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Abstrakt 
Syftet med studien är att beskriva hur problemlösningsuppgifter i två 
läromedel presenteras utifrån sammanhangsberoende ord och hur de inverkar 
på elevernas lösningsfrekvens. För att undersöka det granskas två läromedel 
inom matematik; Prima matematik och Favorit matematik. Det genomförs 
även en lektion där elevuppgifter och intervjuer fullföljs i årskurs 3. Vårt 
teoretiska ramverk som ligger till grund för studien är variationsteorin 
tillsammans med analysverktyget diskursanalys. 

Resultatet analyseras utifrån studiens två forskningsfrågor. Först presenteras 
uppgifter ur matematikböckerna inom området problemlösning. Därefter 
presenteras elevuppgifter med tillhörande lösningar och intervjuer. Resultatet 
tyder på att de sammanhangsberoende orden är betydelsefulla för en 
förståelse av uppgiften. En slutsats i studien är att sammanhangsberoende ord 
kan försvåra för eleverna, samtidigt som enstaka elever kan tänka bort orden 
eftersom de är vana vid problemlösningsuppgifter.  

Nyckelord 
Intervju, diskursanalys, läromedel, problemlösning, sammanhangsberoende 
ord, variationsteori, årskurs 3. 
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What’s the catch with the problem? 
A study on how context-dependent words in year 3 can affect problem-
solving tasks.  
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1 Inledning 
Syftet med matematikundervisningen är att skolan ska ge möjlighet till att alla 
elever ska utvecklas inom matematik. Eleverna ska lära sig att tolka vardagliga 
och matematiska situationer med hjälp av olika uttrycksformer. Genom att 
koppla vardagliga och matematiska situationer utvecklas inlärningen i skolan 
(Skolverket, 2018).   

Singapore ligger i topp sedan flera år tillbaka i de internationella PISA 
undersökningarna, det har gjort att fler länder har skapat ett intresse för deras 
matematikundervisning. Där av har begreppet och undervisningsmodellen 
Singaporematte växt fram, där man arbetar med problemlösning med hjälp av 
visuella verktyg, kvalitet i undervisningen och ett genomarbetat stöd till 
läraren (Agardh & Reljer, 2017). Singaporematte kan vara relevant i 
klassrummet för att genomföra visuella problemlösningsuppgifter. När 
eleverna arbetar med problemlösningsuppgifter kan de få lösa dem på olika 
sätt som genom exempel bilder eller konkret material. Det kan göra att 
eleverna får en större förståelse för texten och de sammanhangsberoende 
orden. 

I matematikböcker finns det problemlösningsuppgifter där 
sammanhangsberoende ord är med. Uppgifterna ser olika ut i olika böcker och 
i de sammanhang som uppgifterna är i. Huang skriver att 
sammanhangsberoende ord är de ord som behövs sättas in i ett sammanhang 
för att förstås. Vardagliga ord är igenkännande ord som används i elevernas 
vardag (Huang, 2014). Sammanhangsberoende ord och vardagliga ord kan 
vara detsamma beroende på i vilket sammanhang de sätts i.  Studien genomförs 
med hjälp av en läromedelsgranskning, testande av elevuppgifter och 
elevintervjuer inom problemlösningsområdet i årskurs 3. Vi är intresserade av 
att se vilka sammanhangsberoende ord som finns och om de har någon 
inverkan på elevernas lösningsfrekvenser. Området problemlösning i 
matematik med fokus på sammanhangsberoende ord valdes för det är något 
som intresserar oss och vi har upplevt svårigheter för eleverna när de har 
arbetat med problemlösningsuppgifter. För att ta reda på det har vi tagit hjälp 
av Gees verktyg som är skapade för en diskursanalys (Gee, 2017). Med hjälp 
av  verktygen tar vi reda på vilka de sammanhangsberoende orden är i 
problemlösningsuppgifter. 

1.1 Aspekter vid problemlösning 
De framgångsfaktorer som är betydelsefulla i skolan för eleverna är 
motivation, att ha förtroende till den egna förmågan, uthållighet och ett positivt 
förhållningssätt (Skolverket, 2014). Att lösa problem som är utanför de egna 
ämneskunskaperna och i nya situationer är kännetecken för en framgångsrik 
problemlösare (Skolverket, 2014). PISA, som står för Programme for 
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International Student Assessment sammanställde 2014 de huvudsakliga 
komponenterna i PISA:s ramverk för problemlösning och beskriver tre 
aspekter; problemtyp, problemlösningsprocesser och sammanhang 
(Skolverket, 2014). 

Problemtyp innebär ”finns all information som behövs för att lösa problemet 
med i inledningen” (Skolverket, 2014:10). Om eleven först måste börja arbeta 
med uppgiften för att få information succesivt är uppgiften interaktivt, men om 
all information redan finns för att lösa problemet är det statiskt (Skolverket, 
2014). 

Problemlösningsprocesser innebär ”vilka är de huvudsakliga kognitiva 
processer som krävs för att lösa problemet” (Skolverket, 2014:10) och där 
mäts fyra problemlösningsprocesser som grundas på förmågan att kunna 
resonera. Den första är undersöka och förstå. Där det handlar om att skapa sig 
mentala bilder utifrån den information som ges av problemet. Den andra är 
beskriva och formulera. Det handlar om att bygga en sammanhängande mental 
bild av problemet genom att organisera och välja ut det mest relevanta av 
informationen. Den tredje är att sätta upp mål och ha en plan, för att nå målet 
krävs en planering och genomförande. Den fjärde är kontrollera och reflektera. 
Den handlar om att följa och styra processen mot målet och reflektera över 
processen (Skolverket, 2014). 

Med sammanhang menas ”i vilket sammanhang återfinns problemet” 
(Skolverket, 2014:10). Vilken inramning det är kan utgå från antingen tekniskt 
som innebär att det finns teknisk utrustning eller icke-tekniskt då det inte finns 
någon teknik inblandad. Vilket fokus problemet har är antingen personligt där 
det är utifrån den egna personen eller familj och vänner eller socialt där det är 
utifrån samhället (Skolverket, 2014). 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att beskriva hur problemlösningsuppgifter i olika läromedel 
presenteras utifrån sammanhangsberoende ord och hur det inverkas på elevers 
lösningsfrekvens i årskurs 3. 

Frågeställningar: 

• Hur presenteras problemlösningsuppgifter utifrån 
sammanhangsberoende ord i läromedel? 

• Hur inverkas elevers lösningar av sammanhangsberoende ord vid 
problemlösningsuppgifter i matematik?  

2 Litteraturbakgrund 
I det här avsnittet presenteras tidigare forskning om problemlösningsuppgifter, 
problemlösningsstrategier och sammanhangsberoende ord i olika uppgifter. 
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2.1 Problemlösningsuppgifter 
När en problemlösningsuppgift ska lösas används nästan alltid tid igare 
kunskaper och erfarenheter för att lösa det nya problemet. Goda problemlösare 
kan lösa en problemlösningsuppgift med hjälp av strukturen i texten. De elever 
som har svårt för problemlösningsuppgifter koncentrerar sig mer på de ytliga 
funktionerna vilket hindrar elever att lösa uppgiften (Huang, 2004). Metoden 
som användes i Huangs studie var att låta elever i årskurs 4 lösa fyra 
problemlösningsuppgifter som var presenterade i igenkännande situationer 
(Huang, 2004). Studiens resultat visar på att eleverna förstår 
problemlösningsuppgifters uppbyggnad och behöver därför inte förstå det 
språkliga innehållet. Det beskrivs även att elever lägger mer tid på att lösa de 
uppgifter där eleven känner igen orden som finns med i texten. Mer än 90% 
av eleverna tycker att det var svårt att lösa uppgifterna med vardagliga 
situationer medan det var 5–8% som tyckte tvärtom. Slutsatsen i den här 
studien är att eleverna blev distraherade av de begrepp som inte hade med 
matematikuppgiften att göra och att lärare bör vara medveten om att eleverna 
är känsliga för detaljer i de olika problemlösningsuppgifterna (Huang, 2004). 

Problemlösning är uppbyggd för att finna elevernas intresse och kunna koppla 
uppgifterna till sina vardagliga liv (Zacharos & Koustourakis, 2011). En studie 
av Widjaja (2013) beskriver att eleverna behöver sätta in 
problemlösningsuppgifterna i ett vardagligt sammanhang för att förstå och 
lösa dem. Slutsatsen som dras i studien är att sammanhanget i uppgifterna inte 
nödvändigtvis behövs eftersom eleverna brukar ignorera sammanhanget och 
endast titta på uppgiften i sig (Widjaja, 2013).  

2.1.1 Problemlösningsstrategier 
Att lösa matematiska problem är inte bara ett mål i läroplanen utan ett sätt för 
eleverna att utvecklas inom matematik. Elever behöver oftare få möjligheter 
att formulera, ta itu med och lösa olika problem. Elever ska uppmanas att 
reflektera över deras tankar så de kan använda sig av olika strategier för att 
lösa problem. Genom problemlösning bidrar det till olika sätt att tänka, 
uthållighet, nyfikenhet och förtroende för okända situationer även utanför 
klassrummet (NTCM, 2000).  

Inom problemlösning finns olika representationsformer och Taflin (2007) 
presenterar fyra väsentliga: 

• Konkret representation innebär att eleven har avbildat ett verkligt eller 
tänkt material.  

• Logisk/språklig representation innebär att lösningen förklaras med hjälp 
av det svenska språket. Eleven har inte förkortat beskrivningen med 
matematiska symboler.  

• Aritmetik/algebra/analys, representation med matematiska symboler. 
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• Grafisk/geometrisk representation visar i bild hur uppgiften är löst. 
Bilden är en vedertagen abstraktion t.ex. rutnät, tabell eller 
koordinatsystem (Janvier, 1987).  

(Taflin 2007:69) 

2.2 Sammanhangsberoende ord 
Sammanhanget i lektioner förväntas motivera elever att lära sig, samtidigt som 
det ska hjälpa eleverna att förstå innehållet. För att öka 
problemlösningsförmågan är det därför viktigt att använda sig av ord som 
kopplar den matematiska förmågan till elevnära sammanhang (Choi & 
Hannafin, 1997). Forskarna beskriver att problem som är personliga eller 
kopplade till elevernas vardag ökar elevernas motivation till att engagera sig i 
problemet då sammanhangets meningsfullhet också ökat. Ett lektionsupplägg 
som Choi och Hannafin beskriver är utformat där eleverna ska på utflykt och 
de får räkna på hur mycket pengar som behövs per elev. Lektionen kopplas till 
elevernas vardagliga liv som gör att de blir engagerade i uppgiften samtidigt 
som de använder sina matematiska kunskaper (Choi & Hannafin, 1997).  

En studie där en granskning om hur meningsfulla begrepp ökar inlärningen är 
av Linsell, Cavanagh och Tahir (2013). Även i den studien beskrivs det att 
sätta in ord i rätt sammanhang och att göra dem vardagliga är väsentligt för att 
eleverna ska förstå uppgiften. Det beskrivs även att olika sammanhang kan 
användas för att förklara matematiska begrepp då de kan omvandla begreppen 
till elevernas vardagliga sammanhang vilket gör att de förstår uppgiften 
tydligare. Med hjälp av sammanhanget i uppgiften kunde eleverna hantera 
problem på olika vis vilket uppmuntrade till många givande diskussioner. 
Sammanhanget är meningsfull eftersom det hjälper eleverna att förstå den 
matematiska kunskapen (Linsell, Cavanagh & Tahir, 2013). 

Instruktioner med sammanhang behövs för att eleverna ska koppla till elevnära 
situationer för att eleverna ska bli motiverade. Vardagliga sammanhang ökar 
oftast elevernas framgång i problemlösning då de blir motiverade och förstår 
uppgiften. Det beskrivs att språket vid problemlösning är en stor del vid arbetet 
med uppgiften. Därför är det viktigt att det är ett tydligt språk som är enkelt att 
hantera (Haghverdi & Wiest, 2016).  

3 Teoretiska perspektiv  
I det här avsnittet presenteras teorin och det teoretiska ramverk som studien 
utgår ifrån.  

3.1 Variationsteori 
Variationsteorin har sina rötter i fenomenologin och den utgår från att variation 
ska skapas för att eleverna ska få sig en förståelse av det som ska läras 
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(Kullberg, Runesson Kempe & Marton, 2017). Variationsteorin är en teori som 
syftar till att det alltid finns något att lära och att lärandet innebär en 
medvetenhet om det som ska läras. Hos eleverna finns det olika förutsättningar 
för lärandet och variationsteorin förklarar att det finns skillnader i lärandet. Att 
uppleva, förstå, uppmuntra eller att se något ur en annan synvinkel är från ett 
variationsteoretiskt perspektiv innebörden av att lära sig något (Runesson, 
2006).  För att eleverna ska lära sig måste de urskilja nya synvinklar av 
händelsen och utifrån den synvinkel som eleverna ser på händelsen skapas en 
helhet av uppgiften (Holmqvist, 2011). Urskiljning är en betydelsefull del som 
är nödvändigt för lärandet och det är avgörande för hur eleverna förstår eller 
upplever det som ska läras (Kullberg et al., 2017). 

Ett betydelsefullt begrepp inom variationsteorin är lärandeobjekt. Vad ska 
läras kan vara en fråga som ställs och lärandeobjektet kan ge svar på tre sätt, 
med hjälp av innehållet, det pedagogiska målet och vad som behöver läras. För 
olika elever är målet varierande vilket är betydelsefullt att ha i åtanke. 
Variationsteorin kan vara ett relevant verktyg för läraren under planeringen av 
undervisningen av det matematiska innehållet, elevernas förståelse för 
innehållet och hur man kan göra för att skapa en möjlighet till inlärning 
(Kullberg et al., 2017). Ett annat betydelsefullt begrepp inom variationsteorin 
är variationsmönster som syftar till att variera innehållet för att det ska ges 
möjlighet till att lära. I en inlärningssituation kan variationsmönstrets 
utsträckning av variation vara avgörande för lärandet (Runesson, 2006).  

Variationsteorin är väsentlig i vår studie eftersom vi är intresserade av 
variationer i uppgifter och dess sammanhangsberoende ord som kan ha en 
inverkan hos eleverna. Begreppen inom variationsteorin är användbara 
eftersom de används i analysen av elevuppgifterna med tillhörande intervju. 

3.2 Diskursanalys 
Diskursanalys syftar till språket, både skriftligt och muntligt. Att analysera 
strukturen eller mönstret av olika aktiviteter är en del av diskursanalys och det 
är betydelsefullt att konstatera hur aktiviteten är upplagd. Om aktiviteten utförs 
likadant varje gång eller om den varierar, är betydelsefullt att veta för att kunna 
analysera aktiviteten (Gee, 2017).  
 
De verktyg som Gee har baserat diskursanalys på är med steg för steg uppgifter 
som är förklarade med hur man kan använda dem. Det Gee (2017) menar med 
verktyg för diskursanalys är specifika frågor att ställa om språkets detaljer, 
antingen genom muntlig eller skriftlig kommunikation. Gees verktyg är det 
som är väsentligt i vår studie. Vi använder oss av verktygen för att kunna 
analysera vilka de sammanhangsberoende orden är i 
problemlösningsuppgifter. Utgångspunkten för tabellen är Gees verktyg #1, 
#3, #16, #19 och #23 som vi har numrerat som 1, 2, 3 ,4 och 5 (Gee, 2017). 
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De fem verktyg som vi kommer använda oss av för att analysera resultatet är: 
Verktyg 1 Riktar sig mot de utpekande orden i sammanhanget, där man 

antar att individen redan vet eller kan förstå innebörden av 
texten.  

Verktyg 2 Riktar sig mot vad en utomstående kan anse vara svårt. Är det 
någon utomstående som tolkar uppgiften problematiskt även 
om eleverna kan förstå uppgiften. 

Verktyg 3 Granskar om uppgifterna ger alla en chans till att förstå 
innehållet och språket utifrån olika kulturer.  

Verktyg 4 Granskar hur orden väljs att användas, om orden kopplar ihop 
texten. Används orden på så vis att de blir relevanta i 
uppgiften. 

Verktyg 5 Antyder på förståelsen av orden. Har man en uppfattning om 
vad orden betyder och har det betydelse för sammanhanget.  

Tabell 1. Bearbetad och översatt med utgångspunkt i Gee (2017).  

3.3 Relationen mellan variationsteorin och diskursanalys 
Variationsteorin menar att det alltid finns något att lära medan diskursanalys 
syftar till språket. Genom de två delarna; variationsteorin och diskursanalys, 
kan det skapas kunskap om hur elevuppgifterna är uppbyggda och hur de 
påverkar elevernas lösningar. I studien används variationsteorin och 
diskursanalysen gemensamt för att analysera resultatet.  

Inom variationsteorin finns begreppen lärandeobjekt, urskiljning och 
variationsmönster och tillsammans med diskursanalysens verktyg analyseras 
läromedlen inom området problemlösning och elevuppgifterna. Eleverna 
måste förstå lärandeobjektet och kunna urskilja det med hjälp av olika 
variationsmönster (Kullberg et al., 2017; Runesson, 2006; Gee, 2017). 

4 Metod och material 
I det här avsnittet redogörs först urvalet och därefter datainsamling, 
genomförande, databearbetning, tillförlitlighet och etiska aspekter.  

4.1 Urval 
De läromedel som valdes ut var Prima matematik 3 och Favorit matematik 3 
(Brorsson, 2011; Karppinen, Kiviluoma & Urpiola, 2018). De här två 
matematikböckerna valdes på grund av att under vår verksamhetsförlagda 
utbildning har vi sett att många klasser använder böckerna. Valet av 
respondenter gjordes med anledning av tillgången till en skola med en årskurs 
3 som var villiga att vara med i studien. Alla elever vars föräldrar godkände 
att deras barn deltog i studien var med och gjorde elevuppgifterna, det var 12 
elever som deltog. De eleverna som intervjuades valdes utifrån om de hade 
strukit under något ord som de inte förstod på hela pappret och det var 8 elever 
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som intervjuades. Vi valde att intervjua elever som strök under något ord för 
att få deras tankar om orden och uppgifterna.   

4.2 Datainsamling  
Datainsamlingen bestod av en läromedelsgranskning, elevuppgifter som 
eleverna fått genomföra (bilaga 2) och intervjuer med eleverna som hade sin 
utgångspunkt i elevuppgifterna. Kullberg et al (2017) hävdar att olika 
matematikuppgifter ska ses som en helhet där lektionen handlar om att 
observera, analysera, utforska och ifrågasätta. Genom att träna på det sättet 
ökas förståelsen av matematiken. 

4.2.1 Läromedel 
En läromedelsgranskning gjordes inom området problemlösning med fokus på 
sammanhangsberoende ord i två olika matematikböcker; Prima matematik 3 
och Favorit matematik 3 (Brorsson, 2011; Karppinen, et al., 2018). Sex 
uppgifter valdes ut, tre från varje matematikbok som genomfördes under en 
lektion. Johansson (2006) beskriver att ur ett klassrumsperspektiv är 
matematikböcker ett verktyg för läraren att använda i undervisningen. Elever 
får då undersöka uppgifterna och läraren kan få specifika övningar eller 
aktiviteter till uppgifterna (Johansson, 2006). 

4.2.2 Elevuppgifter 
Lektionens syfte var att eleverna fick elevuppgifter (Bilaga 2) där de strök 
under ord de tyckte var svåra eller som de var osäkra på. Eleverna blev 
informerade om att det viktigaste i uppgiften inte var att lösa uppgifterna 
korrekt utan att stryka under ord som var problematiska. Därefter fick eleverna 
lösa uppgifterna utifrån egen förmåga. Elevuppgifterna var anonymiserade 
och eleverna fick ett nummer istället för att skriva sitt namn. Eleverna fick 
förutom informationen ingen hjälp med uppgifterna, varken förklaring av ord 
eller förståelse av uppgiften av det skälet att se om eleverna klarade att lösa 
uppgifterna trots de sammanhangsberoende orden. I matematikböckerna fanns 
det bilder som tillhörde några av uppgifterna men däremot hade 
elevuppgifterna i studien inga bilder eftersom eleverna skulle fokusera på 
texten i uppgifterna. Johanson, Coles, Clarke (2017) menar på att de 
matematikuppgifter som eleverna får kan forma deras matematiska 
inlärningsmöjligheter och erfarenheter av matematik som en helhet. Beroende 
på vilken typ av uppgift det är kan det variera elevernas möjlighet till att lära 
sig matematik (Johnson et al, 2017). 

4.2.3 Intervju  
Korta enskilda semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta elever som 
svarade på sex frågor efter genomförd elevuppgift. Intervjufrågorna (bilaga 3) 
valdes utifrån Gees verktyg (tabell 1) för att koppla dem till elevuppgifterna. 
Intervjuerna ljudinspelades och efter intervjuerna genomfördes en enkel 
bastranskription som följt skriftspråkliga konventioner. I de olika exemplen i 
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resultatet finns tecknet […] och det syftar till att delar av konversationen från 
transkriberingen är borttagna. Bryman (2002) benämner en semistrukturerad 
intervju som en öppen kvalitativ metod där forskaren bestämt ett antal frågor 
eller teman som intervjun ska kretsa runt. Innan intervjun ska det vara 
förbestämda frågor som ska kunna gå att kopplas till frågeställningarna eller 
valt fokus (Bryman, 2002).  

4.3 Genomförande 
Först analyserades Prima matematik 3 och Favorit matematik 3 (Brorsson, 
2011; Karppinen, et al., 2018) i området problemlösningsuppgifter med 
sammanhangsberoende ord i fokus utifrån Gees verktyg (tabell 1). Därefter 
valde vi ut tre uppgifter ur varje bok där de sammanhangsberoende orden inte 
var vardagliga (bilaga 2). Eleverna hade max 80 minuter på sig att genomföra 
uppgifterna men ingen elev använde sig av hela den tiden. Eleverna fick 
elevuppgifter och information om vad de skulle göra. Först skulle de stryka 
under ord som de tyckte var svåra eller som de kände sig osäkra på och därefter 
försöka lösa uppgiften. Under tiden eleverna gjorde det fick de ingen hjälp. 
Intervjuer gjordes med åtta elever efter de hade gjort elevuppgifterna (bilaga 
3). 

Anledningen till lektionsupplägget är ett intresse av att se hur olika 
sammanhangsberoende ord påverkar elevernas lösningar inom 
problemlösning. Var det för avancerade ord istället för vardagliga och om det 
i så fall kunde gjort uppgiften mer komplicerad än vad den var.  

4.4 Databearbetning 
Begrepp från variationsteorin användes vid analysering av data genom att 
granska uppgifter och elevlösningar utifrån hur de använde sig av 
variationsmönster, urskiljning och lärandeobjekt. Utifrån de begreppen 
analyseras även hur det går att arbeta vidare inom området.   
 
Studiens analysverktyg var en diskursanalys där vi analyserade 
sammanhangsberoende ord i problemlösningsuppgifter från Gees verktyg. 
Verktyget valdes för det är relevant mot studiens metod och med 
analysverktyget kunde vi analysera problemlösningsuppgifterna. Det finns 27 
verktyg men vi valde ut fem som var relevanta för det vi analyserade och som 
studien kunde använda sig av (Gee, 2017).  
 
Verktyg 1, 2, 3, och 4 (tabell 1) var grunden för läromedelsgranskningen av 
problemlösningsuppgifterna i Prima matematik 3 och Favorit matematik 3 
(Brorsson, 2011; Karppinen, et al., 2018). Utifrån verktygen granskades orden 
i olika uppgifter för att få en bild av de ord som matematikböckerna bland 
annat ansåg att elever ska ha förkunskaper om (Gee, 2017).  
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Verktyg 5 (tabell 1) användes som grund för intervjuerna med eleverna i årkurs 
3. Intervjufrågor utformades utifrån verktygets inriktning och för att passa till 
elevuppgifterna. Utifrån intervjuerna fick vi en bild av elevernas tankar om 
elevuppgifterna och deras svar på uppgifterna (Gee, 2017). 

4.5 Tillförlitlighet  
Eleverna fick ut likadana elevuppgifter och fick svara på samma intervjufrågor 
vilket gör att alla elever har utgått från samma grund. Alla elever fick samma 
instruktioner om vad de skulle göra. Eleverna fick ingen hjälp med förklaring 
av ord eller lösning vilket gör att lösningar endast utgår från elevernas egna 
kunskaper. Det var ingen tidsbegränsning utan när eleverna kände sig klara 
samlades pappret in. Intervjufrågorna var kopplade till elevuppgifterna och 
ställdes i samma ordning för alla. Giltighet syftar till forskningens 
meningsfullhet, om den mäter det som är tänkt att mätas. Studiens metod var 
planerad för att ta reda på frågeställningarna vilket det gör utifrån 
läromedelsgranskningen, elevuppgifterna och intervjuerna (jfr Drost, 2011). 

4.6 Etiska aspekter 
Det finns fyra forskningsetiska principer som är viktiga att ta ställning till och 
de är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet innebär att de som blir berörda av forskningen blir 
informerade om forskningens syfte. Inför genomförd lektion och intervjuer 
informerades forskningens syfte till elever och vårdnadshavare i ett 
missivbrev. Vårdnadshavare fick skriva under och godkänna att sitt barn var 
med i studien. Både vårdhandshavaren och eleven har rätt att avbryta 
deltagandet i studien, vilket innebär att samtyckeskravet fullföljs som menas 
att deltagarna har rätt att välja att medverka i studien. Inga uppgifter om de 
deltagande finns med, istället har eleverna blivit tilldelade ett nummer redan 
vid utdelning av elevuppgifter. På så vis fullföljs konfidentialitetskravet som 
syftat till att namn och plats inte ska beskrivas. Informationen vi får ut av 
elevuppgifterna och intervjuerna används endast till forskningens syfte, 
genom det här fullföljs nyttjandekravet, vilket innebär att uppgifterna endast 
får användas till forskningsändamålet (jfr vetenskapsrådet, 2002).  

5 Resultat och analys 
I det här avsnittet presenteras resultatet och analysen utifrån 
forskningsfrågorna. 
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5.1  Hur presenteras problemlösningsuppgifter utifrån 
sammanhangsberoende ord i läromedel? 

De matematikböcker som granskats är Prima matematik 3 och Favorit 
matematik 3 (Brorsson, 2011; Karppinen, et al., 2018). I tabell 2 är verktygen 
med förklaring utskrivet och krysset betyder att böckerna visar på verktyget. 
De olika verktygen är utvalda från Gees diskursanalys. För att tydliggöra 
varför böckerna uppfyller de olika verktygen ges exempel på uppgifter som 
styrker krysset i tabellen (Gee, 2017).  

Verktyg Förklaring Prima 
matematik 

Favorit 
matematik 

Verktyg 1 Det här verktyget riktar sig 
på de utpekande orden i 
sammanhanget, där man 
antar att individerna redan 
vet eller kan förstå 
innebörden av texten.  

 
X 

 
X 

Verktyg 2 Beskriver sättet att tänka på 
vad någon utomstående kan 
anse vara svårt. Är det 
någon utomstående som 
tolkar uppgiften 
problematiskt även om 
eleverna kan förstå 
uppgiften. 

 
X 

 
X 

Verktyg 3 Ger uppgifterna alla en 
chans till att förstå 
innehållet. Där uppgiftens 
språk går att förstå utifrån 
alla kulturer.  

  

Verktyg 4 En granskning av hur orden 
väljs att användas, om 
orden kopplar ihop texten. 
Används orden på så vis att 
de blir relevanta i 
uppgiften. 

 
X 

 
X 

Tabell 2. Uppfyllande av verktyg utifrån läromedel. 

5.1.1 Prima matematik 
Figur 1, 2, 3 och 4 är problemlösningsuppgifter från Prima matematik och 
uppfyller någon av verktygen. De fyra exemplen är valda utifrån hela boken 
inom området problemlösning.  

Att prenumerera på tidningen kostar 2675/år. 
Hur mycket kostar prenumerationen per månad? 
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2675+12       2675-12       2675•12       2675/12 
Figur 1. Elevuppgift Prima matematik. 

Tidningsbudet börjar dela ut tidningen halv fyra på morgonen.  
Senast kvart över sju ska alla ha sin tidning. 
Hur lång tid har tidningsbudet på sig? 

Figur 2. Elevuppgift Prima matematik. 

Stryk under fakta du inte behöver för att svara på frågan. Lös sedan uppgiften. 
Alvas pappa har bakat bullar till utflykten, 
Det var tre plåtar med 12 bullar på varje. 
Han la hälften av bullarna i frysen. 
Hur många bullar bakade han? 

Figur 3. Elevuppgift Prima matematik. 

Alma och Polly fick med sig 300 kr. På resan köper 
de mat för 128 kr och tidningar för 62 kr. 
Hur mycket pengar har de sedan kvar? 

Figur 4. Elevuppgift Prima matematik. 

Figur 1 och 2 visar på uppfyllandet av verktyg 1 och 2. Verktyg 1 uppfylls av 
den anledning att eleverna behöver ha en förståelse av innebörden för texten i 
båda uppgifterna. Som utomstående kan begrepp som prenumeration och 
tidningsbud tolkas problematiskt. Därför uppfylls verktyg 2. Verktyg 4 
uppfylls i figur 3 där eleverna själva ska granska uppgiften. Genom uppgiften 
ska eleverna själva granska de ord som är relevanta för det de ska ta reda på. 
Verktyg 4 uppfylls också i figur 4. Orden i uppgiften är relevanta och kopplar 
ihop uppgiften. 

Analys 

I figur 1 behöver eleverna en förståelse för det sammanhangsberoende ordet 
prenumeration och hur många månader det är på ett år för att lösa uppgiften. 
Tidningsbudet är ett sammanhangsberoende ord som är med i uppgiften i figur 
2 som också tyder på att eleverna ska ha en ordförståelse för att kunna lösa 
uppgiften. Verktyg 1 som syftar till att eleverna redan har en förståelse för 
innebörden av texten gör att den uppfylls genom de här två uppgifterna. 
Eleverna måste veta vad orden betyder för att skapa en helhet av uppgiften. 
Verktyg 2 uppfylls genom att de sammanhangsberoende orden i uppgifterna 
gör att en utomstående kan tolka det problematiskt. En elev som är bekant med 
problemlösningsuppgifter kan förstå uppgiften och lösa den utan att behöva ha 
en förståelse för orden (jfr Gee, 2017).  

Eleverna får i figur 3 uppgiften att stryka under fakta som är onödig och genom 
det får eleverna granska uppgiften själva och ta bort det som inte är relevant i 
texten eller kopplar ihop den. Det sammanhangsberoende ordet i figur 3 är 
bullar. I figur 4 är de sammanhangsberoende orden relevanta där mat och 
tidningar är igenkännande ord som kopplar samman uppgiften. Genom de här 
två uppgifterna uppfylls verktyg 4 (jfr Gee, 2017). 
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I Prima matematik finns det ingen förklaring på de sammanhangsberoende 
orden eller en text som sätter orden i ett sammanhang. De 
sammanhangsberoende orden presenteras först i uppgiften de ska lösa. 
Eftersom de inte får en förklaring måste eleverna kunna urskilja ordet i 
uppgiften själv, eller få en förklaring av någon annan (jfr Kullberg et al., 2017). 

5.1.2 Favorit matematik 
Figur 5, 6, 7 och 8 är uppgifter från Favorit matematik och uppfyller någon av 
verktygen. De fyra exemplen är valda utifrån hela boken inom området 
problemlösning. 

Det är fest på skolan. Isas mamma köper två likadana påsar med kakor. Det 
kostar sammanlagt 28 kronor. Hur mycket kostar tre påsar med kakor? 

Figur 5. Elevuppgift Favorit matematik.  

På naturstigen finns det åtta kontroller.  
Vid varje kontroll finns det sex frågor. 
Hur många frågor finns sammanlagt vid kontrollerna? 

Figur 6. Elevuppgift Favorit matematik. 

På skolgården står en vattentunna som innehåller 150 liter.  
Vaktmästaren vattnar blommorna och det går först åt 38 liter och sedan 47 liter.  
Hur mycket vatten finns det sedan kvar i tunnan? 

Figur 7. Elevuppgift Favorit matematik. 

Kurre samlar två högar med 75 kottar i varje. Sedan sover Kurre en stund. När 
han vaknar räknar han sina kottar. Nu är det 175 kottar sammanlagt i de två 
högarna. Hur många kottar har någon lagt dit när Kurre sov? 

Figur 8. Elevuppgift Favorit matematik. 

Figur 5 visar på att verktyg 1, 2 och 4 är uppfyllda; att eleverna har en 
förståelse för orden och kan tolka uppgiften korrekt. Verktyg 1 uppfylls av 
figur 6, där uppgiften riktar sig mot det sammanhangsberoende ordet kontroll 
som verktyget menar att eleverna behöver ha förståelse för. Figur 7 uppfyller 
verktyg 2. För en utomstående kan uppgiften vara problematisk att tolka med 
de sammanhangsberoende orden. Verktyg 4 uppfylls av figur 8. Här är orden 
relevanta för uppgiften och kopplar ihop uppgiften. 

Analys 

Uppgifterna i figur 5 och 6 uppfyller verktyg 1. I båda uppgifterna är det ord 
som tyder på att eleverna ska ha en förförståelse för orden för att förstå 
uppgiften. I figur 5 är det påsar och i figur 6 är det kontroll som kan göra 
uppgiften svår och det är även de orden som binder samman uppgiften. 
Verktyg 2 uppfylls i figur 5 och 7. Även om en utomstående tolkar uppgiften 
problematiskt kan en elev som arbetar med problemlösningsuppgifter förstå 
uppgiften oavsett de sammanhangsberoende orden. I figur 5 är det 
sammanhangsberoende ordet påsar och i figur 7 är det vattentunna. Uppgiften 
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i figur 5 och 8 uppfyller verktyg 4 där orden är relevanta och kopplar ihop 
texten så den passar in i uppgiften. Om eleverna inte har en förförståelse för 
orden kan det bli problematiskt när eleverna ska lösa uppgiften. Det 
sammanhangsberoende ordet är kottar i figur 8 (jfr Gee, 2017). 

I Favorit matematik finns informationsrutor om uppgifter, men ingen 
beskrivning av de sammanhangsberoende orden. Genom informationsrutorna 
ger det eleverna en beskrivning på en lösning av uppgifter, även en 
introduktion till uppringarna som kan ge läraren en möjlighet att starta en 
diskussion, Det ger läraren en möjlighet att fånga upp elevernas förståelse av 
innehållet under klassrumsdiskussionen (jfr Kullberg et al., 2017).  

5.1.3 Resultatsammanfattning  
Både Prima matematik 3 och Favorit matematik 3 visar på verktyg 1, 2 och 4. 
Resultatet tyder på att matematikböckerna ligger på samma nivåer utifrån 
studiens diskursanalys. Båda läromedlen visar inte på verktyg 3 som tyder på 
att språket inte är lätthanterat för alla kulturer. Uppgifterna i båda böckerna 
kräver att eleverna kan urskilja den information som behövs för att de ska 
kunna lösa den. Genom att se uppgiften från olika synvinklar kan skapa en 
helhet för problemet. I figur 2 behöver eleverna kunna klockan för att lösa den. 
I figur 7 behöver eleverna urskilja det väsentliga i uppgiften för att lösa den. I 
figur 3 ska eleverna ta bort den fakta som inte är relevant för uppgiften och 
därefter lösa den med en strategi som funkar för eleven. Variationsmönstret av 
lärandeobjektet är betydelsefullt för att uppgifter som figur 3 visar på.  Där kan 
man ha liknande uppgifter för att eleverna ska få variation i hur man kan lösa 
den. Det kan vara att först ska eleverna lösa uppgiften i bild och andra gången 
med mattespråket och tredje gången i en räknehändelse (jfr Kullberg et al., 
2017; Runesson, 2006; Gee, 2017). 

5.2 Hur inverkas elevers lösningar av sammanhangsberoende ord vid 
problemlösningsuppgifter i matematik?  

I tabell 3 visas de ord från elevuppgifterna som är sammanhangsberoende och 
hur många elever som strukit under orden. De sammanhangsberoende orden 
är valda utifrån Gees verktyg och är jämförda med hur många elever som har 
strukit under dem. Det visar på att sammanlagt av Prima matematik och 
Favorit matematik har flera elever strukit under sammanhangsberoende ord i 
Favorit matematik än i Prima matematik (Brorsson, 2011; Karppinen, et al., 
2018). 

Elevuppgift Sammanhangsberoende 
ord 

Antal 
understrykningar  

Prima: 
Uppgift 1  Tidningsbudet  4 
Uppgift 2 Skogstroll  1 
Uppgift 3 Turneringen   1 
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 Förpackning   1 
Favorit: 
Uppgift 4 Naturstigen  5 
 Kontroll  3 
Uppgift 5  Tennishallen  2 
 Bollrör  8 
 Förråd 0 
Uppgift 6  Mandariner 3 
 Korg 0 

Tabell 3. Understrykningar av sammanhangsberoende ord. 

I tabell 4 beskrivs det hur Gees verktyg 5 uppfylls. Verktyget har sin grund i 
intervjuerna som gjorts med eleverna, där de får beskriva vad ett ord betyder 
och om de kan förklara eller byta ut ordet till ett annat (Gee, 2017). Kryssen i 
tabellen syftar till att eleverna har skapat en förståelse för begreppen vilket vi 
får information om under intervjun. Elevernas lösningar kopplas också till 
verktyget, om de har kunnat lösa uppgiften korrekt eller inte. 

Verktyg Förklaring Prima 
matematik 

Favorit 
matematik 

Verktyg 5 Antyder på förståelsen av 
orden. Har man en 
uppfattning om vad orden 
betyder och har det 
betydelse för 
sammanhanget. 

 
X 

 
X 

Tabell 4. Uppfyllande av verktyg utifrån intervjun. 

5.2.1 Lektion 
Här presenteras olika lösningar på elevuppgifterna med koppling till tillhörande 
intervju. 

5.2.1.1 Elevuppgift 1 

 

Lärare: Och du har strukit under tidningsbudet. 
Elev 5: Ja. 
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Lärare: Varför? 
Elev 5: Därför att jag fattar lite men jag har inte hört själva ordet förut. 
Lärare: Ja men även att du strök under det kunde du lösa uppgiften? 
Elev 5: Ja. 

Exempel 1. Lösning och tillhörande intervju. 

I exempel 1 löser elev 5 uppgiften genom text. Uppgiften har tidningsbudet 
som sammanhangsberoende ord och eleven har strukit under det. Elevens svar 
på uppgiften är tre timmar och en kvar men det rätta svaret är 3 timmar och 45 
minuter, varpå eleven svar inte är korrekt. I intervjun berättar eleven att det 
var första gången eleven hade hört ordet och därför strök eleven under ordet 
tidningsbudet.   

 

Lärare: […] var det någon uppgift som lättast eller som du tyckte var 
svårast? 
Elev 6: Den här var lättast och den var svårast (pekar på uppgifterna). 
Lärare: Den med kottarna var lättast och den med tidningsbudet var 
svårast. 
Elev 6: Ja. 

Exempel 2. Lösning och tillhörande intervju. 

Elev 6 i exempel 2 valde att rita uppgiften genom två olika klockor med tider. 
Svaret eleven kom fram till var 2 timmar och en kvart. Eleven har inte strukit 
under något ord i uppgift ett men har heller inte löst den korrekt. Under 
intervjun svarade eleven att uppgiften med tidningsbudet var den svåraste. I 
uppgift 1 var det tre elever som svarade korrekt.  

Analys 

Det sammanhangsberoende ordet i första elevuppgiften är tidningsbudet och 
av 12 elever är det 4 som har strukit under ordet. Av de fyra eleverna som har 
strukit under det sammanhangsberoende ordet tidningsbud är det bara en elev 
som försökt lösa uppgiften, svaret blev inkorrekt. Av de tre elever som löst 
uppgiften korrekt har ingen av dem strukit under det sammanhangsberoende 
ordet. De resterande eleverna har inte strukit under det sammanhangsberoende 
ordet men inte löst uppgiften korrekt.  
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I exempel 1 har elev 5 strukit under ordet men inte löst uppgiften korrekt. 
Eleven har räknat ut uppgiften genom att börja på 4 och räkna till 7 och därefter 
addera en kvart. I intervjun säger eleven att ordet är nytt och okänt men att 
eleven har kunnat lösa uppgiften fast ordet var understruket. Elev 6 i exempel 
2 har valt ett annat sätt att lösa uppgiften på, där eleven har ritat upp klockorna 
där tidningsbudet börjar dela ut tidningar tills den tid när alla tidningar ska 
vara ute. Eleven har inte strukit under något ord i uppgiften men heller inte 
löst den korrekt. Elev 5 var en av dem fyra eleverna som strök under ordet 
tidningsbud. I den här uppgiften är klockan ett område där eleverna måste 
urskilja en synvinkel som gör att de ser helheten på uppgiften. Klockan är ett 
område som kan vara bra att använda i ett variationsmönster. Att inte alltid 
arbeta med klockan i klockform eller i digital tid utan att det också finns med 
som i det här fallet problemlösningsuppgifter för att utmana eleverna (jfr 
Kullberg et al., 2017; Runesson, 2006). 

5.2.1.2 Elevuppgift 2 

 

Lärare: Vilken uppgift tyckte du var lättast då? 
Elev 8: Det var nog faktiskt den (pekar på uppgiften). 
Lärare: Med skogstrollet. 

Exempel 3. Lösning och tillhörande intervju. 

Elev 8 har inte strukit under något ord i uppgift två och under intervjun berättar 
eleven att det var den lättaste uppgiften. Eleven har valt att lösa uppgiften 
genom att rita åtta högar med tre kottar i varje hög, och fick fram svaret 8 troll 
som är korrekt. 
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Lärare: Av de här uppgifterna vilken tycker du var lättast och vilken 
var svårast? 
Elev 3: Den jag tycker var lättast är den här var. 
Lärare: Den med kottarna. 
Elev 3: Ja 
Lärare: Varför var den lättast? 
Elev 3: För det var roligt med troll och kottar och för att man kunde 
räkna gånger också. 

Exempel 4. Lösning och tillhörande intervju. 

I exempel 4 har elev 3 valt att räkna ut uppgiften genom division och har fått 
det korrekta svaret som är 8. Elev 3 har som elev 8 i exempel 3 inte heller 
strukit under något ord på uppgift två och tyckte även att det var den lättaste 
uppgiften. I uppgift 2 var det sex elever som löst uppgiften korrekt.  

Analys 

Det sammahangsberoende ordet skogstroll är det endast en elev som strukit 
under, och en annan elev som strukit under troll. De två eleverna har inte 
lyckats lösa uppgiften korrekt. Av de 10 kvarstående elever var det sex elever 
som löst uppgiften korrekt. Resterande fyra har försökt men inte lyckats lösa 
uppgiften korrekt.  

Uppgift två består av att eleverna ska räkna ut hur många troll de kan bygga. I 
exempel 3 och 4 har båda eleverna löst uppgiften korrekt och ingen av dem 
har strukit under något ord i uppgiften. De har däremot löst uppgiften på två 
olika sätt, elev 8 har använt sig av att rita de 24 kottarna i högar av tre för att 
få fram svaret. Elev 3 har valt division och tagit !"

#
. Båda eleverna ansåg också 

att den uppgiften var den lättaste. Av 12 elever var det en elev som strök under 
skogstroll men den eleven hade inte försökt lösa uppgiften. Elevernas sätt att 
lösa uppgiften skiljer sig från varandra och visar på urskiljning av uppgiften 
(jfr Kullberg et al., 2017; Runesson, 2006).  

5.2.1.3 Elevuppgift 3 
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Lärare: […] du har strukit under till exempel förpackning och 
förpackningar, varför? 
Elev 1: Jag vet inte vad det är. 
Lärare: Nej och även om du strukit under förpackningar kunde du lösa 
uppgiften? 
Elev 1: Ja. 

Exempel 5. Lösning och tillhörande intervju. 

I uppgiften är förpackningen ett av de sammanhangsberoende orden och i 
exempel 5 har elev 1 strukit under ordet. Eleven har valt att addera 30 och 200 
och fick svaret 230, vilket inte är korrekt. Det korrekta svaret för uppgiften är 
8 förpackningar. I intervjun berättar eleven att anledningen till 
understrykningen är för att eleven inte vet vad förpackning är för något men 
säger att det gick att lösa uppgiften. 

 

Lärare: […] och vilken tycker du var svårast då? 
Elev 3: Den här för den vet man ju aldrig vad som blir. 
Lärare:  Den med förpackningen? 
Elev 3: Ja. 

Exempel 6. Lösning och tillhörande intervju. 

Elev 3 i exempel 6 har börjat att lösa uppgiften men inte skrivit något svar. 
Eleven hade heller inte strukit under något ord i uppgift tre. Under intervjun 
sa eleven att den svåraste uppgiften är den med förpackningen. I uppgift 3 var 
det fem elever som löst uppgiften korrekt.  

Analys  

I uppgift tre är de sammanhangsberoende orden turnering och förpackning, var 
av en elev har strukit under turnering och en elev har strukit under förpackning. 
Av de fem eleverna som löst uppgiften korrekt har ingen strukit under ett 
sammanhangsberoende ord. Den elev som strukit under ordet turnering har 
inte försökt lösa uppgiften, eleven som strukit under förpackning har försökt 
lösa uppgiften men inte löst den korrekt. De resterande fem elever har försökt 
men inte lyckats lösa uppgiften trots att de inte strukit under något 
sammanhangsberoende ord.  
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Elev 1 i exempel 5 har strukit under ordet förpackningar för att eleven inte vet 
vad det är men har ändå sagt att uppgiften går att lösa. Uppgiften är inte korrekt 
löst av eleven eftersom strategin var att addera ihop 30 och 200. En anledning 
skulle kunna vara att eleven inte förstod uppgiften och valde att addera ihop 
de tal som finns med. Elev 3 i exempel 6 tyckte att den tredje uppgiften var 
den svåraste men försökte lösa den, svaret var inte korrekt. Elevernas lösningar 
visar på att det var svårt att urskilja problemet och därför inte kunnat lösa 
uppgiften korrekt (jfr Kullberg et al., 2017; Runesson, 2006). 

5.2.1.4 Elevuppgift 4 

 

Lärare: […] vilken tycker du var lättast och vilken tycker du var 
svårast? 
Elev 5: Lättast var nog kanske den tror jag. 
Lärare: Den med naturstigen? 
Elev 5: Ja. 

Exempel 7. Lösning och tillhörande intervju. 

Naturstigen är ett sammanhangsberoende ord som elev 5 i exempel 7 har 
strukit under. Eleven har valt att lösa uppgiften med multiplikation och har löst 
uppgiften med att ta 6 multiplicerat med 8 och fått korrekt svar som är 48. 
Uppgiften är den lättaste berättar eleven i intervjun.  

 

Lärare: Du hade strukit under några ord. 
Elev 8: Ja. 
Lärare: Som kontroller, varför? 
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Elev 8: Ingen aning om vad det är kontroller trodde jag först var sådan 
där som ja jag vet inte. 
Lärare: Men även att du strukit under det kunde du lösa uppgiften? 
Elev 8: Ja för jag tänkte inte på det. 

Exempel 8. Lösning och tillhörande intervju. 

Elev 8 i exempel 8 valde att addera 6 åtta gånger för att få fram svaret 48 som 
är korrekt. Eleven har strukit under det sammanhangsberoende ordet kontroll. 
Under intervjun fick eleven frågan om det gick att lösa uppgiften fast eleven 
inte vet vad ordet betyder, men svaret är att eleven inte tänkte på ordet vid 
lösningen. I uppgift 4 var det sju elever som löst uppgiften korrekt.  

Analys 

Det sammanhangsberoende orden i uppgift 4 är naturstigen och kontroll. Det 
är sju elever som löst uppgiften korrekt, och två av de eleverna har strukit 
under det sammanhangsberoende ordet naturstigen, en av de sju eleverna har 
strukit under det sammanhangsberoende ordet kontroll. De resterande fem 
eleverna har tre elever strukit under naturstigen och två elever strukit under 
kontroll, eleverna har inte löst uppgiften korrekt.  

Elev 5 berättar i intervjun att den fjärde uppgiften är den lättaste och har löst 
uppgiften korrekt där eleven valt att ta 6 multiplicerat med 8 för att lösa 
uppgiften. Ordet naturstigen har fem elever strukit under och elev 5 är en av 
dem. Kontroll är ett annat sammanhangsberoende ord i uppgiften som 3 elever 
har strukit under och elev 8 i exempel 8 är en av dem. Elev 8 valde att addera 
6 åtta gånger för att lösa uppgiften och löste den korrekt. Under intervjun sa 
eleven att det gick att lösa uppgiften fast eleven inte visste vad kontroller var 
för något. Eleven berättade trots att begreppen var svåra behövdes dem inte 
för att lösa uppgiften, eftersom eleven tänkte bort orden istället för att tänka 
på en förklaring. Exempel 8 tyder på att eleven kan urskilja det som är 
betydelsefullt i uppgiften och lösa den utan de sammanhangsberoende orden. 
Elev 8 kan se uppgiften från nya synvinklar där man inte behöver förstå de 
sammanhangsberoende orden men fortfarande skapa sig en helhet av 
uppgiften (jfr Kullberg et al., 2017; Runesson, 2006). 
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5.2.1.5 Elevuppgift 5 

 

Lärare: Bollrör hade du också strukit under och om du hade fått byta ut 
det ordet vad hade du satt där då istället? Om du får välja något ord. 
Elev 1: kanske en (paus) en nej jag vet inte. 

Exempel 9. Lösning och tillhörande intervju. 

Uppgift 5 har det sammanhangsberoende ordet förråd och bollrör, elev 1 i 
exempel 9 har strukit under bollrör och i intervjun fick eleven frågan om att 
byta ut ordet men eleven visste inte vad bollrör kunde bytas ut till. Eleven har 
tagit 5 adderat med 4 adderat med 3 och fick svaret 12 vilket inte är korrekt. 

 

Lärare: och så har du strukit under ordet bollrör kunde du lösa 
uppgiften ändå? 
Elev 2: Ja. 
Lärare: Ja. 
Elev 2: Jaha nej nu har jag tänkt fel. 

Exempel 10. Lösning och tillhörande intervju. 

Elev 2 i exempel 10 har också strukit under ordet bollrör och löst uppgiften 
genom att ta 3 adderat med 4 och fick svaret till 7 vilket inte är korrekt. I 
intervjun fick eleven frågan om det gick att lösa uppgiften fast ordet var svårt 
varpå eleven svarar ja men kommer sedan på sig själv med att ha tänkt fel.  I 
uppgift 5 är det sju elever som löst uppgiften korrekt.  

Analys 
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De sammanhangsberoende orden som är med i uppgift 5 är bollrör som 8 
elever har strukit under, tennishall som två elever strukit under och förråd som 
ingen elev har strukit under. Av de sju elever som löst uppgiften korrekt har 4 
elever strukit under ordet bollrör och en elev strukit under ordet tennishall. Av 
de fem elever som inte löst uppgiften korrekt har fyra elever strukit under 
bollrör och en har strukit under tennishall.  

Både elev 1 i exempel 9 och elev 2 i exempel 10 har strukit under ordet bollrör 
och försökt lösa uppgiften med addition men ingen av dem har löst uppgiften 
korrekt. Elev 1 såg talen 3, 5 och 4 och adderade talen för att få fram svaret. 
Under intervjun fick elev 1 frågan om det gick att byta ut ordet till något annat 
men eleven visste inte. Lösningen elev 2 gjorde var att ta 3 adderat med 4, 
vilket är tal som finns med i uppgiften. De sammanhangsberoende orden i 
uppgift fem kan ha en del i att eleverna inte lyckats lösa uppgiften korrekt. 
Uppgiften låter eleverna tänka till om hur problemet är uppbyggd, här måste 
eleverna se uppgiften ur en synvinkel som gör att de kan urskilja det mest 
betydelsefulla. Det är också betydelsefullt att variera hur man löser uppgiften 
för att man ska få ett variationsmönster av innehållet (jfr Kullberg et al., 2017; 
Runesson, 2006). 

5.2.1.6 Elevuppgift 6 

 

Lärare: Om vi tar den uppgiften med frukterna, mandariner har du ett 
annat ord som vi skulle kunna sätta där för att göra uppgiften lättare? 
Elev 6: Kanske apelsiner. 

Exempel 11. Lösning och tillhörande intervju. 

Det sammanhangsberoende ordet i uppgift 6 är mandariner och korgar, elev 6 
i exempel 11 har inte strukit under något ord i uppgift sex. Eleven har tagit 10 
dividerat med 3 och fick svaret 4, vilket inte är korrekt. När eleven fick frågan 
i intervjun om det gick att byta ut ordet mandariner till något annat, svarade 
eleven att det går att byta ut mot apelsiner.   



 

23(30) 
 

 

Lärare: Men om du skulle få byta ut mandariner mot ett annat ord vad 
hade du valt då? 
Elev 8: 10 äpplen. 
Lärare: 10 äpplen ja. 
Elev 8: För det handlar ju om frukter. 

Exempel 12. Lösning och tillhörande intervju. 

Elev 8 i exempel 12 har strukit under mandariner och påbörjat en lösning men 
valt att sudda ut det. I intervjun fick elev 8 som elev 6 i exempel 11 frågan om 
att byta ut ordet mandariner och svarar äpplen, eftersom det handlar om 
frukter. I uppgift 6 hade två elever löst uppgiften korrekt.  

Analys 

I uppgift 6 finns de sammanhangsberoende orden mandarin och korg. Tre 
elever strök under ordet mandarin men ingen strök under ordet korg. Av de två 
eleverna som löst uppgiften korrekt var det en elev som strukit under ordet 
mandarin. Av de tio eleverna som inte klarade uppgiften hade två elever strukit 
under ordet mandarin. 

Elev 6 i exempel 11 strök inte under något av de sammanhangsberoende orden 
men försökte lösa uppgiften med att ta 10 dividerat med 3, men löste inte 
uppgiften korrekt. Under intervjun fick elev 6 frågan om det gick att byta ut 
ordet mandarin mot något annat och eleven svarade apelsiner. Elev 8 i exempel 
12 har strukit under mandariner och var en av de 3 eleverna som gjorde det. 
Eleven har försökt lösa uppgiften men valt att sudda ut lösningen och lämnade 
uppgiften tom istället. Vid intervjun fick eleven frågan om det gick att byta ut 
mandariner till något annat ord och svarade äpplen. Eleven berättar också att 
uppgiften handlade om frukter vilket tyder på att även om eleven inte visste 
vad mandariner är för något kan ordet frukt ha gett en ledtråd. När eleverna 
arbetar med uppgifterna kan de lösa dem på olika sätt och i en 
inlärningssituation är det variationsmönstret som kan vara avgörande för 
lärandet. Ett sätt man kan göra för att eleverna ska få ut så mycket som möjligt 
från en uppgift är att man kan låta eleverna variera strategier som exempel rita 
och skriva med mattespråket (jfr Kullberg et al., 2017; Runesson, 2006). 
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5.2.2 Resultatsammanfattning  
Resultatet tyder på att några elever kunde lösa uppgifterna korrekt medan 
andra försökte. Eleverna hade strukit under olika sammanhangsberoende ord i 
olika uppgifter. Verktyg 5 tyder på att individer ska ha en förståelse för orden 
i uppgifterna och om man har en uppfattning om vad orden betyder och om 
dem ger ett sammanhang. Uppgifterna som är utvalda ur matematikböckerna 
uppfyller verktyg 5 eftersom de syftar till att eleverna har en förståelse för 
orden. En av intervjufrågorna är om eleverna vet vad det 
sammanhangsberoende ordet betyder och om de kan byta ut det. Några elever 
säger att de inte vet vad orden betyder men att de har försökt lösa uppgiften 
som i exempel 5, medan andra har en fundering om vad orden betyder som i 
exempel 11 och 12. Lärandeobjektet som i det här fallet är 
problemlösningsuppgifter ska varieras för att eleverna ska ges en förståelse för 
vad som ska läras. Det är betydelsefullt att tänka på hur man lägger upp 
innehållet med uppgifterna för elevernas mål kan vara olika. 
Variationsmönstret av innehållets struktur kan vara avgörande om eleverna lär 
sig innehållet. För att eleverna ska skapa sig en helhet av uppgiften är 
urskiljning av synvinklar betydelsefullt för att få syn på kärnan i uppgiften (jfr 
Kullberg et al., 2017; Runesson, 2006; Gee, 2017). 

6 Diskussion 
I det här avsnittet presenteras metoddiskussionen, resultatdiskussionen, 
slutsats och förslag till fortsatt forskning.  

6.1 Metoddiskussion 
Variationsteorin med fokus på begreppen är det som vi har analyserat 
elevuppgifterna och intervjun utifrån. Vårt analysverktyg är en diskursanalys 
utifrån Gees verktyg där vi valde ut fem verktyg som var användbara för vår 
studie. De här verktygen har varit relevanta för genomförandet av studien där 
vi har analyserat de sammanhangsberoende orden i elevuppgifterna. Det har 
också varit relevant i läromedelsgranskningen där vi analyserade 
problemlösningsuppgifter (Gee, 2017).  En nackdel är att diskursanalysen 
hade kunnat vara mer effektiv om studien hade använt oss av alla 27 verktyg. 
Men på grund av tidsbrist och studiens uppbyggnad har studien enbart använt 
fem verktyg. 

Metoden var först en läromedelsgranskning av Prima matematik 3 och Favorit 
matematik 3 (Brorsson, 2011; Karppinen, et al., 2018) och därefter valde vi ut 
problemlösningsuppgifter som vi sedan testade i en årskurs 3. Vi tycker att 
valet av metoden är relevant till syftet och för att besvara frågeställningarna. 
Intervjufrågorna var noggrant utvalda för att passa till elevuppgifterna men 
också för att stödja frågeställningarna. En fördel med både elevuppgifter och 
intervjuer är att det kan ge ett mer noggrant underlag av anledningen att vi får 
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elevernas tankar om hur de uppfattade elevuppgifterna. En nackdel med 
studien är att i efterhand har det framkommit att ett fåtal frågor under intervjun 
kan ha varit svars riktade.  

De val vi gjorde som vilka böcker vi granskade och de elevuppgifter som 
eleverna skulle få lösa och intervjufrågorna som vi ställde har gjort att vi fick 
det resultatet vi fick. Hade vi valt några andra matematikböcker hade det blivit 
andra elevuppgifter och då hade vi kanske fått ett annorlunda resultat. För att 
eleverna ska lära sig är det betydelsefullt med variation och genom resultatet 
kom vi fram till att det är betydelsefullt med vad det sammanhangsberoende 
ordet är. Att det är variation i problemlösningsuppgifter så eleverna får en 
utmaning men att man har åtanke på vad man använder för ord så det inte 
försvårar uppgiften och tappar fokus från matematiken (jfr Kullberg et al., 
2017; Runesson, 2006). 

6.2 Resultatdiskussion  
I resultatet synliggörs det att Favorit matematik har fler 
sammanhangsberoende begrepp än vad som finns i Prima matematik, däremot 
visar resultatet på att fler elever kan lösa Favorits uppgifter. Det här resultatet 
påminner om Huangs (2004) resultat där det beskrevs att det var lättare att lösa 
uppgifter med sammanhangsberoende ord än de uppgifter med vardagliga ord. 
Samtidigt som det påminner om Huangs resultat motsäger det Widjajas (2013) 
resultat som menar på att eleverna behöver ett vardagligt sammanhang som de 
förstår, för att lösa uppgiften (jfr Huang, 2004; Widjaja, 2013). I tabell 2 
synliggörs det tydligt att utifrån Gees verktyg är det inte större skillnader i 
böckerna. Både Prima matematik och Favorit matematik visar på att de uppnår 
verktygen 1, 2, och 4. I tabell 4 visas det även på att de båda böckerna visar på 
verktyg 5. Varken Prima matematik eller Favorit matematik visar på att alla 
uppgifterna ger en chans till att förstå innehållet utifrån alla kulturer, alltså 
verktyg 3. Böckerna använder ord som tidningsbud, prenumerera, vattentunna, 
kontroller och vaktmästare, ord som kanske inte alla kulturer är bekanta med 
(jfr Gee, 2017).  

Enligt Choi och Hannafin (1997), ökas elevernas problemlösningsförmåga när 
de använder sig av vardagliga ord som de kan sätta in i olika sammanhang. 
Genom personliga problem eller problem som är kopplade till elevernas 
vardag ökar elevernas motivation till att engagera sig i problemet. Linsell, 
Cavanagh och Tahir (2013) beskriver även i sin studie att meningsfulla och 
vardagliga begrepp ökar inlärningen. De beskriver att sammanhanget är 
meningsfullt eftersom den hjälper eleverna att förstå kunskapen. Prima 
matematik har i sin bok använt sig av fler begrepp som behöver en större 
innebörd än vad Favorit matematik presenterar. I figur 1 visas en uppgift ur 
Prima matematik där eleverna måste förstå ordet prenumeration för att kunna 
lösa uppgiften. Förstår man inte det ordet försvåras möjligheten att lösa 
uppgiften. Favorit matematik använder sig inte av sådana begrepp, istället 
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använder sig boken av begrepp som går att tänka bort när man förstår 
strukturen på uppgiften. I figur 8 finns en sådan uppgift ur Favorit matematik, 
där de använder sig av ordet kontroll. Det sammanhangsberoende ordet 
kontroller kan innebära en svårighet för eleverna att förstå men de behöver inte 
veta innebörden av ordet för att kunna lösa uppgiften (jfr Choi & Hannafin, 
1997; Linsell, Cavanagh & Tahir, 2013).  

Utifrån PISA’s tre huvudkomponenter; problemtyp, 
problemlösningsprocesser och sammanhang, innehåller uppgifterna statiska 
problem. Med det menas att alla elevuppgifter redan har all information som 
behövs för att lösa uppgiften. Utifrån de fyra problemlösningsprocesser har 
eleverna möjlighet att organisera och välja ut de mest relevanta delarna av 
informationen, vilket är en av de fyra processerna. De resterande tre 
processerna har inte varit relevant i elevuppgifterna. Däremot har uppgifterna 
visat på en icke-teknisk inramning, eftersom de presenterats i pappersform. 
Uppgifterna har även visats vara sociala, alltså att de utgått från samhället. I 
figur 6 behövs relevant information för att lösa uppgiften, alltså talen som finns 
i uppgiften och vilket räknesätt som behövs för att få ut svaret. När eleven fått 
fram det behöver eleven inte förstå innebörden av texten djupare. Uppgifterna 
utgår från sociala sammanhang och utgår inte från en specifik person. Det gör 
att eleverna inte kan tro att uppgifterna handlar om dem utan att det syftar till 
samhället (jfr Skolverket, 2014).  

Utifrån de olika elevuppgifterna har resultatet det genomgående svaret att 
eleverna väljer att stryka under de ord som verktygen har analyserats som 
sammanhangsberoende. Många av eleverna uttrycker att de kan lösa uppgiften 
trots det sammanhangsberoende ordet, men svart är trots det inte alltid rätt. Det 
är därför viktigt att som lärare skapa en variation i undervisningen och öka 
elevernas kunskaper inom problemlösning. Singaporematte har spridit sig 
inom Sverige där man jobbar med problemlösning visuellt, där eleverna får 
arbeta mycket mer med urskiljning av problemet. Som lärare är man inte heller 
lika beroende av att matematikböckerna skapat bra problemlösningsuppgifter, 
istället kan läraren skapa egna tydliga uppgifter som eleverna förstår. I 
exempel 8 och 10 har frågan ställts till eleverna i intervjun om de kunnat lösa 
uppgifterna även om de inte förstår det sammanhangsberoende ordet. I 
exempel 8 beskriver eleven att eleven inte behövde förstå orden och kunde 
bara tänka bort dem, vilket ledde till ett korrekt svar. Däremot i exempel 10 
säger eleven att det gick att lösa uppgiften ändå, men eleven har svarat fel. 
Däremot upptäcker eleven sitt fel i intervjun och beskriver att eleven tänkt fel, 
vilket kan tyda på att eleven hade kunnat lösa uppgiften om eleven gjorde den 
igen (jfr Kullberg et al., 2017; Agardh & Reljer, 2017). 

Det fanns sammanhangsberoende ord i elevuppgifterna som elever inte märkte 
av. De sammanhangsberoende orden korg och förråd var det inga elever som 
strök under. Det tolkar vi som att eleverna förstår de orden eller är bekanta 
med innebörden av dem. Ordet skogstroll var det endast en elev som strukit 
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under medan ordet bollrör var det åtta elever, kanske att begreppet troll är 
något de förstår och de kan plocka bort ordet skogs för att förstå uppgiften. 
Ordet bollrör däremot är svårare för eleverna att förstå vilket ledde till att 
eleverna hade svårt att lösa uppgiften. I exempel 9 och 10 hade båda eleverna 
strukit under ordet bollrör och försökte lösa uppgiften men gjorde det inte 
korrekt. Uppgiften med skogstrollet visas i exempel 3 och 4 att eleverna löste 
uppgiften korrekt och hade inte strukit under något sammanhangsberoende 
ord. 

En uppgift som utmärker sig är elevuppgift 6 där det sammanhangsberoende 
ordet är mandarin. Eftersom det endast var två elever som löst uppgiften trots 
att det bara var tre elever som strukit under mandarin, tyder det på att det 
sammanhangsberoende ordet kanske inte försvårar uppgiften. Eftersom det var 
åtta elever som inte strukit under det sammanhangsberoende ordet men har 
inte heller löst uppgiften korrekt, tyder på att uppgiften var svår oavsett ordet. 
Zacharos och Koustourakis (2011) beskriver att uppbyggnaden av 
problemlösningsuppgifter ska ges en koppling till det vardagliga livet. I 
elevuppgift 6 ser vi att uppgiften är vardaglig eftersom den handlar om frukter. 
Uppgiften har däremot två frågor i samma uppgift vilket kan försvåra för 
eleverna. Även Haghverdi och Wiest (2016) beskriver att vardagliga 
sammanhang oftast ökar elevernas framgång i problemlösning. I vår studies 
fall har den här elevnära uppgiften visats sig vara svårast för eleverna. Det ger 
ett liknande resultat som Huang (2004) visar på i sin studie där de elevnära 
uppgifterna är de svåra (jfr Zacharos & Koustourakis, 2011; Haghverdi & 
Wiest, 2016; Huang, 2004). 

Det är av betydelse att eleverna ges möjlighet till att reflektera över sina tankar 
för att se om de kan lösa uppgiften genom olika strategier. I vår studie fick 
eleverna genom intervjun dela med sig av sina tankar om uppgifterna de 
genomförde (jfr NTCM, 2000). I resultatet synliggörs olika lösningar på de 
olika uppgifterna, där vi tydligt ser vilka representationsformer som eleverna 
använder. Inga av eleverna använde sig av konkret material. I de olika 
elevuppgifterna syns olika representationsformer, eleverna använder sig av 
grafisk/geometriska, logiska/språkliga och aritmetik/algebra/analys. I exempel 
1 syns det tydlig att eleven använder sig av den logiska/språkliga 
representationen, medan i exempel 2 använder sig eleven av 
grafisk/geometriska representationen. Samma uppgift men två olika 
representationsformer. Vid elevuppgift två användes två representationer, i 
exempel 3 användes grafisk/geometriska representationen medan i exempel 4 
användes aritmetik/algebra/analys representationen. I de resterande 
elevuppgifterna användes enbart aritmetik/algebra/analys representationen. 
Den mest använda representationsformer som användes var 
aritmetik/algebra/analys representationen (jfr Taflin, 2007).  
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6.3 Slutsats 
En slutsats i den genomförda studien är att både Prima matematik och Favorit 
matematik uppnår samma verktyg; 1, 2, 4 och 5. Ingen av böckerna visar på 
verktyg 3. En andra slutsats som dras är att de sammanhangsberoende orden i 
vissa fall försvårar för eleverna, samtidigt som några elever kan tänka bort de 
sammanhangsberoende orden när de ska lösa uppgiften eftersom de förstår 
sammanhanget av problemlösningsuppgifter.   

6.4 Förslag till fortsatt forskning  
Ett intressant område för vidare forskning inom ämnet är att jämföra likadana 
uppgifter, enda skillnaden ska då vara att ett ord är utbytt mot ett annat. Alltså 
att det är precis samma tal och samma räknesätt, men att ett svårt ord byts ut 
mot ett lättare ord. Tanken med det är att man tydligare får se det 
sammanhangsberoende ordets betydelse för om eleverna kan lösa uppgiften 
eller inte.  

Vidare forskning kan även vara att genomföra en observation ur ett 
lärarperspektiv där fokus ligger på att granska hur läraren gör för att skapa 
förståelse för de sammanhangsberoende orden. Genom en sådan studie ges en 
inblick i hur lärare hanterar problemlösningsuppgifter som innehåller 
sammanhangsberoende ord.  

De här två exempel på vidare forskning riktar uppmärksamheten till om det är 
matematiken eller svenskan som ligger i fokus för förståelsen av uppgiften när 
det är sammanhangsberoende ord i uppgiften.  
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Bilaga 1 Missivbrev  
Informerat samtycke   Växjö 050419 
deltagande i undersökning inom självständigt arbete. 

 

Hej  

Vi heter Tove Johansson och Sandra Svensson och vi är två studenter från 
Linnéuniversitetet som går sista terminen på lärarutbildningen med inriktning 
mot förskoleklass samt årskurs 1-3. Vi skriver nu ett självständigt arbete i 
matematik där vi ska göra en större undersökning. Vårt syfte är att beskriva 
hur problemlösningsuppgifter i olika läromedel presenteras utifrån 
sammanhangsberoende ord och hur det inverkar på elevernas 
lösningsfrekvens. Eleverna kommer få genomföra olika matematikuppgifter 
och sedan bli intervjuade om uppgifterna. Intervjuerna vill vi ljudinspela så 
vi kan återkoppla och komma ihåg ordagrant vad eleverna svarar. För detta 
behöver vi ert samtycke.  

Allt material behandlas konfidentiellt, exempelvis vad gäller namn och ort, 
och används endast i syfte att genomföra den här forskningen. Deltagande är 
frivilligt och kan när som helst avbrytas.   

Med vänliga hälsningar  

Tove Johansson  

xxx@student.lnu.se 

Sandra Svensson  

xxx@student.lnu.se 

 

Vi har fått information om undersökningens syfte och genomförande och 
samtycker till deltagande. 

Namn på eleven: 
_____________________________________________________ 

 

  Ja, mitt barn får delta i studien.  

 Nej, jag vill inte att mitt barn deltar i studien.  

Signatur vårdnadshavare:  

______________________________________________ 
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Bilaga 2 Elevuppgifter  
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Bilaga C Intervjufrågor  
 

1. Vad tyckte du om uppgifterna? Var de lätta eller svåra?  

2. Du har strukit under _____ hur kommer det sig? 

3. Även att du strukit under _____ kunde du lösa uppgiften? 

4. Vilken uppgift var lättast och vilken uppgift var svårast? Varför? 

5. Skulle du kunna byta ut det här ordet mot något annat ord?  

6. Är det något speciellt du vill säga om uppgifterna eller orden?  

 


