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Abstract  

 
Word problems are used to link math to everyday situations and 

problems. This study has investigated concepts and numerical skills in 

word problems, retrieved from an existing research project, and how the 

two aspects have affected the results of a math test. Two different 

frameworks were used, one regarding concepts and one regarding 

numerical skills, to adhere to the purpose. Through analyzing the type of 

concepts included in the tasks, the result indicates that no clear division 

could be identified between concepts used in everyday and mathematical 

situations, neither did the type of concepts effect the result. However, 

there are indications that the amount of words included in the tasks, may 

have affected the test results. Moreover, the result of the study indicates 

that tasks with multiplication with rational numbers, have less correct 

answers. 

 
 
 
 
Keywords: Mathematics, word problems, mathematics in everyday 
situations, concept, numerical skills 
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Sammanfattning  

 
Textuppgifter är en metod för att koppla matematiken till 

vardagsrelaterade situationer och problem. Denna studie har undersökt 

begrepp och räknekunskaper i textuppgifter inhämtade från en befintlig 

studie, samt undersökt huruvida de två aspekterna har påverkat provets 

resultat. Undersökningen har använt sig av två olika ramverk, ett för 

begrepp samt ett för räknekunskaper, för att kunna uppnå studiens syfte. 

Genom att analysera uppgifternas begreppsfördelning som är 

representerade i provet, visade studien att fördelningen mellan vardags- 

och matematikbegrepp inte visade någon tydlig fördelning samtidigt som 

det inte heller påverkat provets resultat. Dock antyder resultatet att 

antalet ord i uppgiften kan vara en påverkande faktor. Vidare antyder 

resultatet att räknekunskaper har varit en påverkande faktor för provets 

resultat. Multiplikation i kombination med rationella tal var den 

beräkning som flest elever svarat fel på. 

 
 
 
Nyckelbegrepp: Matematik, textuppgifter, vardagsnära matematik, 
begrepp, räknekunskaper 
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1 Inledning  

Under hösten 2019 blev vi tillfrågade om att rätta den insamlade datan 

till LISA-projektet (Linking instruction and student achievement), som 

syftar till att undersöka hur lärares undervisningsstrategier påverkar 

högstadieelevers kunskapsutveckling under en ettårsperiod (Klette, 

Blikstad-Balas & Roe, 2017). Datan var ett kunskapsprov som innehöll 

50 textuppgifter i matematik och under tiden diskuterade vi vilka 

faktorer som kan ha påverkat resultatet. Det ledde till en diskussion 

kring vilka kunskaper som krävs för att klara av dessa uppgifter samt 

om det finns någon koppling mellan vissa kunskaper och resultatet.  

  

Syftet med skolan är enligt Skollagen (SFS, 2010:800. kap 1 § 4) att 

“utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska 

inhämta och utveckla kunskaper och värden”. För att kunna uppnå 

Skollagens syfte bör läraren i fråga ha en förståelse för vad 

kunskapsbegreppet innebär (Säljö, 2014) samt i koppling till ämnet 

(SOU, 1992:94). Enligt Ryve (2006) kan man se kunskap i matematik 

på olika sätt. Dels finns det matematiska innehållet som eleverna ska 

kunna, som exempelvis formler och lösning av ekvationssystem, 

dessutom finns det kompetenser samt förmågor som ska utvecklas och 

behärskas. Dessa kompetenser definierar han som begreppsförståelse, 

räknefärdigheter, problemlösningsförmåga, matematiskt-logiskt 

resonemang och en positiv inställning till matematik. Även inom 

textuppgifter blir dessa kunskapsaspekter viktiga (Ryve, 2006) och 

samtidigt påpekar Sterner och Lundberg (2002) att det finns andra 

kunskaper som elever behöver för att kunna lösa specifikt textuppgifter 

inom matematik. Engström (2007) argumenterar för att det är 

matematiken som är svår inom textuppgifterna och inte begreppen. 

Samtidigt ställer han frågan:  

  

”Men frågan är om det verkligen är språket som i första hand är 
problemet för eleverna. Kanske är det i själva verket matematiken, dvs 
elevernas taluppfattning, som är nyckeln till förståelse av de svårigheter 
eleverna möter i textuppgifter”  

          (Engström, 2007, s. 13) 
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Å andra sidan pekar Dyrvold (2016) specifikt ut begrepp som en 

speciell aspekt inom textuppgifter samt påpekar att all forskning som 

bedrivs inom ämnet är värdefull och tillsammans kan det skapas en 

grund till förståelse för textuppgifter inom matematik.  

1.1. Syfte  

Undersökningens syfte är att identifiera i vilken utsträckning som 

begrepp (matematiska och vardagliga) och räknefärdigheter är en del 

av de vardagsrelaterade textuppgifterna i LISA-projektets 

matematikprov, samt om de har påverkat provresultatet.  

1.1.1 Frågeställningar  

• I vilken utsträckning är matematiska och vardagliga begrepp en 

del av vardagsrelaterade textuppgifterna?  

o Finns det någon koppling mellan elevernas prestationer i 

uppgifterna i relation till matematiska och vardagliga 

begrepp?  

• Vilka räknefärdigheter är representerade i de vardagsrelaterade 

textuppgifterna? 

o Vilka svårigheter kan identifieras hos elevernas 

räknefärdigheter i förhållande till olika talområden?  
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2 Bakgrund  

I bakgrunden presenteras LISA-projektet, en övergripande redogörelse 

av elevers tidigare prestationer i internationella tester samt tidigare 

forskning i relation till kunskaper och begrepp i koppling till 

textuppgifter.   

2.1 LISA-projektet  

Linking Instruction and Student Achievement, eller förkortat LISA, är 

ett projekt som pågår i Norge, Sverige och Finland. Projektet syftar till 

att undersöka hur lärares undervisningsstrategier påverkar elevers 

lärande i läsförståelse och matematik. PISA (Programme for 

International Student Assessment), som diskuteras mer i avsnitt 2.2, 

är tillsammans med TIMSS (Trends in International Mathematics and 

Science Study) och PIRLS (Progress in International Reading Literacy 

Study) ett sätt att mäta elevers kunskaper för att sedan jämföra dessa 

med andra länder.  

  

LISA-projektets mål är att sätta dessa kunskaper i relation till lärares 

undervisningsstrategier för att se hur lärares interaktioner, val av 

uppgifter och andra didaktiska överväganden påverkar elevers 

inlärning (Klette, Blikstad-Balas & Roe, 2017). Set här har undersökts 

genom två matematikprov, ett i årskurs 7 och ett i årskurs 8, samt tre 

på följande inspelade lektioner. Videoobservationerna ställs sedan mot 

elevernas resultat av provet. Totalt har 36 klasser deltagit i studien. 

Datan som är intressant för denna studie är det senare 

matematikprovet där elevernas resultat kommer att analyseras utifrån 

studiens syfte. Provet inkluderar 50 vardagsrelaterade textuppgifter.   

2.1.1 Provuppgifterna 

Provet som LISA-projektet använder är ett gammalt norskt nationellt 

prov som innehåller vardagsrelaterade textuppgifter och syftet är att 

testa räknefärdigheter (Klette, Blikstad-Balas & Roe, 2017). Provet 

innehåller uppgifter med flervalsalternativ och även uppgifter där 

eleven ska skriva svar själv (inga beräkningar behöver redovisas). 

Denna formulering av provuppgifterna är också likt de prov som PISA 

använder sig av. Dessa typer av uppgifter är relevanta för den svenska 

kursplanen i matematik för årskurs 7–9 som säger att matematiken ska 
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behandlas i vardagliga situationer. Målet med matematiken elever lär 

sig på högstadiet är till stor del att kunna använda den i 

vardagssituationer men även för vidare studier (Skolverket, 2017). 

Baserat på det är textuppgifters koppling till vardagen i linje med den 

svenska kursplanen i matematik och även lämpliga för att uppfylla 

studiens syfte.  

2.2 Elevers prestationer i matematik  

PISA testar 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och 

naturkunskap över hela världen. Kunskaperna som testas i 

matematikdelen i PISA syftar till att testa den bas som eleverna 

behöver för att klara sig i samhället och kallas för mathematical 

literacy (Sollerman & Winnberg, 2019). Dessa kunskaper är till viss del 

förankrade i den svenska kursplanen och vissa paralleller kan dras, 

framför allt att matematiken är vardagsanknuten (Dyrvold, 2016). 

Ludvigsen (2016) menar att PISA är relevant för 

matematikundervisning både i Sverige och Norge eftersom 

förmågorna, färdigheterna och områdena som testas går att känna igen 

i deras kursplaner. Skolverket (2020) har sammanfattat de förmågor 

som PISA testar i fem punkter:  

  

• förmåga att sätta kunskaper i ett sammanhang, förstå processer, tolka information 

och lösa problem.  

• förmåga att förstå, använda och reflektera över texter för att bland annat kunna 

delta i samhället och utveckla sin egen kunskap.  

• förmåga att formulera, använda och tolka matematik i olika sammanhang.  

• kunskaper om naturvetenskapens begrepp och förmåga att tillämpa ett 

naturvetenskapligt förhållningssätt.  

• engagemang och motivation att lära sig ämnena.  

                  (Skolverket, 2020) 

  

Dessa förmågor testas genom textbaserade uppgifter som till stor del 

innehåller uppgifter med flervalsalternativ (Dyrvold, 2016; Skolverket, 

2013). Vidare undersökte Dyrvold (2016) de textuppgifter som 

inkluderats i PISA år 2012, där syftet med studien var att analysera 

huruvida semiotiska resurser, alltså hur ord i olika kombinationer 

skapar mening och påverkar uppgiftens svårighet. Resultatet visade att 

ords vanlighet inte påverkade svårighetsgraden utan att det var 
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kombinationen av naturligt språk, matematisk notation, avbildningar 

och antalet ord som påverkade.   

  

Innan år 2012 låg Sverige under OECD-genomsnittet när det gäller 

matematik utifrån PISA-resultatet men har sedan dess visat en positiv 

trend och år 2018 låg man över snittet (Skolverket, 2019). PISA-testet 

görs var tredje år där ämnena som testas turas om att vara huvudämne 

för testet. När matematik var huvudämne år 2003 fann man att de 

områden eleverna presterade sämst på var rum och former, vilket man 

kopplade till geometri i den svenska kursplanen (Skolverket, 2013). 

Vidare var området osäkerhet, som kan tolkas som sannolikhetslära, 

det område där svenska elever presterade bäst och även där man låg 

närmast Finland som annars presterade nämnvärt bättre i alla andra 

ämneskategorier (Kupari & Törnroos, 2006). Skolverkets (2013) 

rapport för PISA 2012 som också hade matematik som huvudämne 

visar på liknande trender för svenska elever. De förmågor som testas i 

PISA är uppdelade i de olika processerna formulera, använda och 

tolka. Svenska elever hade störst problem med processen använda 

som kan kopplas till förmågorna matematiska begrepp, procedurer, 

fakta och resonemang (Skolverket, 2013). Rapporten visar att svenska 

elever  låg under OECD-genomsnittet i processen använda, medan 

man i de andra processerna låg över genomsnittet (Skolverket, 2013). 

Inga säkra slutsatser dras av det här i och med att en diskussion kring 

värde och tillförlitlighet pågår inom forskarvärlden enligt Håkansson 

och Sundberg (2016).  

2.3 Kunskap   

Enligt Nationalencyklopedin definieras begreppet kunskap av “fakta, 

förståelse och färdigheter, tillägnande genom studier eller erfarenhet”. 

Anderson och Krathwohl (2001) delar upp kunskapsbegreppet i fyra 

dimensioner: faktakunskap, konceptuell kunskap, procedurkunskap 

och metakognitiv kunskap [vår översättning]. 
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Figur 1 Modell över Anderson och Krathwohl (2001) indelning av kunskap.  

  

Faktakunskap beskrivs som den kunskap som en person behöver för 

att kunna förstå ämnet, alltså begrepp och symboler som utgör de 

element som är väsentliga för att kunna skapa en förståelse för ämnet 

eller området (Anderson & Krathwohl, 2001). Konceptuell kunskap 

handlar om hur personen organiserar elementen inom faktakunskaper 

samt relationerna mellan elementen (Anderson & Krathwohl, 2001). 

Exempelvis, inom matematik, kan det handla om aritmetik, Pythagoras 

sats eller SIR-modellen. Vidare är nästa dimension procedurkunskap, 

vilket Anderson och Krathwohl (2001) definierar som tillvägagångssätt 

eller hur, alltså kunskapen om metoder och tekniker som är typiska för 

ämnet eller området. Till exempel kan procedurkunskapen handla om 

tekniken att måla med akrylfärger eller inom matematiken kan det 

handla om att behärska division. Den sista dimensionen som Anderson 

och Krathwohl (2001) tar upp är metakognitiv kunskap och beskrivs 

som “kunskap om generell kognitiv kunskap samt en förståelse och 

kunskap om personens egen kognitiva kunskap” (s. 46) [Vår övers].   

  

Läroplanskommitténs fyra kunskapsformer; fakta, förståelse, färdighet 

och förtrogenhet (SOU, 1992:94, s. 31), liknar Anderson och Krathwohl 

(2001) dimensioner av kunskap. Kunskapsformen fakta handlar om 

vetskapen om ett ämne som ges i uttryck av ”[...] information, regler 

och konventioner” (SOU, 1992:94, s. 32) och kan därmed ses som 

kvantitativ. Förståelseformer kan däremot ses som kvalitativ eftersom 

förståelsen kan vara ytlig eller djup (Lindström & Pennlert, 2012) samt 

att förståelsen är individuell (SOU, 1992:94). Kunskapsformen 

färdighet handlar i stort om vad personen i fråga kan utföra baserat på 

fakta och förståelse (SOU, 1992:94), där utförandet kan vara både 

praktiskt och teoretiskt (Lindström & Pennlert, 2012). Den sista 

kunskapsformen är förtrogenheten som handlar om när, var och hur 



7 

 

kunskapen ska tillämpas (SOU, 1992:94), och kan ses som den kunskap 

som används i praktiken (Lindström & Pennlert, 2012).  

2.3.1 Kunskaper i matematik  

Kunskaper i matematik har enligt Löwing & Kilborn (2002) tre olika 

syften. För användning av matematik i hem och samhälle, för 

användning av matematik i andra skolämnen eller för vidare studier i 

matematik. De menar att dessa kunskaper har en viss nivå som kan ses 

som en bas för vilken svårighet matematiken behöver vara på. I det 

centrala innehållet i matematik för högstadiet är vardagssituationer 

ett begrepp som nämns ofta (Skolverket, 2018). Exempelvis är dessa 

situationer när en person ska räkna ut ett inhägnat område, hur mycket 

sand som behövs till sandlådan eller hur mycket kaffet kostar efter en 

rabatt. Detta tyder på att kursplanen är utformad på ett sätt som syftar 

till att eleverna ska ha nytta av matematiken i hem och hushåll (Löwing 

& Kilborn 2002). Baskunskaperna som eleverna skaffar sig ska alltså 

täcka vardagliga situationer som eleverna ställs inför i vardagslivet. 

Genom att bygga en bred bas i matematiska kunskaper får eleverna 

också bättre förutsättningar för att lyckas med sina kommande studier. 

Dessa baskunskaper blir förkunskaper till det innehåll som senare ska 

behandlas och är därför en viktig del när man arbetar i ämnet 

matematik (Löwing & Kilborn, 2002).   

  

• Begreppsförståelse - handlar om att ha förståelse för olika matematiska begrepp, 

relationer och operationer.  

• Procedurkunskap - kunna genomföra beräkningar på ett effektivt och korrekt sätt.  

• Problemlösningsförmåga - lösa matematiska problem.  

• Logiskt resonemang - inneha kapaciteten för logiskt tänkande, kunna förklara och 

reflektera kring matematik.  

                (Ryve, 2006, ss. 7-9 )  

 

Dessa komponenter går att känna igen i den svenska kursplanen som 

de matematiska förmågorna eleverna ska tränas och bedömas i. Dessa 

förmågor ligger till grund för bedömning av eleverna under hela 

grundskolan och den progression som finns mellan de olika stadierna 

handlar om i vilka talområden eleverna arbetar i (Skolverket, 2017).  
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2.3.1.1 Räknekunskaper i matematik   

Att kunna räkna, använda och tillämpa olika beräkningsmetoder och 

algoritmer är en grundläggande färdighet, kallat räknefärdigheter, som 

behövs för att kunna lösa olika matematiska problem och kan ses som 

en grundpelare i matematisk kompetens (Ryve, 2006). Löwing och 

Kilborn (2002) beskriver olika aritmetiska operationer som en 

baskunskap i matematik.   

  

Eleverna börjar sina skolår med att lära sig addition och subtraktion 

med ensiffriga tal för att sedan utveckla sin kompetens med flersiffriga 

tal och vidare med tal från andra talområden (Skolverket 2017; 

Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001). När eleverna går i högstadiet 

förväntas det att dem ska ha en viss kunskap med sig från tidigare år. 

En av dessa kunskaper är bland annat att kunna 

multiplikationstabellen. För att underlätta inlärning av 

multiplikationsräkning kan eleverna lära sig några elementära 

egenskaper kring multiplikationsräkning. Exempel på dessa 

egenskaper är att multiplikation är kommutativ, multiplikation med 5 

är hälften av multiplikation med 10, multiplikation med 2 är som att 

addera samma tal, multiplikation med 1 och 0 är fundamental 

(Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001).  

  

Tabell 1  

Multiplikationer elever behöver automatisera utan elementära egenskaper.   

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  

1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  

2  2  4  6  8  10  12  14  16  18  

3  3  6  9  12  15  18  21  24  27  

4  4  8  12  16  20  24  28  32  36  

5  5  10  15  20  25  30  35  40  45  

6  6  12  18  24  30  36  42  48  54  

7  7  14  21  28  35  42  49  56  63  

8  8  16  24  32  40  48  56  64  72  

9  9  18  27  36  45  54  63  72  81  
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Genom dessa strategier kan antalet kombinationer som behöver 

automatiseras reduceras till 15 (färgade rutorna), vilket underlättar 

inlärningen av multiplikationstabellen. Dessa automatiserade 

beräkningar kan även användas vid divisionsräkning. De 

automatiserade beräkningarna kan sedan underlätta när elever ska lära 

sig nya begrepp och formler inom matematiken eftersom beräkningar 

då inte utgör ett hinder (Skott, Hansen, Jess & Shou, 2010). Dock skulle 

motsatt effekt kunna uppstå om eleverna har för stora svårigheter med 

beräkningar. Om elever har svårt att använda matematiska formler på 

grund av bristande räknekunskaper kan eleverna ha svårt att lösa 

uppgifter och på så sätt kan viktig kunskap om matematiska 

egenskaper för ett visst objekt gå förlorat eller skjutas fram till ett 

senare tillfälle vilket då innebär att eleven halkar efter i sin utveckling 

(Bentley, 2009).  

  

Progressionen i matematikämnet på grundskolan bygger på att 

talområdet utökas för eleverna. När eleverna blir äldre ökar också 

komplexiteten i beräkningar (Skolverket, 2017). De rationella talen 

introduceras tillsamman med de grundläggande aritmetiska 

operationerna på högstadiet och det är i räkning med dessa tal som 

eleverna har störst svårigheter med och kan bromsa deras utveckling 

(Löwing, 2009). Det finns olika strategier med räkning med decimaltal 

och en kan vara att man hanterar det på samma sätt som naturliga tal 

och sedan är vaksam över vart man sätter decimaltecknet. Beräkningar 

i bråkform kräver lite mer vaksamhet eftersom man exempelvis vid 

addition och subtraktion behöver ta hänsyn till gemensamma nämnare 

(Skott et al, 2010). Vid räkning med tal i bråkform finns det dock en 

möjlighet för eleverna att använda sig av den automatiserade kunskap 

kring multiplikationstabellen med ensiffriga tal vilket är svårare om 

talet är i decimalform.  

  

Vid räkning med decimaltal är användandet av algoritmer en bättre 

strategi. Även om Price, Mazzocco och Ansaris (2013) forskning visar 

att elever utvecklar sin kognitiva förmåga när de använder 

huvudräkning så är huvudräkning bara effektiv till en viss nivå och 

eleverna behöver ta hjälp av penna och papper när komplexiteten av 

talen blir för stor, vilket kan vara fallet när decimaltal är inblandat 

(Skott et al, 2010).  
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2.4 Textuppgifter i matematik  

Matematik kan ses som ett språk som består av text, symboler och 

instruktioner som ska tolkas (Sterner & Lundberg, 2002; Malmer, 

2002: Wakefield, 2008), där elevers kunskap inom läsning även har en 

koppling till elevens matematiska kunskaper (Möllehed, 2001). Yee Lai 

(2013) visar i sin studie att det matematiska språket även påverkas av 

syntax och semiotik, och bör därmed uppmärksammas så att lärare kan 

anpassa sitt matematiska språk. Det här påpekar även Riccomini, 

Smith, Hughes och Fries (2015), men att det är de matematiska 

vokabulären som bör ligga i fokus. Karlsson (2019) undersökte genom 

intervjuer och betygsinventering andelen elever i årskurs 9 som fått F i 

matematik samt vad eleverna och lärarna ansåg var faktorer till det 

underkända betyget. Några av de intervjuade eleverna pekade ut deras 

egna kunskaper som en anledning men även att uppgifter med text 

upplevdes som svårare.   

  

Dyrvold (2016) beskriver matematiska texter som multisemotiska, 

vilket betyder att en matematisk text består av både vardagligt språk, 

symboler och i vissa fall bilder, tabeller och diagram. Det ställer högre 

krav på elevers språkkunnande för att kunna översätta vardagsord till 

matematiska termer som exempelvis lika med, mer än och mindre än 

(Grønmo, 1999). Dessa termer ställer även krav på elevernas 

läsförståelse och vid bristande läsförståelse kan dessa termer vara 

svåra att uppfatta och tolka, därmed blir uppgiften svår att lösa 

(Sterner & Lundberg, 2002).   

  

Läsförståelsen är även viktig då det är essentiellt att kunna plocka ut 

den behövda eller väsentliga information från texten som är nödvändig 

för att kunna lösa uppgiften och överföra informationen till 

matematiska modeller. Det kan vara problematiskt för de elever som 

har läs- och skrivsvårigheter (Sterner & Lundberg, 2002). Det här 

undersökte Segerby (2014) genom att låta ett antal elever studera en 

sida i en matematikbok. Resultatet från studien visar att eleverna som 

studerade texten som information och kunskapsförmedling hade 

lättare att sätta in matematiken i ett sammanhang och därmed kunna 

förstå och lösa uppgifter. Vidare poängterar Segerby (2014) att begrepp 

som används i vardagssammanhang och även har en matematisk 

innebörd påverkade elevernas förståelse av texten. Möllehed (2001) 
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fann att lässvårigheter var en av de faktorer som hade stor påverkan på 

elevers förmåga att lösa problemlösningsuppgifter. Enligt Dyrvold 

(2016) påverkar antalet ord, semiotiska resurser och homonymer 

textuppgiftens svårighetsgrad. De semiotiska resurserna kan förklaras 

som hur ord i olika kombinationer skapar mening. Det här poängterar 

även De Corte och Verschaffel (1991) genom att beskriva begreppens 

roll i uppgifter i relation till tillvägagångsmetod, genom att benämna 

dess uppgifter efter olika problem, se tabell 2 för problemtyp samt 

tillhörande exempel.   

  

Tabell 2   

De Corte och Verschaffels (1991) problemtyper inklusive exempel (ss. 120–121) 

[vår övers.]  

Problem  Exempel  

Förändringsproblem  Joel hade 3 kulor. Tommy gav honom 5  

kulor. Hur många kulor har Joel nu?  

Jämförelseproblem  Joel har 3 kulor. Tommy har 5 kulor fler  

än Joel. Hur många kulor har Tommy?  

Kombinationsproblem  Joel har 3 kulor. Tommy har 5 kulor. Hur 

många kulor har de tillsammans?  

  

De Corte och Verschaffel (1991) beskriver förändringsproblem som ett 

problem som är formulerat på ett sådant sätt att ett värde förändras. 

Det eleverna hade svårare för att lösa kallar de för jämförelseproblem 

vilket kan beskrivas som problem där man ska jämför två mängder. Det 

finns ytterligare en typ av problem som finns med i deras undersökning 

som kallas för kombinationsproblem. Det innebär att man kombinerar 

två mängder. I dessa olika typer är det viktigt att kunna hitta de termer 

som representeras från ett matematiskt perspektiv för att kunna lösa 

uppgiften korrekt.  

2.4.1 Vardagsrelaterade textuppgifter  

Det som menas med vardagsrelaterad matematik är att matematiken 

utförs i en vardagskontext (Imsen, 2006), där vardagsrelaterade 

textuppgifter handlar om textuppgifter i matematiken som har en 

vardagskontext. En vardagskontext kan upplevas olika beroende på 
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personen som ställs inför kontexten (Wistedt, Brattström & Jacobsson, 

1992), som exempelvis är amortering, ränta och procent är 

vardagsrelaterat för en vuxen person man kanske inte för en elev i 

högstadiet.   

2.4.2 Begrepp i textuppgifter  

Ett begrepp syftar på det konkreta eller det abstrakta som begreppet 

inkluderar i betydande mening (Nationalencyklopedin), medan ett ord 

syftar på kombinationen av bokstäver i syfte att förmedla något 

(Svenska Akademins Ordbok). I det här arbetet kommer båda 

termerna att användas beroende på kontext. 

 

Likt Sterner och Lundberg (2002), Dyrvold (2016), Segerby (2014) 

samt De Corte och Verchaffel (1991) poängterar är begrepp viktiga 

inom matematiken och speciellt inom textuppgifter. Riccomini et al. 

(2015) påpekar vikten av att undervisa det matematiska språket genom 

att föreslå olika didaktiska val när det kommer till de matematiska 

vokabulären. Ebbelind och Segerby (2015) undersökte vilka typer av 

svårigheter som en elev kan stöta på när hen läser en text i en 

matematikbok och kom fram till att svårigheterna ligger i förståelsen 

av multimodala texter och när förkunskaper kring matematiska 

begrepp ska sättas in i en ny kontext. Inom begrepp fann de att en viss 

problematik kan uppstå då vardagliga ord används i matematikboken, 

som exempelvis termerna jämna och udda tal, där ordet jämt även kan 

betyda att en yta inte lutar eller att något inträffar ofta (Ebbelind & 

Segerby, 2015). Om eleven inte får berättat eller förklarat vad ordet 

jämn betyder i en matematisk kontext baseras elevens förståelse endast 

av den vardagliga kontexten, alltså att en yta är jämn (Carter & Dean, 

2006). Bergqvist, Dyrvold och Österholm (2012) undersökte 

begreppen i textuppgifter enligt längd, ordform (passiv röst, adjektiv), 

ordtyp (verb, pronomen), användningsfrekvensen av ordet och i vilken 

kontext den används samt ambiguiteten. Resultatet visade att det fanns 

en korrelation mellan uppgiftens svårighetsgrad och vokabulären, dock 

utan något tydligt samband. De diskuterar och resonerar kring 

huruvida det är vokabulären som påverkar uppgiftens svårighetsgrad 

eller om det kan vara antalet ord som är den egentliga faktorn. Vidare 

undersökte Shaftel, Belton-Kocher, Glasnapp och Poggio (2006) 

vokabulär i textuppgifter baserat på lingvistiska egenskaper som 
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prepositioner, homonymer och svåra matematiska begrepp, där de 

jämförde effekten av dessa egenskaper hos elever i årskurs 4, 7 och 10. 

Resultatet visar att påverkan av de lingvistiska egenskaperna minskar 

med elevernas ålder, alltså har de lingvistiska egenskaperna en större 

påverkan hos de elever som går i årskurs 4. Dock stämmer det inte för 

kategorin svåra matematiska begrepp, där dessa påverkade alla elever 

oavsett ålder.  

2.4.1.1 Vardagsbegrepp och matematiska begrepp   

Det som både Dyrvold (2016) och Rubenstein och Thompson (2002) 

definierar som viktigt när det kommer till att placera begrepp, är i 

vilken kontext som de används. Exempelvis används begreppet kaffe i 

vardagliga kontext, medan begreppet derivata används i en 

matematisk kontext. Dock kan denna skildring vara problematisk då 

begrepp som procent används i både en vardaglig och matematisk 

kontext. Därmed kan vissa begrepp vara både vardagsbegrepp men 

även matematiska begrepp. Detta påpekades kort även av Ebbelind och 

Segerby (2015) där begreppet jämt även han en annan innebörd 

beroende på kontext. 
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3 Analysverktyg  

En presentation av analysverktygen och dess uppbyggnad beskriv i 

följande avsnitt. Hur dessa har använts redovisas sedan i avsnitt 4.3.  

3.1 Korpusanalys  

Baserat på att textuppgifter innehåller begrepp som används i 

vardagssituationer och inom matematik, samt att vissa begrepp även 

används inom både områdena (Dyrvold, 2016; Sterner & Lundberg, 

2002) behövs ett analysverktyg för att dela in begreppen i dessa 

kategorier. Dyrvold (2016) använder sig av en modell som hon kallar 

för ordfrekvensmodellen, vilket handlar om att kategorisera alla 

begrepp i uppgifterna enligt fyra kategorier samt att undersöka 

huruvida frekvensen av en viss kategori är förekommande i uppgifter 

som klassats som svåra. Kategoriseringen av begreppen skedde enligt 

korpus, vilket inom lingvistiken handlar om i vilket sammanhang som 

ordet eller begreppen används (McEnery, Xiao, & Tono, 2006). Det 

som skiljer Dyrvolds (2016) ramverk från detta ramverk (se figur 2) är 

bestämmelsen om vilken korpus ett begrepp tillhör.   

  

Mia fick en kanin i present och vill bygga en inhägnad till kaninen. Hon 
har totalt 6 m staket och inhägnaden ska vara en kvadrat.   

Hur lång är en sida av inhägnaden?   

  

I exemplet ovan är begreppet kvadrat ett matematiskt begrepp då det 

inkluderar en geometrisk figur där alla sidor är lika långa. Denna 

kunskap är också väsentlig för att eleven ska kunna lösa uppgiften. 

Begreppen staket och inhägnad är inte matematiska begrepp då de ofta 

används i vardagssammanhang, å andra sidan behövs de för att kunna 

lösa uppgiften. Därmed anses begreppen staket och inhägnad, i denna 

uppgift, utifrån vår tolkning av ramverket, att tillhöra ett matematiskt 

sammanhang.   
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Figur 2 Korpusmodell över kategorisering av begrepp.  

  

Modellen i figur 2 är byggd på Dyrvolds (2016) modell där det som 

skiljer modellerna åt är kategoriseringen av begrepp för MV. Mv är de 

begrepp som är vanligt förekommande inom den matematiska 

korpusen men ovanligt inom vardagskorpus, som exempelvis 

subtrahera, multiplicera och procent. MV är de begrepp som bedöms 

behövas för att kunna lösa uppgiften. Detta är den kategori som skiljer 

sig från Dyrvolds (2016) modell då denna analysmodell har anpassats 

efter att textuppgifterna är vardagsrelaterade. Begreppen som 

inkluderas i denna kategori skiljer sig alltså mellan uppgifterna då de 

begrepp som ingår i denna kategori är de begrepp som är nödvändiga 

för att lösa uppgiften. mv är begrepp som är ovanliga inom både vardag 

och matematisk korpus, medan mV är de begrepp som är vanliga inom 

den vardagliga korpusen.  

3.2 Analysverktyg för räknekunskaper  

Det här ramverket är framtaget med hjälp av Kilpatrick, Swafford och 

Findells (2001) rapport om elevers förmåga att göra beräkningar med 

de fyra räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och division.  

Tabell 3 beskriver vilken typ av strategi som eleven behöver använda 

för att utföra en korrekt beräkning beroende på vilket talområde som 

behandlas och kommer användas för att analysera elevernas 

räknekunskaper.  
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Tabell 3  

Tabell över räknekunskaper i förhållande till olika talområden.  

 A.   

Naturliga tal  

B.   

Negativa tal  

C.   

Rationella tal  

1.  

Addition  
Räkna –  

Lägga till/  

Algoritmer   

Räkneregler  

𝑎 + (−𝑏) = 𝑎 − 𝑏 
Utökad  

förståelse för 

talområdet  

2.  

Subtraktion  
Räkna –  

Ta bort/  

Algoritmer  

Räkneregler  

𝑎 − (−𝑏) = 𝑎 + 𝑏 

 

Utökad  

förståelse för 

talområdet  

3.  

Multiplikation  

Mönster/  

Algoritmer  

Räkneregler  

(𝑎) ∙ (𝑏) = 𝑎𝑏 

(𝑎) ∙ (−𝑏) = −𝑎𝑏 

(−𝑎) ∙ (𝑏) = −𝑎𝑏 

(−𝑎) ∙ (−𝑏) = 𝑎𝑏  

Utökad  

förståelse för 

talområdet  

4. Division  Mönster/  

Algoritmer  

Räkneregler  
𝑎

𝑏
=

𝑎

𝑏
 

−𝑎

𝑏
= −

𝑎

𝑏
 

𝑎

−𝑏
= −

𝑎

𝑏
 

−𝑎

−𝑏
=

𝑎

𝑏
 

Utökad  

förståelse för 

talområdet  

  

Beroende på vilken årskurs eleverna befinner sig i och vilket räknesätt 

som används kan algoritmer behöva användas för att lösa uppgifter 

med tal som innehåller flera siffror. Detta gäller även för addition och 

subtraktion. Användandet av algoritmer (A) kan bidra till elevers 

förståelse för talområdet, de elever som har svårt för att använda 

algoritmer på ett effektivt sätt visar även svårigheter för förståelse 

kring talområdet (C) i större utsträckning än de som är effektiva vid 

användning av algoritmer (Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001). Vid 
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multiplikation och division med negativa tal krävs det att eleverna vet 

vilka räkneregler som gäller (se ruta C3 och C4). Eftersom det är svårt 

att motivera vissa av dessa regler (se kolumn B) är det här något som 

eleverna behöver lära sig utantill (Kilpatrick, Swafford & Findell, 

2001).  

  

Vid räkning med rationella tal krävs en bredare kunskap för hur 

talområdet är uppbyggt då beräkningarna ses som mer komplexa, men 

samma typer av algoritmer kan fortfarande tillämpas. Den kunskapen 

ligger också till grund för elevernas vidare studier med algebra  

(Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001).    



18 

 

4 Metod  

Följande avsnitt kommer att redogöra för tillvägagångssättet som 

använts för att uppnå arbetets syfte och även redogöra för 

LISAprojektets urval och datainsamling. Därefter kommer en 

beskrivning av studiens metod, urval och analys.  

4.1 Urval  

Totalt 36 högstadieklasser i Sverige har deltagit i projektet, vilket 

innebär över 500 elever. Eleverna påbörjade sitt deltagande i årskurs 

sju och har sedan följts till årskurs åtta. För att kunna dra 

generaliserande slutsatser kring de resultat man får behövs ett 

representativt urval vilket innebär att den grupp man undersöker ska 

motsvara populationen som man är intresserad av (Magne-Holme & 

Krohn-Solvang, 1997: Ruane, 2006). Populationen som LISA-projektet 

är intresserade av är elever i årskurs sju och för att resultatet i så stor 

utsträckning som möjligt ska motsvara ett nationellt genomsnitt, har 

man tillfrågat skolor strategiskt för att säkerhetsställa en adekvat 

spridning i fråga om upptagningsområde. Det innebär att de skolor 

som deltagit har valts med avseende på urbanitet, områdeskaraktär, 

andel elever med utländsk bakgrund, socioekonomisk bakgrund, 

meritvärde, provresultat, och huvudman. Det man har kunnat se av 

urvalet är dock att genomsnittet av elever med utländsk bakgrund samt 

elever med minst en högre utbildad förälder är lägre än rikssnittet. 

Däremot var meritvärden och upptagningsområde representativt 

enligt Michael Tengberg (projektledare LISA) (mailkonversation, 27 

april 2020). Denna metod är ett stratifierat urval och innebär att 

sannolikheten för att urvalsgruppen är representativ är större (Ruane, 

2006).  

4.2 Metod för insamling av data  

Eftersom syftet och forskningsfrågorna är formulerade på ett sätt där 

generaliseringar kring resultatet kan göras, lämpar sig en kvantitativ 

forskningsansats (Magne-Holme & Krohn-Solvang, 1997). Datan som 

har använts kommer från LISA-projektet och är ett kunskapsprov i 

matematik som gjordes i årskurs åtta. Datan är kvantitativ och 

underlaget är brett vilket ger möjlighet att generalisera slutsatser. Att 

använda redan insamlade data har sina fördelar samtidigt som man 
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bör vara försiktig och se till så att underlaget är tillämpbart för det egna 

syftet (Magne-Holme & Krohn-Solvang, 1997). Samtidigt har dessa val, 

datan och arbetets syfte varit en cirkulär process eftersom vi fick 

tillgång till datan innan arbetet startade.   

4.2.1 Provets konstruktion  

Uppgifterna i provet kräver endast svar och inga beräkningar har 

behövts redovisas. Eleverna har inte haft tillgång till några hjälpmedel 

och har haft 90 minuter på sig att genomföra provet. Vid rätt svar har 

ett poäng delats ut och inga poäng vid fel svar. Totalt bestod provet av 

50 uppgifter vilket resulterar i att maxpoängen på provet var 50. I och 

med att provet bestod av uppgifter där endast svar skulle anges fanns 

ingen data angående elevernas lösningar. Det gör att möjligheten finns 

för att någon elev faktiskt har kunskapen att lösa uppgifterna men fått 

fel i sitt svar. Å andra sidan kan det felaktiga svaret vara ett resultat av 

en felaktig metod eller kunskapsbrist.  

4.3 Analys  

För att kunna besvara de forskningsfrågor som studien syftar till att 

undersöka har analysverktyg för korpusfördelning och 

räknefärdigheter tagits fram. Hur användandet av dessa analysverktyg 

gått till beskrivs i kommande avsnitt.  

4.3.1 Analys av begreppen i uppgifterna  

För att kunna identifiera olika typer av begrepp i uppgifterna har 

analysverktyget i avsnitt 3.1 används för att kategorisera begreppen i 

uppgifterna. Uppgifterna i provet består av en informationstext som 

ger information om ett problem samt en frågetext som eleverna ska 

tolka och svara på. Vidare undersöks informationstexten och frågan 

samt uppgiften (alltså både informationstexten och frågan). Eftersom 

provet är sekretessbelagt har ett eget exempel tagits fram nedan för att 

förtydliga vad som analyserats.  

  

Daniel är i mataffären och ska handla kaffe. Vanligtvis kostar kaffet  
40 kr men denna vecka är det extrapris och rabatten är 10 procent. 

Hur mycket billigare är kaffet?  
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Texten som är fetmarkerad är uppgiftens fråga medan resterande del 

av uppgiften är informationstexten. Kategoriseringen av begreppen är 

unik för varje uppgift då olika begrepp behövs för att kunna lösa 

uppgiften. De begrepp som kategoriserats som Mv är begrepp som är 

matematiska och anses användas i ett matematiskt korpus för elever i 

årskurs 7-8. De begrepp som kategoriserats som MV är de begrepp som 

ansetts har krävts för att kunna lösa uppgiften. De begrepp som 

kategoriserats som mV är begrepp som inte fyller någon funktion vid 

lösning av uppgiften. 

 

Figur 3 Exempel på korpusfördelning av informationstext och fråga. 

 

I exemplet ovan inkluderas begreppen kostar, 40 kr, rabatten och 10 

från informationstexten i MV, eftersom att de anses behövas för att 

kunna lösa uppgiften. Samma gäller för de fetmarkerade begreppen, 

som är begrepp från frågan.  

 

Något som ovanstående exempel inte visar är kategoriseringen av 

begreppet rosa i frågan: Hur stor del av tavlan är rosa? Begreppet har 

en viktig roll i frågan, där eleven inte skulle kunna lösa uppgiften om 

hen inte vet vad hen ska titta på eller undersöka. Begrepp, likt rosa, 

har kategoriserats som MV med motiveringen att begreppet har en 

viktig roll i för att kunna lösa uppgiften.  
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4.3.2 Analys av räknekunskaper  

Kategoriseringen gjordes efter kategorierna addition, subtraktion, 

multiplikation och division utifrån det ramverk som är beskrivet i 3.2. 

Vid analysen av räknekunskaper upptäcktes det att vissa uppgifter 

kräver beräkningar i flera steg och olika räknesätt. Följande exempel 

illustrerar detta.   

  

Daniel och Evelina ska köpa fika. En kaffe kostar 12kr, en bulle kostar 
15kr och en festis kostar 10kr. Evelina köper en kaffe och en bulle och 
Daniel köper en festis och en bulle. Evelina betalar för båda med en 100 
kr sedel.  

Hur mycket får Evelina tillbaka i växel?  

  

För att kunna titta vidare på dessa uppgifter identifierade vi vilka 

räknesätt som krävdes för att lösa uppgiften samt vilket ordning dessa 

räknesätt skulle användas för att få en korrekt lösning. Utifrån 

exemplet krävs först addition av den fika som inhandlats (12 + 15 +

10 + 15 = 52), sedan behöver man subtrahera den summan från 100 

för att beräkna växeln (100 − 52 = 48), därav identifieras addition + 

subtraktion från detta exempel. De flerstegsberäkningar som 

upptäcktes bland provets uppgifter är identifierade utifrån 

analysverktyget och presenteras i tabell 4. Dessa har också ställts i 

relation till talområde precis som enstegsberäkningarna.  

  

Tabell 4 

Identifierade flerstegsberäkningar. 

Multiplikation  

+ division 

Division  

+ addition  

Subtraktion  

+ division 

Addition  

+ division  

Multiplikation  

+ subtraktion 

    Addition  

+ subtraktion  

Multiplikation  

+ addition 

      

  

Utöver dessa kategorier identifierades även uppgifter som inte krävde 

någon beräkning utan krävde antingen någon typ av tolkning av en 
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tabell eller diagram. Dessa uppgifter har ignorerats vid analysen av 

räknekunskaper.  

4.3.3 Bortfall av uppgifter  

Uppgift 40 eliminerades då uppgiftens lösningsmetod blev för 

avancerad vid översättningen, vilket även kan ses i provets resultat då 

endast 9 av 552 elever svarade korrekt. 

4.4 Validitet och reliabilitet  

För att stärka reliabiliteten i denna studie har författarna analyserat 

provets uppgifter var för sig utifrån de ramverk som ligger till grund för 

studien. De analyser som gjordes var, korpusfördelning av uppgifterna 

(informationstext + frågan) samt identifiering av vilka 

räkneoperationer som krävdes för att lösa uppgiften och även vilket 

talområde som fanns i uppgiften. För att stärka reliabiliteten 

ytterligare frågades en utomstående person att göra samma analys. 

Dessa tre analyser jämfördes sedan för att se om det fanns några större 

avvikelser. Analysen av räkneoperationer stämde helt överens medan 

det vid korpusanalysen fanns några uppgifter som skiljdes åt i hur 

orden kategoriserats. Dessa diskuterades sedan mellan författarna för 

att enas hur de skulle kategoriseras. Genom denna strategi har ett 

medvetet val gjorts för att stärka studiens reliabilitet Ruane (2006).   

  

Vidare behandlar validiteten det valda ramverken, eftersom att 

validitet handlar om att undersöka eller testa det som är syftet med 

undersökningen eller testet (Ruane, 2006). De ramverk som har 

använts i denna undersökning byggs från tidigare forskning och har 

anpassats till undersökningens syfte, för att uppnå en högre validitet.   

4.5 Etiska frågor   

Forskning har en viktig roll i att ta fram information som är studerad 

och korrekt för att utveckla individ och samhälle, och därmed bör de 

etiska frågorna besvaras (Vetenskapsrådet, 2002).   

  

Undersökning inkluderar deltagare genom LISA-projektet som haft 

ansvar för att information- och samtyckeskravet har uppnåtts. Det som 

är viktigt att bemöta för studien är konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Eftersom vi har hanterat redan insamlad information 
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som innehåller namn och resultat på provet har vi undertecknat ett 

dokument som förbjuder oss att sprida informationen vidare. Den 

information om namn, klass och skola som finns i dokumenten som 

har analyserats har även kodats om och de gamla dokumenten som 

innehåller namn raderas, vilket innebär att respondenternas identitet 

är skyddade. Detta sker i linje med de regler som satts av 

Vetenskapsrådet (2002). Enligt de riktlinjer som finns för GDPR har 

materialet anonymiserats och de personuppgifter som behandlats har 

raderats. Nyttjandekravet inkluderar att den information som samlas 

in i samband med undersökning ska endast användas i vetenskapligt 

syfte och får inte utnyttjas för andra ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 

Vi har varit måna om att respektera kravet och har endast behandlat 

datan med syfte till att genomföra undersökningen i förhållande till de 

frågeställningar vi vill ha besvarade.  
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5 Resultat  

I det här avsnittet kommer resultatet att beskrivas utifrån arbetets syfte 

och frågeställning. För att kunna besvara forskningsfrågorna är 

resultatet presenterat efter begrepp och räknekunskaper, först enskilt 

och sedan i relation till provresultatet. I detta avsnitt har ett t-test 

använts för att avgöra om resultaten är statistiskt signifikanta. 

Signifikansnivån är satt till 95% vilket innebär att 𝑝 < 0,05 innebär 

signifikans. 

5.1 Antal korrekta svar  

Tabell 5   

Fördelning av provresultatet  

Antal  

elever  

Maxantal korrekta 

svar per uppgift  

Antal  

uppgifter  

Antalet 

korrekta svar i procent  

552 552  49  57,0% 

  

Totalt har 552 elever deltagit och provet inkluderade 49 uppgifter, 

vilket betyder att om alla elever svarat korrekt bör 27 048 antal 

korrekta svar ha noterats. Dock visar resultatet att endast 15 406 

korrekta svar har noterats, vilket är 57,0% av antalet möjliga. Nedan 

visas antal korrekta svar per uppgift i figur 4.  

  

 

Figur 4 Antal korrekta svar per uppgift. 
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5.2 Korpusfördelning  

Enligt uppdelningen av uppgiftsdelarna (se 4.3.1) presenteras även 

resultatet efter informationstexten, frågan samt uppgiften som helhet 

(inkluderande både informationstext och frågan). Resultatet visar att 

inga begrepp kategoriserats som mv, därmed kommer den kategori 

inte att presenteras vidare.   

  

Tabell 6   

Antal uppgifter som inkluderar begrepp från en viss korpus.  

Korpus  Informationstext  Fråga  Uppgift  

Mv  9  12  20  

MV  38  49  49  

mV  43  47  49  

Totalt   45  49  49  

  

Resultatet visar att antalet uppgifter som inkluderar begrepp från Mv 

är betydligt lägre än MV och mV. Fyra av uppgifterna inkluderar endast 

fråga och ingen informationstext. Samtliga uppgifter inkluderar 

begrepp från MV och mV, vilket kan ses i tabell 6, medan endast 20 

uppgifter inkluderar begrepp från Mv.  

5.2.1. Korpusfördelning av informationstext, fråga och uppgift  

I informationstexterna är det genomsnittliga antalet ord 26,6 ord där 

12 av begreppen är från MV och 14 av begreppen är från mV. Utöver de 

uppgifter som individuellt visas i figur 5, finns det fyra uppgifter som 

inte har någon informationstext utan informationen ges genom en bild, 

diagram eller tabell. Dock har inte bilder, diagram eller tabeller 

inkluderats i denna studie.   
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Figur 5 Unika identifierade korpusfördelningar av informationstexten.  

  

Vidare antyder resultatet att det inte finns någon säregen fördelning 

mellan den olika korpusen, utan att informationstexterna i stor 

utsträckning är olika. I figur 5 visas de unika förfördelningarna av 

begreppen enligt korpus, där resultatet antyder att informationstexten 

i en hög utsträckning inkluderar begrepp från både MV och mV. I 

informationstexten finns det även sju uppgifter som inkluderar 

begrepp från mV och Mv, men inte MV. Begreppen från mV behövs inte 

för att lösa uppgiften och den nödvändiga informationen har getts via 

tabell, diagram eller bild.  
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Figur 6 Unika identifierade korpusfördelningar av frågan.  

  

Den genomsnittliga antalet ord i frågan är  åtta. 

Genomsnittsfördelningen av korpus är fyra begrepp från MV och fyra 

begrepp från mV, där resultatet pekar på att fördelningen av begrepp 

mellan MV och mV är relativt jämn. De flesta kombinationer av 

kategorierna repeterades inte utan 24 av de 49 frågorna har en unik 

fördelning, vilket kan ses i figur 6. Den kombination som upprepas 

flest gånger är frågan som inkluderar sju begrepp där tre är från mV 

och fyra är från MV. Dock antyder inte resultatet av 

korpusfördelningen för frågorna att någon speciell fördelning är 

vanligare. Det enda som resultatet antyder är att näst intill alla frågor 

inkluderar en jämn fördelning av begrepp från MV och mV.   
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Figur 7 Unika identifierade korpusfördelningar av uppgiften ordnat efter 

provresultat. 

 

De uppgifter som ligger till vänster är de uppgifter som fått färst 

korrekta svar. De uppgifter som är till höger är de uppgifter som fått 

flest korrekta svar. Det genomsnittliga antalet ord per uppgift är 32,9 

ord, där 18 uppgifter har ett lägre antal ord och 31 har ett högre antal 

ord. En närmare presentation av resultatet i relation till elevernas svar 

presenteras i avsnitt 5.2.2. Alla uppgifter inkluderar begrepp från både 

MV och mV, medan endast 20 uppgifter inkluderar begrepp från Mv. 

Generellt inkluderar uppgifterna en relativt jämn fördelning av 

begrepp från MV och mV, där 17,8 begrepp är från mV och 14,8 begrepp 

är från MV. De uppgifter som avviker markant är de uppgifter som har 

lägre antal ord, men det är endast nio uppgifter. Resultatet antyder att 

korpusfördelningen i uppgifterna inte visar på något tydlig fördelning 

eller att någon fördelning är vanligare, utan att det är en blandning av 

olika kombinationer.  

5.2.2 Korpusfördelning i relation till provresultat  

En övergripande bild av Mv, MV och mV, i relation till provresultatet 

ses i tabell 7 nedan, där antalet uppgifter räknas som de uppgifter som 

inkluderar åtminstone ett begrepp från den korpusen. mv är inte 

inkluderad då inga begrepp kategoriseras inom den korpusen.  
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Resultatet visar att 52,8% svarade korrekt på de uppgifter där 

informationstexten inkluderar begrepp från MV, vilket är det lägsta 

procentuella resultatet. De uppgifter som har fått flest korrekta svar är 

de nio uppgifter som inkluderade begrepp från Mv i texten, vilket är 

64% korrekta svar. Vidare visar resultatet att antal rätt per uppgift inte 

har något samband med vilka korpus som är representerade samt att 

t-testet visar att resultaten inte är statistisk signifikanta. Därmed har 

inte korpusfördelningen av texterna av uppgifterna påverkat resultatet.    

 

Tabell 7   

Korpusfördelning i relation till provresultatet.  

  Antal- 

 uppgif- 

 ter  

 Antal  

 korrekta    

 svar i  

 procent  

 Medelvärde   Standard-  

 avvikelse  

 p-värde  

Mv - text   9  64,0%   289   148,74   0,628  

Mv - fråga   13   56,7%   309,77   110,58   0,893  

Mv - uppg.   19   55,9%   291,16   127,37   0,445  

MV - text   38   52,8%   291,47   110,11   0,215  

MV - fråga   49   57,0%   314   107,66   0,979  

MV - uppg.   49   57,0%   314   107,66   0,979  

mV - text   43   56,3%   310,60   110,75   0,842  

mV - fråga   47   56,8%   313,30   109,83   0,965  

mV - uppg.    49   57,0%   314   107,66   0,979  

  

De uppgifter som presenteras närmare i figur 8 och 9, är de uppgifter 

som fått färst respektive flest antal rätt. Uppgifterna refereras och 

benämns efter antal korrekta svar, där exempelvis stapeln 45(I) 

representerar informationstexten i uppgiften som fått 45 korrekta svar. 
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Figur 8 Korpusfördelning av de uppgifterna med färst antal korrekta svar.  

 

Figur 8 inkluderar korpusfördelningen av både informationstexten (I) 

och frågan (F) av uppgiften. Det som resultatet visar är att fyra av 

uppgifternas informationstext, uppgifterna som fått  62, 69, 84 och 84 

korrekta svar, inkluderar en högre andel begrepp från MV. Den 

procentuella andelen begrepp från MV i dessa fyra uppgifter är 67,6%, 

61,1%, 73,3% och 54,2%, där ordningen följer diagrammets ordning. 

Jämfört med provuppgifternas genomsnittliga procentuella 

inkludering av begrepp från MV är 43,6% så antyder resultaten att det 

kan ha en påverkande faktor. Dock i uppgiften som fått 45 korrekta 

svar, alltså färst korrekta svar av alla uppgifter i provet, är begreppen 

från MV endast 16,3% av informationstexten, vilket leder till att 

resultatet inte är entydigt. I två av uppgifternas frågor ingår två 

begrepp från Mv, vilket det även gör i uppgiften med 45 korrekta svar, 

i dess informationstext. Alla uppgifters informationstext och fråga 

inkluderar begrepp från MV och mV. Vidare är genomsnittet av antal 

begrepp i informationstexten 31 ord, vilket är högre än de 26,6 ord som 

är genomsnittet för alla uppgifters informationstexter. Genomsnittet 

för antal begrepp i frågan är nio ord vilket också är högre än det totala 

genomsnittet på sex ord.  
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Tabell 8   

Antal ord i de uppgifterna med färst antal korrekta svar.  

Antal korrekta 

svar 

45  62  69  84  84  174  

Antal ord  56  46  43  22  44  31  

  

Totalt sett är genomsnittet på antal ord per uppgift 40,8, vilket är högre 

än provets genomsnitt på 32,9 ord per uppgift, se gärna tabell 8 för en 

tydligare bild över uppgifterna i sig. Resultatet visar att genomsnittet 

för de uppgifter med en lägre ordmängd även har ett lägre genomsnitt 

i antal korrekta svar, vilket är 361,7 korrekta svar. Genomsnittet för 

antal korrekta svar, då antalet ord är högre än 32,9, är 286,8 korrekta 

svar. Genomsnittet för antalet korrekta svar för provet är 314,4 

korrekta svar. Således antyder resultatet att flertalet uppgifter med 

högre antal ord har fått färre korrekta svar, i jämförelse med de 

uppgifter som har lägre antal ord som fått fler korrekta svar.   

 

Figur 9 Korpusfördelning av de uppgifterna med flest antal korrekta svar.  

 

Figur 9 inkluderar korpusfördelningen av både informationstexten (I) 

och frågan (F) av uppgiften. I uppgiften med 492 korrekta svar, 



32 

 

innehåller informationstexten 11 begrepp från mV och 11 begrepp från 

MV, samt att frågan innehåller ett begrepp från mV och tre begrepp 

från MV. Totalt inkluderar uppgiften 26 ord, vilket är lägre än provets 

genomsnitt på 32,9 ord per uppgift. Vidare visar resultatet att antal 

begrepp, i både informationstexten och frågan, från MV är mindre än i 

jämförelse med provets genomsnitt, där informationstexten inkluderar 

12 begrepp kontra de sju begrepp som är genomsnittet i 

informationstexten hos de uppgifter som flest elever svarat korrekt på. 

Samtidigt visar resultatet att tre av uppgifternas informationstexter 

inte inkluderar några begrepp från MV alls. Genomsnittet av begrepp i 

MV som inkluderats i frågan i provet är fyra, medan i dessa frågor är 

genomsnittet endast 3,3. Resultatet visar inte på något entydigt svar.  

  

Tabell 9   

Antal ord i de uppgifterna med flest antal korrekta svar.  

Antal korrekta svar  430  434  438  439  451  492  

Totalt antal ord  40  13  25  12  27  26  

  

Det som resultatet visar är att det är förhållandevis få ord som 

inkluderas totalt i uppgiften. Det genomsnittliga antalet ord som 

inkluderas i dessa sex uppgifter är 23,8 ord, vilket är färre än provets 

genomsnitt på 32,9 ord. Det genomsnittliga antalet ord i de sex 

uppgifter som färst elever svarat korrekt på var 40,8, vilket är en 

markant skillnad mot de 23,8 orden i de uppgifterna som flest elever 

svarat korrekt på.  

5.3 Räknekunskaper   

Följande avsnitt syftar till att besvara forskningsfrågan kring 

räknekunskaper, räkneoperationer och talområde ställs i relation till 

elevernas prestationer för att kunna identifiera möjliga svårigheter för 

eleverna. De räkneoperationer som förekommer i provet är addition, 

subtraktion, multiplikation och division. I vissa uppgifter behöver 

endast en räkneoperation tillämpas medan i andra uppgifter kräver 

användning av två. Två räkneoperationer förekommer i olika 

kombinationer. Vi är också intresserade av att undersöka vilket 



33 

 

talområde som behandlas i kombination med olika räkneoperationer. 

Resultaten redovisas i tabeller och diagram för att skapa en tydlig bild 

över hur eleverna presterat i förhållande till dessa aspekter.   

5.3.1 Räkneoperationer  

Analysen av vilka räkneoperationer som identifierats i uppgifterna 

redovisas i tabell 10 nedan.  

  

Tabell 10   

Identifierade räkneoperationer och elevernas prestation av dessa.  

 Antal  Antal korrekta 

svar procent  
Medelvärde  Standardavvikelse  p-värde  

Multiplikation  9  46,6%  257,2  148,98  0,208  

Division  6  60,7%  335,16  74,26  0,205  

Subtraktion  2  60,4%  333,5  14,85  0,323  

Addition  6  70,6%  389,83  59,17  0,014  

Multiplikation   
+ Division  

4  

 

37,7%  220,75  105,98  0,194  

Subtraktion  
+ Division  

1  48,6%  268  -  -  

Addition  
+ Division  

2  49,6%  274  141,42  0,746  

Division  
+ Addition  

1  61,2%  334  -  -  

Multiplikation   
+ Subtraktion  

3  32,8%  181  85,08  0,089  

Multiplikation   
+ Addition  

1  60,5%  334  -  -  

  

Majoriteten av uppgifterna kräver någon typ av beräkning. 

Ovanstående tabell visar vilka typer av beräkningar som är 

representerade i uppgifterna och hur många gånger de förekommer. Av 

de uppgifter som kräver endast en beräkning är multiplikation 

procentuellt sett det räknesätt som fått minst antal  korrekta svar med 

46,6%, detta resultat är dock inte signifikant. De andra räknesätten vid 
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uppgifter med endast en beräkning fick alla över 60% korrekta svar där 

resultatet för addition var över 70% korrekta svar och är statistiskt 

signifikant med 95% säkerhet utifrån ett t-test.   

  

Vissa uppgifter kräver beräkningar i flera steg och dessa kombinationer 

har också identifierats i tabellen. Eleverna har presterat sämst på de 

uppgifter som har krävt multiplikation + division (37,7% har svarat rätt 

på dessa uppgifter) samt multiplikation + subtraktion där endast 

32,8% av svaren är korrekta, dessa resultat är inte heller statistiskt 

signifikanta.  

5.3.2 Talområde  

Utifrån analysen har rationella tal (förekommer i både bråk, 

decimalform och procentform), naturliga tal och negativa tal 

identifierats. Tabell 11 visar hur många uppgifter som identifierades i 

varje område samt hur eleverna presterat på dessa uppgifter.  

  

Tabell 11   

Fördelning av de olika talområdena bland uppgifterna  

 Antal uppgifter  Antal korrekta svar i procent  

Naturliga tal  20  59%  

Rationella tal  18  50,3%  

Negativa tal  2  58%  

  

Eleverna presterade relativt lika på negativa tal i jämförelse med 

naturliga tal. Det var dock endast två uppgifter som behandlade 

negativa tal jämfört med 20 som behandlade naturliga tal. De 

uppgifterna med rationella tal var 18 och man kan se att eleverna 

presterade något sämre på dessa uppgifter i jämförelse med 

uppgifterna som behandlade naturliga tal.  
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5.3.2.1 Talområde i relation till räknesätt  

För att identifiera hur talområdet påverkar resultatet är det intressant 

att se hur de olika talområdena fördelar sig i kombination med vilket 

räknesätt som använts. Diagrammet nedan ger en överblick över den 

fördelningen.  

  

Figur 10 Hur de olika talområdena fördelar sig i relation till räknesätt.  

  

Stapeldiagrammet redovisar vilket talområde som behandlas i de 

uppgifter som krävde att ett eller flera av räknesätten var tvungna att 

användas. För multiplikation, som eleverna presterade sämst på, 

innehöll sju av nio uppgifter rationella tal. Även de uppgifter som 

krävde flera räknesätt och där multiplikation var ett av räknesätten 

bestod till störst del rationella tal med undantag för multiplikation + 

division där tre av fyra uppgifter behandlade naturliga tal. Här visar det 

sig också att alla uppgifter med addition endast behandlat naturliga tal.  

5.3.3 Talområde i relation till multiplikation   

För de uppgifter som kräver en beräkning var multiplikation det 

räknesätt som eleverna presterade sämst på. Dock består sju av nio 

uppgifter av rationella tal. Därav krävs ytterligare analys för att avgöra 
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om det är räknesättet eller talområdet som är den främsta faktorn att 

eleverna presterar dåligt på dessa uppgifter.   

  

Figur 11 Elevernas prestation på uppgifter som innehåller multiplikation i relation 

till talområde.  

  

Diagrammet visar att uppgifter med rationella tal hade lägre 

procentuell andel korrekta svar än de uppgifter som innehöll hela tal. 

Det ger indikationer på att de rationella talen har en betydande roll för 

hur svår uppgiften är. Genom att titta vidare på den första stapeln 

(multiplikation) finner vi att resultatet är signifikant med 95% 

säkerhet, se tabell 12.  

 

Tabell 12  

Multiplikation med rationella tal i jämförelse med multiplikation med naturliga 

tal.  

 Antal  Medelvärde  Standardavvikelse  p-värde  

Multiplikation 

med  

rationella tal  

7  222,85  152,51  0,034  

Multiplikation 

med naturliga tal  

2  377,5  29  0,034  
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5.3.3.1 Talområde i relation till andra räknesätt  

Det finns ytterligare frågor med rationella tal som kräver andra 

räknesätt än multiplikation. Följande tabell visar skillnaden i procent 

mellan dessa uppgifter och de uppgifter som behandlar naturliga 

tal/negativa tal med samma räknesätt.  

   

Figur 12 Elevernas prestation på övriga räknesätt i relation till talområde  

  

Här finns inget tydligt mönster i hur elever presterade med rationella 

tal kontra naturliga tal. Det finns snarare tendenser till att eleverna 

presterar bättre på de uppgifter som innehåller rationella tal.  

5.3.4 Räkneuppgifter i relation till provresultat  

I avsnittet presenteras de sex uppgifter som eleverna har presterat bäst 

på samt de sex uppgifterna eleverna har presterat sämst på. Analysen 

av dessa uppgifter syftar till att identifiera mönster utifrån 

räkneoperationer och talområde.  

  

Bland de sex uppgifter med färst antal korrekta svar var spridningen 

45 respektive 174 antal korrekta svar. Spridningen av korrekta svar av 

de uppgifter som fått flest antal rätt är 430 respektive 492 korrekta 

svar.  
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Figur 13 Sammanställning av de uppgifterna med färst respektive flest antal 

korrekta svar.  

  

Diagrammet visar en överblick över hur många korrekta svar som 

delats ut på var och en av dessa tolv uppgifter samt vilket räknesätt som 

krävdes och vilket talområde uppgifterna behandlade. Det går att se att 

multiplikationsuppgifter med rationella tal dominerar bland de 

uppgifter med färst korrekta svar samtidigt som en uppgift med den 

här kombinationen finns med bland de uppgifterna med flest korrekta 

svar. I övrigt bland de uppgifter med flest korrekta svar finns fyra 

uppgifter som inte krävde någon uträkning alls.   
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6 Diskussion  

6.1 Resultatdiskussion  

6.1.1 Begrepp i vardagsrelaterade textuppgifter  

Det som framkommit i studien är inte entydigt och därmed visar 

undersökningens resultat endast antydningar till mönster och 

samband. Det finns tendenser som visar att fördelningen mellan 

begrepp som är nödvändiga och icke-nödvändiga för att lösa uppgiften 

är relativt jämn, samt att få matematiska begrepp var inkluderade. 

Shaftels et al. (2006) undersökning visade att matematiska begrepp 

påverkar hur eleverna presterar på textuppgifter, vilket inte kan ses i 

den här undersökningen. Dock kan det bero på att för få matematiska 

begrepp var inkluderade i uppgifterna. Det är värt att påpeka att 

fördelningen mellan de fyra korpuskategorierna inte nämnvärt verkar 

ha påverkat provets resultat. Det skiljer sig från Dyrvolds (2016), 

Grønmo (1999) och Ebbelind och Segerby (2015) som alla hävdar att 

begrepp som ingår i både en vardaglig och matematisk korpus påverkar 

svårigheten, som exempelvis begreppet jämn. Ovanstående studier 

skiljer sig dock i metoden för kategoriseringen, då den här studien har 

anpassat metoden efter att uppgifterna är vardagsrelaterade och 

kategoriserats utifrån uppgiftens kontext. Dock kan det finnas andra 

faktorer som inte ingått i denna studie som har påverkat provets 

resultat, likt de semiotiska resurser (bilder, olika texttyper) som 

Dyrvold (2016) poängterar har en påverkande faktor och som Yee Lai 

(2013) hävdar har en viktig roll i det matematiska språket.  

  

Bergqvist, Dyrvold och Österholm (2012) diskuterade i sin studie 

huruvida det var begreppen eller antalet ord som påverkade resultatet, 

där denna studie antyder till att det är antalet ord och inte 

korpusfördelningen. De få indikationer som finns kring att antal ord 

har en påverkan på resultatet kan antyda att eleverna har svårt för att 

sålla ut rätt information från uppgiften när det blir för mycket text och 

det påverkar sedan hur eleven väljer att beräkna uppgiften. Möllehed 

(2001) och Sterner och Lundberg (2002) påpekar att läsförståelsen kan 

ha en inverkan på resultatet i matematiska textuppgifter, vilket den här 

undersökningen inte har undersökt specifikt. Samtidigt, på grund av 

ramverket och kategoriseringen av begrepp som behövdes för att lösa 
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uppgiften, så har detta ändå berörts. Dock kan det, likt i De Corte och 

Verschaffels (1991) studie, handla mer om semantik, alltså 

meningsuppbyggnaden och hur begreppen i olika kombinationer 

tolkas och uppfattas. Det är svårt att dra några slutsatser kring 

läsförståelse men resultatet kring räknekunskaper stärker 

uppfattningen av att läsförståelsen inte är en avgörande faktor för 

resultatet i den här studien.  

6.1.2 Räknekunskaper i vardagsrelaterade textuppgifter  

Det finns en viss indikation på att elevernas räknekunskaper påverkar 

resultatet. Tidigare forskning kring räknekunskaper visar att elever 

ofta har större problem med rationella tal (Skott et al., 2010; Löwing, 

2009) vilket det också finns indikationer om i den här studien. Det här 

fyndet verkar dock endast förekomma när uppgiften kräver 

multiplikationsräkning. Rationella tal i kombination med 

multiplikation gör beräkningen mer komplex vilket kan kräva 

användning av en algoritm för att lösa uppgiften eftersom den 

utantillkunskap som eleverna bör ha kring multiplikationstabellen 

(Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001) inte blir tillämpbar när 

decimaltal är en del av beräkningen. Vid bråkräkning kan dessa 

egenskaper dock tillämpas och delar av resultatet visar att vissa 

beräkningar (ej multiplikation) med rationella tal är lättare än 

beräkningar med naturliga tal. Vidare analys där man skiljer på bråk 

och decimaltal är dock nödvändig för att kunna dra några slutsatser 

kring detta. Att räknekunskaper är en påverkande faktor till elevernas 

prestationer stöds i den här studien genom att titta på de uppgifter med 

högst antal rätt där fyra av sex av de uppgifter som eleverna presterade 

bäst på inte krävde någon beräkning alls. Dessa fyra uppgifter krävde 

antingen tolkning av diagram/tabell eller någon form av resonemang 

vilket också stärker indikationen om att räknekunskaperna är en 

avgörande faktor för resultatet. Dessa resultat ligger också i linje med 

hur svenska elever presterat på PISA-tester då eleverna presterat 

sämre i processen använda medan de låg bättre till i 

tolkningsförmågan relation till OECD-snittet (Skolverket, 2019). 

Dessutom är ett signifikant resultat att additionsräkning med naturliga 

tal var det som eleverna presenterade bäst på, vilket kan bero på att det 

räknesättet i kombination med talområde har eleverna jobbat länge 

med.   
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6.2 Slutsats och vidare forskning  

Resultaten saknar statistiskt signifikans och därmed är slutsatsen 

endast en antydan till svar på syftet och forskningsfrågorna. Samtidigt 

visar resultatet på att det som har påverkat provets resultat är antalet 

ord samt multiplikation inom det rationella talområdet, som 

exempeluppgiften i avsnitt 4 (hur mycket billigare är kaffet?), vilket 

bör tas i beaktning i undervisning av dessa områden. Vidare visar även 

resultatet att uppgifterna inkluderar ett fåtal matematiska ord, där 

majoriteten av begreppen är vardagsrelaterade. 

  

Denna undersökning har lett till fler tankar kring vardagsrelaterad 

matematik och specifikt textuppgifter. Likt De Corte och Verschaffels 

(1991) som indikerar svårigheterna i hur frågan är ställd, så är ett 

förslag till vidare forskning att undersöka om det finns ett samband för 

huruvida begrepp påverkar val av räknesätt och hur det i sin tur 

påverkar elevers prestationer i vardagsrelaterade textuppgifter. 

6.3 Möjliga felkällor  

Vi vill belysa att provet inkluderar bilder, diagram och tabeller som i 

vissa uppgifter har varit en central del för att eleverna ska kunna lösa 

uppgiften. Dyrvold (2016) forskade om multimodala texter (typiska 

matematiska textuppgifter som inkluderar ett vardagsspråk, 

matematiskt språk samt grafisk representation) i sin forskning samt 

påpekade att de har en betydande roll. Det har inte valts att undersökas 

eftersom undersökningens syfte fokuserar på begrepp och 

räknekunskaper. Som förslag till vidare forskning skulle det vara 

intressant att se huruvida de grafiska representationerna påverkar 

resultatet samt i relation till korpus och räknekunskaper. 
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