en mer varierad matematikundervisning, som inte 
är så fokuserad på det skrivna ordet och de tryckta siffrorna, utan baserad på konkreta 
problemlösningsprocesser där en mängd olika representationer och lösningsstrategier är 
tillåtna, gynna denna kategori av elever. Kanske är det också dags att tillåta dagens elever att 
inte nödvändigtvis kunna hantera skriftliga metoder för att t ex multiplicera och dividera. Om 
kravet att man ska kunna ställa upp och räkna ut en multiplikation på papper får en god 
problemlösare att bli totalt paralyserad och helt strunta i uppgiften, kanske vi ska överväga att 
låta de elever som långt upp i skolåren fortfarande har denna typ av problem använda 
moderniteter som miniräknare för dessa enkla uppgifter och koncentrera oss på att låta dem 
utveckla sin problemlösande förmåga istället. 

De gruppsessioner denna studie omfattar visar inte på några av de positiva effekter av 
gruppsamarbete som omtalas i litteraturen. De enskilda individernas svårigheter isolerar dem 
från varandra och det fruktbara samtalet uteblir. Detta skulle kanske inte vara fallet i en 
undervisningssituation där läraren kan gå in och stötta samtalet, till skillnad från den 
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forskningssituation dessa gruppsessioner speglar där min roll varit främst observatörens och 
där jag försökt undvika att gå in i och föra samtalet framåt. Dessa resultat tyder kanske också 
på att svaga elever har större behov av ett asymmetriskt samarbete, där starkare elever kan 
lyfta diskussionen över de grundläggande matematiska svårigheterna och föra över 
resonemanget till ett mera abstrakt och övergripande plan (Jakobsson 2001, Owen & Fuchs 
2002). Risken finns dock att de svaga eleverna inte ”följer med upp” i dessa diskussioner, 
utan stannar kvar i sina låsningar och hamnar utanför gruppens arbete. 

Sammanfattningsvis kan man säga att den här undersökningen visar att olika elever med olika 
typer av svårigheter tänker på väldigt olika sätt. De har svårt att frigöra sig från sina egna 
tankesätt även i grupparbetssituationer och drar därmed inte nytta av detta tillfälle till 
variation och lärande. 
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7 Avslutande kommentarer 

Att föra detta arbete till en punkt där hållbara teorier kan formuleras skulle kräva ett 
omfattande forskningsarbete med ett större antal elever och detta skulle vara såväl tidsödande 
som kostsamt. I förlängningen tror jag trots allt att det skulle vara värt både tid och pengar att 
mera i detalj studera olika elevers förmågor och svårigheter i syfte att kunna ge individuellt 
anpassat stöd till det allt större antal elever som inte lyckas nå de mål samhället ställer upp. 
De skillnader dessa tre elever uppvisar pekar på att de kräver totalt olika former av stöd och 
träning för att utvecklas och lära. Idag jobbar vi kanske ofta alltför stereotypt med ”elever i 
behov av särskilt stöd”, inte minst av resursskäl.  
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