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Sammanfattning  

Denna studie är en systematisk litteraturstudie som syftar till att besvara frågeställningen: Vilka matematiska svårigheter 

förekommer bland högstadie- och gymnasieelever när de löser uppgifter som behandlar det aritmetiska medelvärdet? Samt 

Vilka är skillnaderna mellan högstadie- och gymnasieelevernas svårigheter? Genom att besvara frågeställningarna 

kartläggs olika typer av elevsvårigheter, vilket kan bidra med information till lärare om hur de kan planera sin 

matematikundervisning. I studien undersöks forskningslitteratur angående de svårigheter som finns i målgruppen och 

genom forskningslitteraturen identifieras sju teman av svårigheter. Det upptäcks både direkta svårigheter i förhållande till 

det aritmetiska medelvärdet, såsom ”att kommunicera innebörden av begreppet det aritmetiska medelvärdet” samt indirekta 

svårigheter, exempelvis ”att tolka och använda diagram”. Resultatet visar att eleverna på högstadiet och gymnasiet har 

samma svårigheter att lösa uppgifter som handlar om det aritmetiska medelvärdet, men andelen elever som har svårigheter 

är lägre på gymnasiet. I studien tas det även upp implikationer för lärare till exempel diskuteras en undervisningsmetod 

som beskrivs som kooperativt-lärande där eleverna får samarbeta för att utveckla sin förståelse inom ämnet.  

 
 

This study is a systematic literary review that aims to answer the following research questions: What mathematical  

difficulties do lower (age 13-16) and upper secondary (age 16-19) students encounter when solving tasks which deals with 

the arithmetic mean? And what differences in difficulties can be found between lower and upper secondary students? 

Answering these questions can produce guidelines for how teachers may prepare their lessons. The study examines previous 

research literature on difficulties within the target group and seven themes of difficulties are identifies. Both direct 

difficulties in relation to the arithmetic mean, such as “communicating the meaning of the term arithmetic mean” as well 

as indirect difficulties, such as “interpret and use diagrams” are detected in the study. The result shows that students at both 

levels have the same difficulties to solve tasks with the arithmetic mean. The proportion of students with difficulties is, 

however, lower at upper secondary level. Implications for teachers is also brought to light in this study to facilitate the 

development of the teaching and learning of the arithmetic mean. One of the implications is that the teaching may include 

cooperative learning, where students work together in order to improve their understanding within the subject.  
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1. Inledning 
Statistik är en central del i kursplanerna för matematik på både högstadiet och gymnasiet 

(Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b). Det är även ett viktigt område som många kommer i 

kontakt med när de ser på nyheter. Mycket av den informationen som publiceras och presenteras 

är baserat på statistiskdata och presenteras ofta i form av diagram, tabeller eller grafer. 

 

I skolan arbetar lärare ständigt med att utveckla och använda olika undervisningsstrategier och 

eleverna gör, i den mån de förmår, sitt bästa för att ta till sig all information och lära sig det 

som undervisas på lektionerna. Syftet med undervisningen i matematik inkluderar bland annat 

att eleverna ska utveckla förmågor att använda olika formler och kunna lösa problem men även 

kunna ”argumentera logiskt och föra matematiska resonemang” (Skolverket, 2011b, s.1).  

 

Statistik som ämne kan delas in i olika delområden. Ett sådant område behandlar lägesmått. I 

matematikundervisningen i grundskolan och gymnasiet ska eleverna lära sig om tre olika 

lägesmått – Ett av dem är det aritmetiska medelvärdet (Skolverket, 2011a). Skolverket skriver 

att syftet med matematikämnet i skolan är att det ger ”människor förutsättningar att fatta 

välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i 

samhällets beslutsprocesser” (Skolverket, 2011b, s. 1). Det finns dock forskningslitteratur som 

visar att elever på olika stadier upplever svårigheter inom ämnet statistik och speciellt med 

begreppet det aritmetiska medelvärdet (Garfield & Ben-Zvi, 2007, s. 387). 

 

Det är viktigt för lärarna att känna till elevernas svårigheter och missuppfattningar när de arbetar 

med det aritmetiska medelvärdet. En del av planeringen av undervisning handlar om att utgå 

från elevernas förkunskaper för att försöka hitta undervisningsstrategier för att hjälpa eleverna 

att gå från informella uppfattningar kring begreppet till mer formella idéer om det aritmetiska 

medelvärdet. Garfield och Ben-Zvi (2007, s. 384) argumenterar även för att lärarna ska försöka 

hjälpa eleverna att koppla begreppet aritmetiskt medelvärde till andra centrala begrepp för att 

underlätta inlärningsprocessen för eleverna. 
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Fokus i denna studie är att sammanställa tidigare forskningslitteratur om de svårigheter, som 

högstadie- och gymnasieelever har med begreppet det aritmetiska medelvärdet, för att 

därigenom få möjlighet att förbättra undervisningen och anpassa den till elevernas behov. 
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2. Bakgrund  
I avsnittet nedan ges en kort introduktion till begreppet statistik samt en beskrivning av de 

lägesmått, som ingår i undervisningen på grundskolan och gymnasiet. Vidare beskrivs 

förekommande olika typer av medelvärde för att ge en mer omfattande bild av detta begrepp. 

Vidare beskrivs begreppsförmågans betydelse samt gällande styrdokument för undervisningen 

i statistik och sannolikhet. 

 

2.1 Statistik 

Stukat (1991, s.10) beskriver begreppet statistik i sin bok Grundkurs i statistik för lärare som 

de metoder, som används för att samla, beskriva samt dra slutsatser av data. Datainsamlingen 

kan göras bland annat genom enkäter. Att erhålla tillförlitlighet och ett trovärdigt resultat utifrån 

en enkätundersökning kan dock utgöra en svårighet då man aldrig kan garantera att det inte 

kommer förekomma något svarsbortfall (Nationellt Centrum för Matematik, 2010). 

 

Statistik är en gren av matematiken, som till stor del handlar om att göra förutsägelser. Genom 

matematisk statistik kan modeller skapas för att kunna förutsäga eller dra slutsatser utifrån de 

uppgifter och värden, som samlas in (Thieme, 2018).  Enligt Stukat (1991, s. 8–9) kan slutsatser 

och förutsägelser tydliggöras genom att den insamlade data presenteras i exempelvis tabeller 

eller figurer som klargör förhållandet mellan olika mätvärden. 

2.2 Lägesmått 

Vi utgår i det följande från en datamängd M = {x1, x2,…, xn} och definierar de tre olika typer 

av lägesmått, som anges i kursplanen på gymnasiet och högstadiet, nämligen medelvärde, 

median och typvärde. Ett lägesmått används för att beskriva ett datamaterial och det 

genomsnittliga värde som uttrycks i data. Nedan förklaras dessa tre lägesmått närmare för att 

tydliggöra dem och ge en mer omfattande bild av dem.  

 

2.2.1 Medelvärden av elementen i datamängden M 
Heath (1981, s. 84–87) listar tre olika typer av medelvärde som har funnits sedan Pythagoras 

500 år f.kr. Huvudtyperna är the arithmetic (aritmetisk), the geometric (geometrisk) samt the 
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subcontrary som sedan ändrades av Archytas och Huppasus till harmonic (harmonisk) 

medelvärde.  

Den typ av medelvärde som är allmänt känd och som går ut på att man adderar värden för att 

sedan dividera summan med antal undersökta värden kallas aritmetiskt medelvärde (Britton, & 

Garmo, 2013, s. 63–64). De två andra medelvärden ingår inte formellt i den svenska kursplanen 

för gymnasiet eller högstadiet (Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b). 

 

I denna studie beskrivs det geometriska- och harmoniska medelvärdet för att kunna precisera 

vad som ingår och inte ingår i elevernas kursplan. Studien fokuserar i huvudsak på det 

aritmetiska medelvärdet, då detta är en central del av matematikundervisningen i den svenska 

grund- och gymnasieskolan. Detta medelvärde införs i årskurs 4–6 (Skolverket, 2011b), och 

förekommer sedan som fördjupning i högstadiet och i gymnasieskolan. I gymnasieskolan är det 

framförallt i matematikkurserna 2b och 2c. I kursplanen för åk 7–9 står det att elever ska kunna 

behandla: 

 Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av 
egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och 
spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar 
(Skolverket, 2011b). 

 

 

2.2.1.1 Aritmetiskt medelvärde 

Det aritmetiska medelvärdet är den viktigaste måttstocken för att lokalisera det genomsnittliga 

värdet i en datamängd (Underhill & Bradfield, 2013, s. 28). Medelvärdet bestäms genom att 

addera alla värden som finns i datamängden som undersöks för att sedan dividera summan med 

antalet värden.  

Det aritmetiska medelvärdet kan förklaras genom att man har en serie med värden. Värden kan 

betecknas med index, till exempel det första värdet betecknas som x1, det andra som x2, det 

tredje som x3 och så vidare. Det sista värdet i den undersökta serien betecknas som xn där n 

symboliserar antalet värden/variabler/observation som finns i datamängden. n blir därmed det 

värdet som sedan används i divisionen av summan av de värden som adderats (Britton & 

Garmo, 2013, s. 63). Medelvärde betecknas med �̅� och kallas ”x bar” (Underhill, & Bradfield, 
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2013, s. 28). Det aritmetiska medelvärdet lokaliserar ”mitten” av ett antal datavärden för 

variabeln x (Underhill, & Bradfield, 2013, s. 28). Detta kan skrivas enligt nedan: 

 

�̅� = 𝐴& =
(𝑥( + 𝑥* + ⋯+ 𝑥,)

𝑛 =
1
𝑛0𝑥1

,

12(

 

Det viktade medelvärdet definieras enligt Kiselman och Mouwitz (2008, s. 56) som ”summan 

av produkten av varje värde för en variabel och dess vikt, dividerad med summan av vikterna”. 

Det betyder att talen x1, …, xn som har vikterna v1, …, vn då vn > 0 kan definieras som: 

𝑀4(𝑥(, …	, 𝑥,) = 	
∑ 𝑣:𝑥:,
:2(

∑ 𝑣:,
:2(

	 

Det viktade aritmetiska medelvärdet är en del av det aritmetiska medelvärdet då man kan 

använda det aritmetiska medelvärdet om man exempelvis har data i en frekvenstabell 

(upprepning av värden) (Britton & Garmo, 2013, s. 64). 

 

 

2.2.1.2 Geometriskt medelvärde 
Definitionen av det geometriska medelvärdet är, enligt Kiselman och Mouwitz (2008, s. 43), 

produkten av ett ändligt antal positiva tal upphöjt till 1 genom antalet tal n, alltså 

𝑥; = 𝐺& = =𝑥(𝑥* …	𝑥,>  

Som exempel är sidan i en kvadrat, som har samma area som en rektangel med sidorna x och y 

det geometriska medelvärdet av x och y.  

 

2.2.1.3 Harmoniskt medelvärde 
Det harmoniska medelvärdet Hm  av elementen i M  är ”inversen av det aritmetiska medelvärdet 

av de inverterade talen” (Kiselman & Mouwitz, 2008, s. 44), dvs  
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𝐻& =
𝑛

1
𝑥(
+ ⋯+ 1

𝑥,

 

 

2.2.2 Median 

Medianen är en typ av lägesmått. När man bestämmer värdet på medianen sorteras de aktuella 

värdena xi, i = 1,2,…n  i storleksordning med det lägsta värdet först och det högsta värdet sist. 

Medianen är då det mittersta värdet i den ordnade serien av datamaterialet. Om antalet värden  

n, som ingår i datamaterialet, är jämnt räknar man ut medianen genom att addera de två mittersta 

värdena och sedan dividera summan med två (Britton & Garmo, 2013, s. 65). 

  

2.2.3 Typvärde 
Typvärdet utgörs av det värde som förekommer mest frekvent i den datamängd M, som ska 

analyseras. Typvärdet är inte alltid entydigt då det kan finnas fler än ett typvärde i samma 

datamängd. Om två eller flera värden förekommer exakt lika många gånger och dessa är mest 

frekventa (Britton & Garmo, 2013, s. 66). 

 

2.3 Relationer mellan medelvärde 
 

Alla tre nämnda medelvärden förhåller sig till varandra matematiskt enligt nedan: 

𝐴& ≥ 	𝐺& ≥ 𝐻& 

Det aritmetiska medelvärdet är större eller lika med det geometriska medelvärdet som i sin tur  

är större eller lika med det harmoniska medelvärdet (Laksman, 2011, s. 22). 

 

 

2.4 Begrepps- och procedursförmåga med avseende på 

medelvärden 

Inom matematikundervisningen är både begrepps- och procedursförmåga viktiga förmågor som 

eleverna ska utveckla under skolgången (Skolverket, 2011a). 
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Det som menas med begreppsförmåga är att eleverna ska kunna definiera, förklara och förstå 

ett matematiskt begrepp. Eleverna ska även förstå förhållanden mellan de olika begreppen och 

deras sammanhang. De ska använda begreppen för att kunna tolka och lösa olika problem (Juter, 

2014, s. 1–2). Genom sin begreppsförmåga kan eleverna utveckla olika strategier för att lösa 

matematiska problem och även använda strategierna i vardagen eller i sitt framtida yrkesliv 

(Skolverket, 2011a).  

Beskrivningen ovan  innebär att elever förväntas: 

• kunna återberätta definitionen av begreppet det aritmetiska medelvärdet. 

• ha kännedom om hur begreppet, aritmetiskt medelvärde, kan användas och i vilka 

sammanhang det är lämpligt att använda det. 

• förstå att begreppet kan användas utanför skolans kontext och i vardagliga situationer, 

samt hur det används. 

• ha förmågan att tolka hur det aritmetiska medelvärdet kan kopplas till andra begrepp 

som median, geometrisk medelvärdet och så vidare. 

• kunna skilja mellan aritmetiskt medelvärde, median och typvärde. 

 

En annan viktig förmåga som ska utvecklas hos eleverna är procedurförmåga. Juter (2014, s. 

1–2) skriver att procedurförmågan betyder att elever kan utföra procedurer när de löser 

uppgifter inom matematiken, det vill säga att ”tillämpa algoritmer och lösa olika rutinuppgifter, 

med eller utan hjälpmedel”. I denna förmåga ingår även att eleven väljer den procedur som 

passar bäst till den givna situationen. Genom att eleven utvecklar sin procedurförmåga att 

hantera olika matematiska uppgifter kan uppgifterna gå från att ses som ett problem till att bli 

en rutinuppgift (Juter, 2014, s. 1). 

Procedurförmåga att hantera det aritmetiska medelvärde innebär är att eleven kan 

• Kunna använda algoritmen för att räkna ut det aritmetiska medelvärdet. 

• applicera algoritmen för det aritmetiska medelvärdet �̅� = (ABCADC⋯CA>)
,

 i komplexa 

uppgifter till exempel lösa uppgifter från ett givet medelvärde. 

• använda och identifiera lämpliga procedurer som passar bäst till den angivna frågan. 
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• avgöra ifall lösningen på en given fråga om det aritmetiska medelvärdet kan vara 

användbar vid lösningen av liknande uppgifter.  

 

2.5 Styrdokument 

Centralinnehållet i kursplanen för matematik 2b och matematik 2c på gymnasiet tar upp olika 

metoder för att beräkna lägesmått och spridningsmått genom att använda digitala verktyg. 

Läges- och spridningsmåtten behandlas under ämnesområdet statistik och sannolikhet.  

Sannolikhet- och statistikdelen är en central del i kursplanen som ska tas upp under 

undervisningen (Skolverket, 2011a). Centralinnehållet för kursplanen för årskurs 7–9 tar även 

upp specifikt att eleverna ska kunna använda lägesmåtten medelvärde, median och typvärde för 

att göra statistiska undersökningar (Skolverket, 2011b).  

 

2.6 Vad menas med svårighet i denna studie? 
Enligt Lindahl (2015, s.1) är begreppet matematiksvårighet ett komplext och brett begrepp och 

därför är det svårt att få en tydlig definition på vad detta innebär.  

Svårigheter i matematik kan identifieras som att eleven inte når kunskapskraven och 

svårigheterna kan då bero på till exempel inlärningssvårigheter, t.ex. språksvårigheter eller 

diskalkyli, som påverkar elevens prestation (Lindahl, 2015, s.2). 

I denna studie definieras svårigheter med det aritmetiska medelvärdet som de matematiska 

missuppfattningar, misstag och fel som eleverna på både högstadie- och gymnasienivå gör när 

de löser uppgifter, där det aritmetiska medelvärdet av en datamängd ingår . 
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3. Syfte och frågeställningar 
Studien analyserar elevers svårigheter och missuppfattningar med det aritmetiska medelvärdet. 

Syftet är att kartlägga vilka svårigheter grundskole- och gymnasieelever möter när de löser 

uppgifter i statistik,  som inkluderar användandet av det aritmetiska medelvärdet, för att lärare 

ska kunna forma matematikundervisningen utifrån elevernas förutsättningar. I studien 

undersöks också  om eleverna på högstadie- och gymnasienivå har olika typer av svårigheter.   

 

Frågeställning 

Denna studie utgår ifrån följande frågeställningar: 

• Vilka matematiska svårigheter har högstadie- och gymnasieelever när de löser uppgifter 

som behandlar det aritmetiska medelvärdet? 

• Vilka är skillnaderna mellan högstadie- och gymnasieelevernas svårigheter? 
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4. Metod 
I avsnittet nedan förklaras tillvägagångssättet för att hitta relevant litteratur för att besvara de 

frågeställningar som finns i studien.   

 

4.1 Systematisk litteraturstudie 

Studien är en systematisk litteraturstudie vilket innebär att data, angående ett specifikt ämne, 

samlas från redan existerande forskningsstudier. Denna typ av studie görs för att, utifrån det 

valda ämnet, kunna ge en övergripande bild av ämnet  och dra nya slutsatser. Den valda data 

utgår från vetenskapliga tidskriftsartiklar som kritiskt granskas, analyseras och sammanställs 

inom det undersökta ämnet (Ericsson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 31–32).  

 

4.2 Sökprocess och sökstrategi 

De sökord som använts för att finna relevanta artiklar var först och främst på engelska. Den 

engelska sökningen utfördes på grund av det bristande resultatet av vetenskapliga artiklar som 

erhölls då sökningar gjordes med de svenska sökorden ”medelvärde och median” samt 

”eleverna svårigheter med medelvärdet”. Studien bygger således på engelska sökord som 

användes i sökmotorn Unisearch och Google scholar. 

Exempel på sökord som användes vid den vidare sökningen är ”understanding of average”, 

”mean and median”, ”students’ conceptions of average” och ”students misconceptions in 

average statistics” se tabell 3. De ovanstående sökorden valdes då de ansågs relevanta för 

studiens frågeställning. Att kunna hitta svårigheter hos både högstadie och gymnasieelever 

inom det aritmetiska medelvärdet kan underlättas ifall man kartlägger elevernas förståelse, 

uppfattningar och missuppfattningar inom området. Därför valdes bland annat sökorden 

”understanding of average”, ”students’ conceptions of average” och students misconceptions 

in average”.  
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4.2.1 Sökmotorer som användes 
Den sökmotor som användes till största del i studien var UniSearch. UniSearch är en sökmotor 

som används vid Linköpings Universitet och är tillgänglig för både studenter och anställda vid 

universitet. I denna sökmotor kan man söka fram olika e-resurser såsom e-böcker och 

vetenskapliga tidskriftsartiklar. Även sökmotorn Google Scholar användes. Sökningen 

begränsades till granskade vetenskapliga artiklar och tidskrifter för att få fram en tillförlitlig 

data och för att säkerställa en vetenskaplig kvalité. 

 

För att kunna få fram ett rimligt antal artiklar under sökningarna i de båda sökmotorerna 

användes olika begränsningsmetoder i både Unisearch och Google Scholar. En metod som 

användes med hjälp av den avancerade sökningen i Unisearch är användningen av alternativen 

AND, OR och NOT samt ”…” – vilket förklaras närmare i tabell 1. Med hjälp av denna 

begränsningsmetod minskade följaktligen antalet träffar och sökningen kunde göras mer 

specifik till det ämne som analyseras i denna studie. 

 

Tabell 1. Operatorerna som används vid avancerad sökning av litteratur via Unisearch. 

Operator Funktion 

”…..” Söker de exakta orden i den exakta ordföljden 

AND A AND B den hittar litteratur som finns där både A och B finns med 

OR A OR B söker litteratur som finns antigen i A eller i B 

NOT NOT B Eliminerar allt litteratur som innehåller sökord B 

 

I Google Scholar användes den avancerade sökningen på liknande sätt som i Unisearch. Enligt 

tabell 2 finns andra operatorer som används vid en sökning via Google Scholar och som ger en 

specifik utgång. I denna studie användes operatorerna ”with all of the words”, ”with at least 

one of the words” samt ”without the words”. Med hjälp av operatorerna begränsades sökningen 

till de artiklar som var mer relevanta till denna studie i Google Scholar.  

 

Tabell 2. operatorerna som används vid avancerad sökning av litteratur via Google Scholar. 

Operator Funktion 

With all of the words Alla ord som används måste finnas med 

With the exact phrase Den exakta frasen måste finnas med 
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With at least one of the words  Åtminstone ett av orden måste finnas med 

Without the words Dessa ord får inte finnas med 

 

Artikelmatrisen nedan visar resultaten av artikelsökningen som har genomförts: 

 

Tabell 3. Artikelmatris.  

Sökord Begränsningar Antal träffar  Utvalda artiklar Databas 

“Understanding of 

the measures of 

central tendency” 

With at least one of 

the words: 

statistics, average 

11 Saidi, S. S. & Siew, N. 

M. (2018) 

Google 

Scholar 

“Students 

Misconceptions in 

average statistics”  

With at least one of 

the words: 

Statistical 

misconceptions, 

average, median, 

arithmetic mean  

Without the words: 

Algebra 

52 Cooper, L. L., & 

Shore, F. S. (2008) 

Google 

Scholar 

”Students’ 

Conceptions of 

Average” 

AND Mathematics 

AND Arithmetic 

average 

9 Zazkis, D. (2013) 

 

Unisearch 

”Understanding of 

arithmetic mean” 

With at least one of 

the words: 

Statistics och 

students 

30  Sirnik, M. & Kmetič, 
S. (2010) 
Batanero, C., Cobo, B. 

& Diaz, C. (2003) 

 

Google 

Scholar 

”conceptions of 

arithmetic mean” 

AND statistics 

AND Students 

7 Sharma, S. (2008) Unisearch 

 

4.2.2 Manuell sökning (snöbollssökning) 

En del av litteraturen har hittats genom att använda manuell sökning, även kallat 

snöbollssökning, vilket innebär att man undersöker referenslistan på de artiklar man funnit från 

Unisearch, för att finna andra studier som berör samma ämne (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 
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74). Genom manuell sökning är det möjligt att få fram ytterligare litteratur som är relevant och 

pålitlig (se tabell 4). Artikelmatrisen nedan visar resultaten av artikelsökningen med hjälp av 

manuell sökning: 

Tabell 4. Artiklar som valts genom snöbollssökning. 

Författare  Titel Finns i Funnen via 

Ismail & Chan 

(2015) 
Malaysian students' 
misconceptions about measures 
of central tendency: An error 
analysis  

 

Saidi & Siew (2018) 

 
Unisearch 

Cai & Moyer (1995) Middle school student’s 
understanding of average 

Batanero, Cobo, & Diaz, 

(2003) 

 

Unisearch 

Watson & Moritz 

(2000) 

The Longitudinal Development 

of Understanding of Average,  

Cooper & Shore (2008) Unisearch 

 

4.3 Urval av litteratur  

För att begränsa urvalet av artiklar i studien fanns ett antal kriterier för artiklarna: 

• Artiklarna ska helst vara publicerade efter 2000 

• Artiklarna skall behandla elever på högstadiet och gymnasiet 

• Artiklarna ska behandla det matematiska begreppet aritmetiska medelvärde 

• Artiklarna ska vara peer-reviewed 

 

Vid sökprocessen användes flera relevanta sökord för att antalet träffar skulle bli så få och så 

relevanta för studien som möjligt. Vid de flesta sökningar var antalet träffar under 25 men detta 

varierade i vissa fall (se tabell 3). För att sedan välja ut vilka vetenskapliga artiklar som skulle 

användes i själva litteraturstudien lästes artiklarnas sammanfattningar. Att främst fokusera på 

artiklar som helst publicerats efter år 2000 gjordes dels på grund av att begränsa studien och för 

att finna den senaste forskningslitteraturen inom ämnet. Begränsningarna som handlar om att 

endast fokusera på högstadie- och gymnasienivå och det aritmetiska medelvärdet gjordes för 

att kunna besvara den specifika frågeställning som ställts. Slutligen skapades ett kriterium om 
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att endast använda tillförlitliga och granskade artiklar att analysera. Detta kriterium utformades 

för att säkerställa en hög och pålitlig kvalité. De artiklar som inte uppfyllde de ovanstående 

kriterierna uteslöts eftersom de inte skulle kunna besvara frågeställningarna i denna studie. De 

artiklar som valdes ut i urvalsprocessen sammanställdes i tabell 5 för att ge en övergripande 

bild av urvalet. 

 

Urvalet av artiklar gjordes genom att alla artiklar lästes översiktligt vilket ledde till att de 

artiklar som inte bidrog till att besvara frågeställningen i denna litteraturstudie kunde 

exkluderas. En del artiklar valdes bort då de var irrelevanta även fast de behandlade samma 

begrepp (aritmetisk medelvärdet). Endast de mest relevanta artiklarna valdes ut för att öka 

validiteten på studien och för att kunna samla information och svar från flera olika perspektiv. 

Det är många artiklar som överlappar varandra vilket kanske bidrar till att studien mäter det 

som ska mätas. Då detta är ett ganska avgränsat ämne att studera har en del av de artiklar som 

använts byggt på samma tidigare forskningslitteratur och en del har till exempel använt just 

Watson och Moritzs (2000) artikel som grund. 

 

Tabell 5. Artikelsammanfattning 

Författare Artikeltitel Sammanfattning av artikeln 

Cooper & Shore 

(2008) 
Students’ Misconceptions in 

Interpreting Center and 

Variability of Data Represented 

via Histograms and Stem-and-

Leaf Plots 

I artikeln undersöks elevernas 

missuppfattningar inom begreppet 

lägesmått och medelvärdet när data 

presenteras grafiskt. 

Watson & Moritz 

(2000) 

The Longitudinal Development of 

Understanding of Average, 

Mathematical Thinking and 

Learning 

Artikeln visar elevernas förståelse 

medan de löser matematiska problem 

inom det aritmetiska medelvärdet. 

Saidi & Siew (2018) Assessing students’ understanding 

of the measures of central 

tendency and attitude towards 

statistics in Rural secondary 

schools 

I artikeln undersöks förståelsen av 

lägesmått inom statistiken hos elever 

som går åk 1 på nio gymnasieskolor.  
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Sharma (2008) Exploring Fijian High School 

Students’ Conceptions of 

Averages 

Studien undersöker 14–16 åriga 
elevers uppfattningar om de olika 
lägesmåtten i statistik. 

Sirnik & Kmetič 
(2010) 
 

Understanding of arithmetic mean Forskarna i artikeln undersöker 
gymnasie- och högstadieelevers 
förståelse av det aritmetiska 
medelvärdet samt jämför svårigheterna 
mellan de två grupperna.   

Zazkis (2013) On Students’ Conceptions of 

Arithmetic Average: The Case of 

Inference from a Fixed Total 

I artikeln undersöks elevers förståelse 

av det aritmetiska medelvärdet på 

gymnasienivå. Det tas även upp några 

missuppfattningar som elever upplever 

i det området.  

Ismail & Chan 

(2015) 

Malaysian students' 
misconceptions about measures of 
central tendency: An error 
analysis 

Studien undersöker gymnasielevers 

svårigheter och missuppfattningar med 

det aritmetiska medelvärdet, medianen 

och typvärdet.  

Cai & Moyer (1995) Middle school student’s 
understanding of average 

Artikeln påvisar högstadieelevers 

missuppfattningar och förståelse av 

begreppet det aritmetiska medelvärdet. 

 

4.4 Analysmetod 

Den analysmetod som används i studien är en tematisk analys. Bryman (2015) skriver om den 

tematiska analysen som ett tillvägagångssätt för att analysera insamlade data. Tematisk analys 

handlar om att insamlad data delas in i olika teman i syfte att identifiera, strukturera och 

analysera data. Bland annat kan metoden användas för att strukturera och undersöka 

forskningsartiklarna i litteraturstudier (Bryman, 2015, s. 527–530). Inom den tematiska 

analysen kan mönster och teman antingen identifieras genom en induktiv metod eller med hjälp 

av teorier. Att arbeta med en induktiv metod innebär att de teman som identifieras bygger på 

den data som analyseras i syfte att svara på en specifik frågeställning. Den teoretiska metoden 

bygger däremot på att teman utvecklas utifrån olika teoretiska referensramar. Då denna studie 

inte bygger på en specifik teori används en induktiv tematiska analys där teman bygger på det 

innehåll som finns i de vetenskapliga artiklar som valts ut. (Braun & Clarke, 2006, s. 83–84). 
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Efter att urvalet av artiklar genomförts påbörjades analysprocessen av artiklarna. Den tematiska 

analysen bygger på att finna likheter och mönster mellan de olika artiklarna angående elevers 

svårigheter med det aritmetiska medelvärdet (Braun & Clarke, 2006, s. 79). De utvalda 

artiklarna hade genomgått en noggrann sökprocess med sökord och utifrån sökorden och 

genomläsning av sammanfattningar identifierades om artiklarna behandlade gymnasieelever 

eller högstadieelever. För att genomföra den tematiska analysen är det viktigt att bekanta sig 

med och få en överblick av artiklarna. Genom att markera delar i artiklarna som behandlade 

forskningsfrågorna och upprepade gånger läsa igenom artiklarna identifierades avsnitt i 

artiklarna som skulle analyseras (Braun & Clarke, 2006, s. 87–88). 

 

De identifierade textavsnitten kodades genom att nyckelord valdes ut från avsnitten. Koderna 

används för att kunna kategorisera och förstå data. Koderna är viktiga när man sedan skapar de 

teman som kommer att behandlas i resultatet (Braun & Clarke, 2006, s. 88–89).  

 

Efter att kodningen var avklarad identifierades ett antal teman utifrån koderna som kunde 

representera det innehåll som undersökts. De identifierade temana studerades och gjordes om 

då de, i vissa fall, överlappade varandra och kunde slås ihop eller, i andra fall, inte ansågs vara 

tillräckligt omfattande för att vara ett eget tema (Braun & Clarke, 2006, s. 89–93). Resultatet 

av analysen blev sju teman som beskriver elevers svårigheter med det aritmetiska medelvärdet 

vilka namngavs för att representera innebörden av temat.  
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5. Resultat 
Utifrån artiklarna som undersökts har det framkommit ett antal olika teman som beskriver 

svårigheter som elever har med det aritmetiska värdet. Följande avsnitt presenterar och förklarar 

de identifierade temana utifrån de artiklar som behandlar dem. Först presenteras de identifierade 

temana i Tabell 6 för att ge en översiktlig bild av resultatet för att sedan illustrera svårigheterna 

i mer detalj i efterföljande avsnitt. 

 

5.1 Identifierade teman 
Tabell 6. Beskriver de direkta och indirekta svårigheterna som upplevs när elever löser 

uppgifter inom det aritmetiska medelvärdet. 

Tema Beskrivning Litteratur 

T1 

Att kommunicera 

innebörden av 

begreppet aritmetiska 

medelvärdet (direkt) 

Temat innehåller elevers svårigheter med att ge 

en förklaring utifrån definitionen till det 

aritmetiska medelvärdet. Övergripande innebär 

temat hur man resonerar kring det aritmetiska 

medelvärdet  

 

Cai & Moyer (1995) 

Saidi & Siew (2018)  

Sharma (2008) 

Sirink & Kmetic 

(2010)  

Watson 

& Moritz (2000) 

T2 

Att tolka och 

använda diagram 

(indirekt) 

Detta tema innebär att eleverna har svårighet att 

tolka diagram samt använda information ifrån 

diagram. Ett exempel är att tolka och använda 

stapeldiagram – för att kunna beräkna ett 

aritmetiskt medelvärde utifrån ett stapeldiagram 

behöver eleverna kunna tolka vad höjden på 

staplarna representerar och tolka vad axlarna på 

diagrammet betyder 

Cooper & Shore 

(2008) 

Ismail & Chan (2015) 

T3 

Att lösa uppgifter 

utifrån ett givet 

medelvärde (direkt) 

Detta tema innebär svårigheter för elever att lösa 

uppgifter om det aritmetiska medelvärdet redan 

är givet i uppgiftens formulering. Ett sådant 

exempel kan vara att eleven ska beräkna ett värde 

i en mätserie, då medelvärdet är känt. T.ex.  

Medelvärdet av mätserien 1, 2, 5, och x är 2 och 

man ska räkna ut värdet på x 

Cai & Moyer (1995) 

Watson & 

Moritz (2000) 

Zazkis (2013) 
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T4 

Att ge en formell 

förklaring till det 

aritmetiskta 

medelvärdet (direkt) 

Det fjärde temat handlar om elevers svårigheter 

att ge en formell förklaring till begreppet. Till 

exempel att ge en förklaring på hur algoritmen på 

det aritmetiska medelvärdet används 

�̅� =
(𝑥( + 𝑥* +⋯+ 𝑥,)

𝑛
=
1
𝑛
0𝑥1

,

12(

 

Sharma (2008)  

Watson & 

Moritz (2000) 

T5 

Att applicera 

beräkningsalgoritmen 

felaktigt (indirekt) 

Att applicera beräkningsalgoritmen felaktigt 

innebär precis det som det låter. Ett exempel på 

det är vanligare räknefel eller välja fel värde på 

antal observationer n i algoritmen       

�̅� = (ABCADC⋯CA>)
,

. 

Cai & Moyer (1995) 

Sirink & Kmetic 

(2010) 

T6 

Att hantera 

upprepning av data 

(direkt) 

Detta tema innebär svårigheter att hantera en 

talserie då samma värde förekommer flera 

gånger.  I talserien 1, 2, 2, 2, 3 och 4 förekommer 

värdet 2 tre gånger det vill säga värde 2 upprepas 

flera gånger i talserien. Elevsvårigheter inom 

detta tema kan exempelvissynliggöras genom att 

eleverna bara studerar antalet olika tal i talföljden 

och använder det i nämnaren (2 tas endast med 

en gång i uträkningen). Det vill säga  
(C*C*C*CECF

F
= 3,5 

Saidi & Siew (2018) 

Sharma (2008) 

Sirink & Kmetic 

(2010) 

Watson & 

Moritz (2000) 

T7 

Att kunna hantera 

värdet noll i data 

(direkt) 

Detta, sista tema, handlar om ett eleverna inte har 

förståelse för hur de ska göra då värdet noll 

presenteras i den data som ska analyseras. De tar 

till exempel inte hänsyn till att nollan är ett värde 

som man behöver beakta när man ska ta fram 

antalet värden som används i divisionen. Det 

aritmetiska medelvärdet för serien 1, 2, 0, 1 blir 

enligt denna missuppfattning  (C*CIC(E
= 1,333 

Ismail & Chan (2015) 
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5.1.1 Att kommunicera innebörden av begreppet aritmetiska 
medelvärdet (T1) 
 

Högstadieelever 

Cai och Moyer (1995, s. 7–8) skriver att svårigheterna som högstadieeleverna som deltog i 

studien uppvisade inte handlade om procedursförmågan, utan om deras brist i att tolka det 

aritmetiska medelvärdet. Vissa elever kunde inte ge någon tydlig förklaring till vad resultatet 

av deras uträkningar betydde när forskarna frågade om betydelsen. Forskarna skriver att 

majoriteten av eleverna kunde proceduren för att räkna ut det aritmetiska medelvärdet genom 

algoritmen för medelvärdet (�̅� = (ABCADC⋯CA>)
,

) men de kunde inte argumentera för att resultatet 

av deras uträkning handlade om ett genomsnittsvärde.  

I en studie av Sharma (2008) beskrivs ett antal svårigheter som högstadieelever har när de 

förklarade sin lösningsgång för forskaren i samband med att de löste uppgifter med det 

aritmetiska medelvärdet. Sharma (2008, s. 36–37) skriver att eleverna kunde proceduren när de 

löste uppgifterna men de hade svårt att förstå vilka värden de skulle sätta in i algoritmen för 

beräkning av medelvärdet. Då elever blev utfrågade om innebörden av ”att det aritmetiska 

medelvärdet var 55 grader under veckan” svarade en elev att ”det betyder medelvärdet för 

veckan” (min översättning). Elevsvaret kategoriserades som ”inget svar” enligt Sharma (2008, 

s.36) vilket betyder att svaret tolkas som att eleven hade svårt att tolka begreppet aritmetiska 

medelvärdet eftersom hen inte kunde utveckla sitt resonemang.  

Även Watson och Moritz (2000, s. 21–24) beskriver svårigheter som har klassificerats inom 

detta tema. De redogör för att elevers tidiga svårigheter med begreppet är att ”eleverna kan 

beräkna ett värde för medelvärdet men inte förklara det” (min översättning). Watson och Moritz 

(2000, s. 21–24) skriver att eleverna på högstadienivå som deltog i studien känner till att 

begreppet existerar men de kan inte ge någon djupare förklaring. Eleverna saknar 

begreppsförmågan som behövs för att förklara det aritmetiska medelvärdet.  
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Gymnasieelever 

Temat som behandlar elevers svårigheter med ”att kommunicera innebörden av begreppet 

aritmetiska medelvärdet” identifierades också hos gymnasieelever. Saidi och Siew (2018, s. 81) 

skriver att gymnasieelever blandar ihop de olika lägesmåtten median, medelvärdet och 

typvärdet och använder sig därmed av fel begrepp på grund av förvirring (Saidi & Siew, 2018, 

s. 81). Att eleverna fortfarande har svårigheter med detta på gymnasienivå kan tolkas som att 

de fortfarande har svårt att tolka det aritmetiska medelvärdet. Om eleverna hade förmågan att 

kunna förklara och tolka begreppet skulle de förmodligen inte blanda ihop det med andra 

lägesmått. Eleverna räknar till exempel ut medianen istället för det aritmetiska medelvärdet. 

Även Sirink och Kmetič (2010, s. 3) redogör för att både högstadie- och gymnasieelever 

uppvisar denna svårighet då ingen av eleverna hade något tydligt svar på frågan ”hur ändras det 

aritmetiska medelvärdet om ett värde i datamängden höjs med 10?” (min översättning). Det var 

60 % av gymnasieeleverna och 59 % av högstadieeleverna som besvarade att det aritmetiska 

medelvärdet kommer att öka i det fallet, men eleverna hade inget korrekt svar utan bara ”kände” 

det. Andra elever gissade att det aritmetiska medelvärdet skulle minska (Sirink & Kmetič, 2010, 

s. 3). 

 

5.1.2 Att tolka och använda diagram (T2) 
 

Gymnasieelever 

Ett exempel på temat finns i Cooper och Shore (2008, s. 5–6) som skriver att eleverna i deras 

studie hade svårigheter när de skulle tolka ett histogram. Svårigheten uppkom bland annat när 

elever förväxlade horisontella och vertikala axlarna och försökte hitta det aritmetiska 

medelvärdet genom att addera värden på den horisontella axeln och dividera med antal värden 

på samma axel istället för att använda värden som finns på både den vertikala och horisontella 

axeln. Cooper och Shore (2008, s. 5) skriver att en elev gissade en lösning eftersom eleven inte 

kunde hitta det aritmetiska medelvärdet på grund av att eleven inte kunde tolka histogrammet.  

Cooper och Shore (2008, s. 9) skriver också att även om eleverna i studien kunde algoritmen 

för att beräkna medelvärdet hade de svårt att tolka den grafiska presentationen av data. Eleverna 
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studerade de värden som presenterades på en axel istället för att även studera de värden som 

framkom på den andra axeln. Studien visade även att eleverna däremot lyckades lösa liknande 

uppgifter när data presenterades i ett stam-blad-diagram i stället för i ett histogram. Då kunde 

eleverna använda rätt metod och procedur för att hitta det aritmetiska medelvärdet. Förklaringen 

var, enligt Cooper och Shore (2008, s.7), att eleverna var mycket bekanta med stam-blad-

diagram sedan tidigare och visste med säkerhet hur data skulle hämtas därifrån.  

Ismail och Chan (2015, s. 98) uppmärksammade också samma typ av svårighet när ett par elever 

beräknade det aritmetiska medelvärdet utifrån att addera värden som fanns på den horisontella 

axeln av histogrammet i stället för att använda de data som fanns på den vertikala axeln. Det 

innebär att elever även i denna studie hade svårigheter att tolka diagrammet och därför lyckades 

de inte lösa uppgiften. 

 

5.1.3 Att lösa uppgifter utifrån ett givet medelvärde (T3) 

Högstadieelever 

Cai och Moyer (1995, s. 4-5) argumenterar att några elever på högstadienivå blev osäkra och 

förvirrade när de skulle bestämma ett okänd värde (betecknad med ”?” i uppgiftsformuleringen) 

i en mätningsserie (9, 3, 7, 5, ?) när det aritmetiska medelvärdet 8 var givet. Eleverna kunde 

inte använda sig av algoritm (�̅� = (ABCADC⋯CA>)
,

) i standard utförande för att beräkna det okända 

värdet (?), utan eleverna blev hänvisade till att ställa upp en ekvation eller det okända värdet. 

 

Watson och Moritz, (2000, s. 25) studie visar också att högstadieeleverna har denna svårighet. 

Elever som deltog i studien hade enligt författarna förståelse för begreppet aritmetiska 

medelvärdet men de hade svårt att hantera algebran framförallt i samband med att eleverna 

försökte lösa ut en obekant i algoritmen för det aritmetiska medelvärdets (�̅� = (ABCADC⋯CA>)
,

). 

Eleverna hade svårt att ge ett bra svar på frågan ” Låt oss säga att det aritmetiska medelvärdet 

för antalet barnen i 10 familjer är 2,3 barn. Familjen Grants har 4 barn och familjen Coopers 

har 1 barn. Bestäm hur många barn de andra 8 familjerna kan ha? ” (min översättning). Elever 

förstod idén med det aritmetiska medelvärdet men de hade svårigheter att beräkna det totala 

antalet barn som familjerna hade. Eleverna förstod begreppet men de kunde inte använda ett 
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givet medelvärde för att bestämma ”totalen” i form av medelvärdet multiplicerat med antalet 

observationer (Watson & Moritz, 2000, s. 25). 

 

Gymnasieelever 

 

En annan typ av elevsvårighet, som har kategoriserat under detta tema har sitt ursprung i Zazkis 

(2013, s. 212) studie. En av uppgifterna som eleverna fick lösa i denna studie var att bestämma 

det aritmetiska medelvärdet av arean av fyra cirkelsektorer med olika vinklar som utgjorde en 

hel cirkel. Eleverna koncentrerade sig endast på att utgå från det givna vinklarna som 

presenterades i uppgiften. Med hjälp av de givna vinklarna och radien kunde de beräkna areorna 

för alla fyra cirkelsektorer (sektorarean = R
ESI

𝜋𝑅*). Eleverna avrundande cirkelsektorernas 

areor och adderade dessa för att bestämma det aritmetiska medelvärdet. Zazkis (2013, s. 211) 

argumenterar att eleverna har svårigheter att inse att det hade varit mer effektivt att räkna ut 

arean på cirkeln och dela upp den i fyra lika cirkelsektorer. Avrundningsfelet hade då endast 

baserats på en beräkning ((
F
𝜋𝑅*).  

 

Sirink och Kmetič (2010, s.2) skriver att 15% av gymnasieeleverna visade svårigheter när de 

skulle bestämma värdet på x, då det aritmetiska medelvärdet av talen 77, 77, 42, 112, 140, 91 

och x är lika med 89. Forskarna skriver att svårigheterna troligen kan relateras till att eleverna 

inte kunde lösa den linjära ekvationen som uppkommer i detta fall när medelvärdet är givet.  

 

5.1.4 Att ge en formell förklaring till det aritmetiskta medelvärdet 
(T4) 
 

Högstadieelever 

Sharma (2008, s. 37) skriver i sin studie att högstadieelever hade svårigheter att ge en formell 

förklaring till det aritmetiskta medelvärdet. Eleverna förklarar istället på ett informellt sätt. 

Eleverna använde sig av vardagliga ord för att kunna beskriva begreppet. Till exempel 

”medelvärdet på temperaturen” (min översättning) förklarades som det ”vanliga” eller 

”ordinarie” temperaturen som är observerad per vecka. Sharma (2008, s. 41) förklarar att 
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elevernas icke-formella tolkningar bygger på egna erfarenheter från ord som påminner om 

medelvärde och som används i det vardagliga livet. 

Även Watson och Moritz (2000, s. 24) tar upp högstadieelevers svårigheter att använda ett 

formellt språk. De skriver att högstadieelever inte uppfattatar medelvärdet som ett matematiskt 

verktyg som kan sammanfatta data, utan de kan endast relatera det aritmetiska medelvärdet 

utifrån personliga erfarenheter och har därför svårt att skilja på medelvärdet i vardagliga 

respektive matematiska situationer. En elev som förklarar det aritmetiska medelvärdet säger till 

exempel att ”det skulle betyda att du inte är speciellt dålig på att stava, men du är inte heller så 

bra på det. Du är mittemellan”. Elevernas beskrivningar visar på att de inte kan ge en formell 

förklaring till det aritmetiska medelvärdet (Watson och Moritz, 2000, s. 24). 

 

5.1.5 Att applicera beräkningsalgoritmen felaktigt (T5) 
 

Högstadieelever 

 

Cai och Moyer (1995, s. 6) beskriver att majoriteten av eleverna kunde proceduren för att räkna 

ut det aritmetiska medelvärdet genom standardalgoritmen (�̅� = (ABCADC⋯CA>)
,

).  Svårigheter som 

identifierades av forskarna var att elever inte visste vilka värden som skulle adderas i täljaren 

och vad som skulle divideras med i nämnaren. Därmed applicerade eleverna värdena fel i 

beräkningsalgoritmen. Till exempel hade eleverna en samling värden (9, 3, 7, 5, ?) och visste 

att det aritmetiska medelvärdet var 8. Eleverna adderade ihop talen 9+3+7+5+8 och delade med 

antal värden, dvs 5, och fick E*
V
= 6 vilket de trodde motsvarade frågetecknet. 

 

Gymnasieelever  

 

Även elever på gymnasienivå har denna svårighet, vilket beskrivs av Sirink och Kmetič (2010, 

s. 2). De skriver att 44% av gymnasieeleverna visade svårigheter när de skulle bestämma värdet 

på x om det aritmetiska medelvärdet av talen 77, 77, 42, 112, 140, 91 och x är lika med 89. 

Forskarna argumenterar att en del eleverna i studien hade dividerat med 6 istället för 7 i 
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beräkningsalgoritmen. Det vill säga att eleverna hade valt fel värde på antal observationer n och 

därmed applicerades beräkningsalgoritmen felaktigt.  

 

5.1.6 Att hantera upprepning av data (T6) 
 

Högstadieelever 

 

Watson och Moritz (2000, s. 27) skriver att eleverna uppvisar svårigheter att hantera upprepning 

av data. Detta påvisades genom att eleverna inte kunde besvara frågan ”25 studenter på landet 

tittade, i genomsnitt, 8 timmar på TV per helg medan 75 studenter i stan, i genomsnitt, tittade 

5 timmar på TV per helg. Beräkna det aritmetiska medelvärdet av Tv-tittande för alla 100 

studenter och visa hur du gör” (min översättning). En elev besvarar frågan: 

“4÷3 =1.3 sen adderar jag 1.3 till 8 = 9.3. Jag dividerar det (4 timmar) med 3 eftersom det är 3 

gånger det där och sedan adderar jag kvoten av det till 8 timmar. Jag vet inte varför, men …” 

(min översättning). I exemplet ovan beskriver eleven själv en förvirring och osäkerhet över sitt 

agerande av att lösa uppgiften (Watson & Moritz, 2000, s. 27). 

 

Sharma (2008, s. 40) redogör för elevsvårigheter med att bestämma det aritmetiska medelvärdet 

i samband att data presenteras i frekvenstabell. Även i denna studie hade eleverna svårt att 

hanterar data som upprepas med en viss frekvens och gjorde fel i beräkningarna.  

 

Gymnasieelever 

 

Saidi och Siew (2018, s. 81) visar i sin studie att detta tema återfinns bland gymnasieelever 

också, i samband med att eleverna skulle beräkna det aritmetiska medelvärdet utifrån en 

frekvenstabell. Förklaringen är, enligt Saidi och Siew, att eleverna inte behärskar att hantera 

upprepning av data när den presenteras i en frekvenstabell. 

Sirink och Kmetič (2010, s.1) undersöker, i sin studie, gymnasie- och högstadieelevers 

förståelse av det aritmetiska medelvärdet. Sirink och Kmetič (2010, s.1) anser att båda 

grupperna elever kände igen det aritmetiska medelvärdet och kunde räkna ut det. Eleverna fick 

en uppgift där de skulle beräkna det aritmetiska medelvärdet utifrån en frekvenstabell. Båda 
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grupperna hade svårigheter med uppgiften, men högstadieeleverna hade större svårigheter än 

gymnasieeleverna (48% av de äldre lyckades medan endast 35% av de yngre lyckades), det vill 

säga elever har svårigheter att hantera viktat aritmetisk medelvärdet då data presenterades i en 

frekvenstabell.  

 

5.1.7 Att kunna hantera värdet noll i data (T7) 

Gymnasieelever 

Ismail och Chan (2015, s. 98) identifierade denna svårighet på gymnasienivå: Eleverna i studien 

hade svårt att veta hur värdet noll skulle placeras in i standardalgoritm för det aritmetiska 

medelvärdet (�̅� = (ABCADC⋯CA>)
,

). Eleverna tenderar att tro att värdet noll inte har betydelse i 

uträkningen av det aritmetiska medelvärdet, fast det egentligen är en viktig del av uträkningen. 

Till exempel påpekar Ismail och Chan (2015, s. 98) att elever inte tog med värdet noll i sin 

uträkning när de skulle ta fram antalet värden, vilket påverkade nämnaren i algoritmen.  

 

5.2 Kategorisering av svårigheter på de olika nivåerna 
I tabell 7 kategoriseras alla svårigheterna i teman som identifierats i studien utifrån högstadie- 

respektive gymnasienivå. Tabellen presenterar skillnaderna och likheter mellan elevsvårigheter 

mellan högstadiet och gymnasiet som svar på den andra frågeställningen. 

Tabell 7. Kategorisering av svårigheter för respektive stadie. 

Tema Svårigheter på högstadienivå Svårigheter på gymnasienivå 
T1 Att kommunicera innebörden av 

begreppet aritmetiska medelvärdet 
Att kommunicera innebörden av begreppet 
aritmetiska medelvärdet 

T2  Att tolka och använda diagram 
T3 Att lösa uppgifter utifrån ett givet 

medelvärde 
Att lösa uppgifter utifrån ett givet 
medelvärde 

T4 Att ge en formell förklaring till det 
aritmetiskta medelvärdet 

 

T5 Att applicera beräkningsalgoritmen 
felaktigt 

Att applicera beräkningsalgoritmen felaktigt 

T6 Att hantera upprepning av data Att hantera upprepning av data 
T7  Att kunna hantera värdet noll i data 
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6. Diskussion 
I detta avsnitt kommer de resultat som framkommit och den metod som använts diskuteras. 
 

6.1 Metoddiskussion 
Sökprocessen som gjordes i studien genomfördes med hjälp av två sökmotorer, Unisearch och 

Google Scholar. Två olika sökmotorer användes för att få en mer heltäckande sökning än om 

endast en använts. På grund av tillgänglighet samt tidsbegränsning vid studiens utförande 

begränsades sökningen till de två sökmotorerna. Denna begränsning av sökmotorer kan ha 

påverkat resultatet i studien då andra sökmotorer möjligtvis kunde genererat andra relevanta 

artiklar.  

 

En annan faktor under sökprocessen som påverkat de artiklar som valdes ut till denna studie är 

de olika sökord som använts och den språkliga aspekten av sökningarna. Då svenska artiklar 

som var relevant till studiens frågeställningar inte hittades med de sökningar som gjordes 

användes sedan endast engelska sökord. Detta gjorde att de sökord som användes begränsades 

till det engelska ordförråd som författaren har eller de engelska ord författaren kunnat finna 

som passar det ämnet som tas upp i denna studie. Då matematiken har ett specifikt fackspråk 

kan det ibland vara svårt att översätta till olika språk och då engelska varken är författarens 

första- eller andraspråk kan detta ha utgjort en begränsning i studiens sökprocess. Det finns 

även många synonymer till de sökord som användes som skulle kunnat generera ännu fler, eller 

i alla fall andra, relevanta artiklar. 

 

Ytterligare en begränsning som gjordes i sökprocessen var att främst fokusera på artiklar som 

publicerats under 2000-talet. Detta gjordes dels på grund av tidsbegränsningar och dels på grund 

av att studien syftar till att påvisa de aktuella svårigheter som elever upplever inom ämnet och 

som lärare behöver handskas med. Att även inkludera äldre artiklar skulle dock kunnat ge en 

mer heltäckande bild av situationen och inkluderat ytterligare en intressant aspekt om de 

svårigheter som upptäcks förändrats under åren eller om de bestått.  

 

Då studien, på grund av ovanstående förklaring, endast bygger på engelska artiklar är resultatet 

inte begränsat till ett specifikt land. Studierna har utförts i bland annat: Fiji, Malaysia och 

Slovenien. Det bygger alltså på studier som gjorts i flera olika länder, med flera olika 
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skolsystem och därmed flera olika kursplaner och styrdokument. Detta kan vara en faktor som 

påverkar de teman som identifieras i resultatet. 

 

De teman som identifierats och namngetts i denna studie är baserat på innehållet i de 

analyserade artiklarna, men det är inga teman som har behandlats i forskningslitteraturen. Om 

någon annan genomförde samma studie kanske de inte skulle hitta samma teman, eller i alla 

fall inte använda sig av samma benämningar på teman. 

 

Analysmetoden som användes har bidragit med att underlätta att undersöka de resultat som 

besvarar studiens frågeställningar. Det underlättade även att identifiera, analysera samt 

presentera data i olika teman. Att använda en induktiv analysmetod kan anses vara både en 

fördel och nackdel. Det är en fördel då det är en flexibel metod för att ta fram teman. Den som 

genomför studien är inte bunden till några tidigare benämnda teman, vilket gör att man 

möjligtvis inkluderar mer än vad som gjort om man utgick från ett antal redan existerande och 

benämnda teman. En nackdel kan dock vara att andra som kommer att undersöka samma texter 

kanske inte kommer att använda eller benämna resultatet i de teman som använts i denna studie. 

Att andra som skulle undersöka samma texter skulle få annorlunda teman har jag dock försökt 

motverka genom att studera data noggrant och skapa bra benämningar på de olika temana. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
Studien syftade till att besvara frågeställningarna: ”Vilka matematiska svårigheter förekommer 

bland högstadie- och gymnasieelever när de löser uppgifter som behandlar det aritmetiska 

medelvärdet?” Och ”Vilka är skillnaderna mellan högstadie- och gymnasieelevernas 

svårigheter?” 

I avsnitten nedan diskuteras först de svårigheter som identifierats hos eleverna när de löser 

uppgifter som handlar om det aritmetiska medelvärdet och sedan diskuteras skillnaderna mellan 

högstadieelevers och gymnasielevers svårigheter. 
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6.2.1 Svårigheter hos både högstadie- och gymnasieelever 
 

De 7 olika temana av elevers svårigheter har sammanställts i tabell 6. Resultatet visar att 

eleverna som deltagit i den undersökta litteraturen verkar kunna använda standardproceduren 

för att beräkna det aritmetiska medelvärdet i samband med att eleverna löser uppgifter. Eleverna 

verkar ha brister i sin begreppsförmåga och sin förståelse gällande begreppet aritmetiska 

medelvärdet. Teman som framkommit går in i varandra och är då markerade som direkta eller 

indirekta. Till exempel är det möjligt att en elev som har svårt att kommunicera innebörden av 

begreppet aritmetiskt medelvärdet (T1) inte heller kan ge en formell beskrivning av själva 

begreppet (T4) och kan ha svårigheter att applicera proceduren på ett rätt sätt (T5) (jämför med 

avsnitt 2.3) då eleverna visar brister i proceduren att applicera algoritmen för det aritmetiska 

medelvärdet på ett rätt sätt. De flesta av artiklarna som undersökts fokuserar just på elevernas 

begreppsförståelse av det aritmetiska medelvärdet, till exempel att de ska kunna föra 

resonemang istället för att bara använda formlerna. Att eleverna har brister i sin 

begreppsförmåga kan även leda till att eleven inte kan tillämpa beräkningsalgoritmen till det 

aritmetiska medelvärdet i mer komplexa situationer, till exempel att lösa uppgifter utifrån ett 

givet medelvärde (T3) samt hantera upprepning av data (T6) då det kräver att eleven har en 

större kunskap om begreppet. Ett annat exempel på hur de identifierade svårigheterna går in i 

varandra är att elever som försöker att lösa uppgifter utifrån ett givet medelvärde (T3) kan göra 

det på ett felaktigt sätt och konsekvenserna blir då att eleven antigen fastnar eller får fram fel 

lösning (T5).  

 

Anledningen till att en del svårigheter går in i varandra är att matematiska begrepp och 

procedurer hänger ihop – har eleven inte förståelse om begreppet så är det troligt att denna elev 

inte kan hantera begreppet i mer komplexa situationer. Teman som inte överlappar varandra 

lika uppenbart är till exempel (T2) och (T3), elever kan ha svårt med en uppgift där de ska 

studera data som presenteras i ett diagram men det hindrar dem inte från att lösa en annan 

uppgift där de ska lösa uppgifter utifrån ett givet medelvärde, eller behandla upprepning av data 

(T6) i form av viktat medelvärde. 

 

Forskningsartiklarna undersöker elevernas förståelse om det aritmetiska medelvärdet med hjälp 

av olika typer av uppgifter. Uppgifternas utformning kan vara en anledning till att det 
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uppkommer olika elevsvårigheter i deras studier. Till exempel att studera diagram för att kunna 

beräkna det aritmetiska medelvärdet (T2) kan vara en svårighet för en elev, men samma uppgift 

kanske inte alls är svårt för eleven om den presenteras på ett annat sätt såsom stam-blad-

diagram, vilket Cooper och Shore (2008, s.7) beskrev i sin studie. 

 

Eleverna saknar begreppsförmågan inom det aritmetiska medelvärdet (se avsnitt 2.3) eftersom 

de uppfattar det aritmetiska medelvärdet som en formel ”addera alla och dividera” utan att veta 

varför de gör det eller veta vad de får fram när de applicerar beräkningsalgoritmen. Det kan 

bero på att elever bara memorerarat algoritmen eller att undervisningen endast fokuserar på att 

kunna mata in värden i standardalgoritmen. Garfield och Ben-Zvi (2007, s. 387) skriver att 

undervisning inte endast bör ske genom berättande och att lärandet inte bara bör ske genom att 

memorera då det inte skapar någon förståelse. Zazkis (2013, s. 211) skriver även att 

standardalgoritmen är det enda eleverna har lärt sig inom det aritmetiska medelvärdet i låg- och 

mellanstadiet och har därför inte utvecklat en bredare förståelse av begreppet. 

 

Artiklarna som undersöktes innehöll fler resultat angående statistikundervisning än det som har 

tagits upp i denna studie, dessa resultat var irrelevanta för frågeställningen och uteslöts därför. 

Exempelvis undersökte en stor andel av artiklarna , även svårigheter angående typvärdet och 

median som överlappande med det aritmetiska medelvärdet. En annan aspekt som inte togs upp 

i denna studie trots att det undersökts i Saidi och Siew (2018) är om svårigheter med det 

aritmetiska medelvärdets kan bero på kön, eftersom denna aspekt inte var intressant i 

förhållande till frågeställningen.  

 

Det är viktigt att påpeka att många av artiklarna som användes i studien gick in i varandra, 

vilket kan påverka resultatet. Till exempel fem av de utvalda artiklarna refererar till Watson 

och Moritz (2000) i sin studie samt jämför sina resultat med det Watson och Moritz (2000). 

Saidi och Siews (2018) studie refererar till forskarna Cai och Moyer (1995) och Ismail och 

Chan (2015). Ismail och Chan (2015) refererar i sin tur till bland annat Watson och Moritz 

(2000) samt Cooper och Shore (2008). Denna koppling mellan artiklarna kan ses som ett bevis 

att forskarna baserar sina studier på befintlig forskningslitteratur, vilket kan höja kvalitén på 

deras egna forskningsresultat. Om studierna testar i princip samma sak också genererar liknande 

resultat är det ett visst mått av validitet.  
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Denna studie tar inte heller hänsyn till elevernas algebraiska svårigheter i matematik, till 

exempel elevers förståelse för variabler, likhetstecknet, koefficienter. Det vill säga att studien 

inte behandlar underliggande algebraiska svårigheter utan fokus blir på deras förståelse, 

tolkningar, applicering och tankegång.  

 

Slutligen kan det även påpekas att resultatet i studien inte kan generaliseras då en större studie 

krävs för att titta på alla svårigheter från alla perspektiv. 

 

6.2.2 Skillnader på svårigheter mellan högstadie- och 
gymnasieelever 
 

Genom att identifiera svårigheterna för högstadie- och gymnasieelever är det möjligt att jämföra 

skillnaderna på svårigheterna mellan eleverna.  I tabell 7 har teman organiserats över 

svårigheter som har identifierats utifrån artiklarna som använts i denna rapport.  

 

Både högstadie- och gymnasieelever verkar visa svårigheter med att resonera och ge 

matematiska förklaringar kring det aritmetiska medelvärdet när de blir frågade om det. Eleverna 

verkar komma ihåg algoritmen ”addera-alla-och-dividera” men de vet inte vad värdet som de 

får fram betyder. 

 

Båda grupperna hade liknande svårigheter när de skulle beräkna det aritmetiska medelvärdet då 

data presenteras i tabellform (frekvenstabell enligt studierna). Grupperna upplevde även samma 

svårighet när de skulle lösa uppgifter utifrån ett givet medelvärde (se procedurförmåga i 2.3).  

Resultaten som fåtts skulle kanske variera mer om fler artiklar undersöktes och som berör båda 

grupperna. 

 

Anledningen till att gymnasieeleverna hade två skilda elevsvårigheter, 1) att tolka värdet noll i 

data (T7) och 2) att tolka och använda diagram (T2), jämfört med högstadieeleverna 

svårigheter, är helt enkelt att forskarna inte har lämnat uppgifter som berör dessa områden till 

högstadieeleverna. Det är mycket möjligt att högstadieelever har samma svårigheter om de ska 

lösa samma uppgifter. 
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Elevsvårigheterna verkar vara detsamma på båda stadierna, men det är mycket möjligt att elever 

på gymnasienivå fick besvara lite mer komplexa frågor i forskningsstudierna än 

högstadieeleverna. Det fanns två argument som användes i artiklarna för att förklara skillnader 

på svårigheterna av begreppet beroende på åldern. Watson och Moritz (2000, s.45-46) 

argumenterar att elevernas förmåga att förstå och tolka begreppet beror på vilket stadium man 

är, och att förståelsen ökar med ålder samt att eleven bygger upp sin förståelse av begreppet 

med tiden. Eleverna på gymnasienivå verkar ha utvecklat både begrepps- och 

procedursförmågan (se avsnitt 2.3) mer än högstadieeleverna då de är mer erfarna inom området 

lägesmått. Det kan vara en anledning till varför högstadieeleverna hade mer brister med att ge 

en formell förklaring till det aritmetiska medelvärdet (T4) jämfört med gymnasieeleverna som 

inte verkar uppleva denna svårighet. 

 

Sirink och Kmetič (2010) skriver att både gymnasie- och högstadieeleverna förstår det 

aritmetiska medelvärdet. Eleverna på högstadienivå visar brister i att lösa uppgifter i mer 

komplexa situationer såsom att lösa uppgifter utifrån ett givet medelvärde. Båda grupperna i 

jämförelsen hade svårigheter när de löste uppgifter som handlar om viktat aritmetiskt 

medelvärde men det var 65% av högstadieeleverna som misslyckades att lösa problemet medan 

på gymnasieeleverna så var det 52% som hade svårigheter att lösa uppgiften. 

 

Den viktiga slutsatsen är att svårigheterna kan uppkomma i båda grupperna men de är vanligare 

bland högstadieeleverna än bland gymnasieeleverna. Det vill säga att det är färre 

gymnasieelever som upplever de svårigheter som i högstadiet men själva svårigheten kvarstår 

bland eleverna.  

 

 

6.3 Vidare forskning och implikationer för lärare 
Vid sökprocessen till denna studie visade det sig att det fanns en brist på vetenskapliga studier 

om det aritmetiska medelvärdet som var utförda i Sverige och således i skolor som följer de 

svenska styrdokumenten och kursplanerna. Vidare forskning skulle därmed kunna fokusera på 

just de svårigheter som elever i de svenska skolorna möter. Att utföra en sådan studie skulle 
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kunna leda till en klarare bild av vad som behöver förbättras i den svenska undervisningen och 

vad lärare behöver arbeta ytterligare med.  

 

Undervisningen inom statistiken blir meningsfull för eleverna när den baseras på elevernas 

tidigare kunskap och sätts i ett sammanhang, vilket är varför undervisningen bör utgå från 

elevernas behov. Forskningslitteraturen har visat att inlärningsprocessen i statistik blir effektivt 

när den sker genom kooperativt lärande (Garfield & Ben-Zvi 2007, s. 377), det vill säga när 

eleverna arbetar i grupper eller i par och diskuterar olika problem inom området. Detta kan 

hjälpa eleverna att utveckla deras begreppsförmåga och deras tänkande inom statistiken 

(Garfield & Ben-Zvi 2007, s. 387). 

 

Garfield och Ben-Zvi (2007, s. 377-381) argumenterar att det är väldigt utmanande att utveckla 

en djup förståelse för begrepp inom statistiken eftersom den är en svår process vilken inte bör 

underskattas. Forskningslitteraturen visar även att det krävs tid och en genomtänkt 

inlärningsprocess för eleverna att utveckla förståelse (Garfield & Ben-Zvi, 2007, s. 378). 

Genom en bra reflektion kring viktiga och relevanta begrepp kan förståelsen ökas inom 

området. 

Att utveckla förståelse för det aritmetiska medelvärdet kan till exempel göras genom att 

diskutera innebörden av begreppet samt koppla och jämföra det aritmetiska medelvärdet till 

andra begrepp, till exempel median och typvärdet (vad det finns för likheter och skillnader). 

Genom att diskutera alla tre lägesmåtten kan det byggas upp en förståelse för skillnader och 

användning av begreppen samt minska risken för att eleverna blandar ihop och missuppfattar 

begreppen. Förståelsen av det aritmetiska medelvärdet kan även utvecklas genom att lösning 

av varierande uppgifter, exempelvis uppgifter, som utgår från ett givet medelvärde, som kräver 

hantering av värdet noll i data och även rutinuppgifter om det aritmetiska medelvärdet. Det kan 

även vara viktigt att fokusera på uppgifter där data presenteras grafiskt till exempel i både tabell 

och diagram då dessa typer upplevs som svåra. 

 

Denna studie syftade till att kartlägga elevernas svårigheter på både högstadie- och 

gymnasienivå, för att lärare utifrån detta skulle kunna effektivisera och förbättra sin 

undervisning. Resultatet i detta arbete kan användas som utgångspunkt för lärare men det skulle 

kunna göras en mer specifik kartläggning på just de svårigheter som upplevs i svenska skolor, 
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då dessa kanske skiljer sig från svårigheter som finns i andra länder. Statistik är trots allt en 

central del av matematiken i både högstadiet och gymnasiet i Sverige, och som det påvisas i 

denna studie finns det utbredda svårigheter inom ämnet, vilket är ytterligare en motivation till 

att utföra framtida studier inom de svenska skolorna.  

 

I ett kommande produktionsarbete avser författaren att undersöka hur undervisningen inom det 

aritmetiska medelvärdet beskrivs i Sverige och vilka undervisningsmetoder som leder till ett 

mer eller mindre omfattande svårigheter hos de elever som deltar i undervisningen.  För att få 

ännu ett perspektiv på det hela skulle forskning även kunna genomföras för att ta reda på vad 

lärare uppfattar som elevernas största svårigheter inom ämnet, samt hur eleverna själva ser på 

de svårigheter de upplever. 
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