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Abstract 

This study investigates the linguistic accessibility of the national tests in mathematics for grade 9 in Sweden, 
and compares it with tests from a textbook in mathematics used in grade 9. The study also explores how 
different grammatical constructions in mathematical problems affect students' calculations and how students 
experience the same types of tasks formulated with different grammar. The results show that the students 
meet a higher accessibility in the textbook test and that they experience tasks with more complicated 
grammar as more difficult. However, the results are not entirely clear regarding how grammar affects the 
students’ calculations. In more difficult math tasks, grammar seems to play a greater role than in tasks with 
less complicated math. 
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Förord 

 

Det är alltför många gånger nu som jag, tvivelaktigt tränad, startat i ett maraton och så var 

det även denna gång när jag hösten 2018, sen till starten dessutom, registrerade mig på 

Speciallärarutbildningen. Många stod vid starten och hejade på och har fortsatt med det. 

Vi behöver speciallärare på min arbetsplats och jag skulle nu få den mycket efterlängtade 

äran att få fylla en sådan plats. 

 Som tur är så vet jag ju nu, efter så många lopp, att första kilometern är fylld av mjölksyra 

och tvivel, men så kommer man ändå igenom den med en hyffsad kilometertid. Därefter 

följer alltid kilometer efter kilometer av oväntat flow. Det går bra man ser på klockan hur 

den tickar av kilometer för kilometer; man springer om några; det känns bra! Någonstans 

efter 50% börjar det dock bli konstigt långt mellan vattenstationerna. Benen går 

visserligen framåt men ibland känns det inte som att det är en själv som lyfter dem. Så 

någonstans där vid 70-80% där tar det stopp i kroppen. Det har ju känts i flera kilometrar 

att det varit på gång men ändå kommer det som en chock. Ja kroppen rör sig fortfarande 

framåt men varje steg känns. Ibland snubblar man till då fötterna inte längre riktigt lyfts 

vid varje steg. Det är läge att bryta loppet, men just då uppenbarar sig den sista 

vattenkontrollen. Man kan i alla fall ta sig dit. Där finns det dock alltid någon som själv 

sprungit liknande lopp som peppar och bjuder på dubbla dextrosol. Efter det lyckas alltid 

en extremt intensiv tanke fånga huvud och kropp. Den är så intensiv att det finns risk att 

man missar de uppritade pilarna i vägen mot mål. När jag är säker på att det är just det 

som hänt så syns målet ändå där framme. Det infinner sig ett lugn. Jag är nu så nära att 

även om jag snubblar och bryter benet här och nu så kommer jag att kunna hasa mig över 

mållinjen. Sluttiden blir då kanske inte vad jag önskade men det är inte längre det som 

räknas. Det är att få räkna erfarenheten av loppet. 

Jag måste först tacka min man för att han helt urskillingslöst alltid tror på mina idéer. Det 

mest kritiska han har sagt är ”Du är bra, men du är för snabb”. Jag anar ju att ”snabb” är 

något negativt men eftersom jag älskar löpning så tar jag det ändå positivt. Sedan vill jag 

tacka mina två tonårsbarn som, med sina fria och obstinata sinnen vilka resulterar i oviljor 

att göra som de blir tillsagda, i pilotstudien fick mig att ändra spår flera gånger innan jag 

hittade rätt.  Därnäst vill jag tacka de två matematiklärarna som gav sina åsikter om mina 

uppgifter och även de fyra matematiklärare som så självklart öppnade sina klassrum för 

mig och tydligt visade sitt intresse för studien inför deltagarna. Självklart ska också 

studiens alla deltagare tackas för sitt seriösa och noggranna genomförande av studien. Ni 

har bidragit till ny kunskap. Det är stort! Till sist och absolut störst, vill jag tacka min 

handledare för att hon faktiskt inte bjöd på de dubbla dextrosolen utan var dem, utan det 

stödet hade jag fått bryta loppet där vid sista kontrollen! 

Helen Engdahl 

Umeå 2019-12-13
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1. Inledning 

 

De nationella proven i årskurs 9 har de senaste decennierna fått en allt större betydelse för 

elevernas slutbetyg i grundskolan. Det har funnits en genomgående differens uppåt där 

eleverna oftare fått högre än lägre ämnesbetyg mot vad resultaten på de nationella proven 

visat. Från och med vårterminen 2018 har Skolverket (2019b) dock gått ut med att 

resultaten från de nationella proven nu ”särskilt” ska ”beaktas” (Skolverket, 2019b) vid 

betygsättningen. Motiveringen till detta har varit att öka förutsättningarna för likvärdig 

betygsättning mellan landets kommuner (Skoverket, 2018).  

Matematik är det ämne som de senaste åren har haft den största avvikelsen mellan 

provbetyg och slutbetyg i årskurs 9. Läsåret 2016/2017 hade till exempel så många som 

39% av eleverna i riket högre slutbetyg än sitt provbetyg, vilket kan jämföras med 

svenskans 30% och engelskans 13% (SIRIS, Skolverket 2017). Det faktum att 

matematikprovet sticker ut år från år under hela 2010-talet, med undantag från läsåret 

2015/2016 (SIRIS, Skolverket, 2016), då svenska som andraspråk hade den största 

diskrepansen, är anmärkningsvärt. Det finns anledning att anta att eleverna i skolans 

matematikämne i större utsträckning faktiskt har visat sina matematiska kunskaper i andra 

sammanhang än just under det nationella provet. Det är med andra ord inte rimligt att 

enbart lägga detta ansvar på hur huvudmännen och på hur de enskilda lärarna beaktar 

likvärdighet vid bedömningar.  

Om proven blir mer styrande samtidigt som de språkligt kanske inte helt är konstruerade 

för att möta och överbringa språkliga hinder för de elever som befinner sig i någon form 

av språklig sårbarhet kommer detta att innebära att provresultaten, med stor risk inte visar 

elevernas kunskaper i matematik på ett likvärdigt och rättvist sätt. Skollagen (SFS 

2010:800) är redan i de inledande paragraferna tydlig när det gäller att skolan ska vara 

likvärdig och utjämnande, och i den fjärde paragrafen finns skrivningen att skolan ska 

sträva efter att ”uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra 

sig utbildningen” (SFS 2010:800).  För att istället följa Skolagen (SFS 2010:800) och 

sträva efter att utjämna och utveckla möjligheter för alla elever att ta till sig utbildningen 

på ett likvärdigt sätt, krävs en god insikt i hur grammatiska konstruktioner kan inverka på 

den rent språkliga förståelsen. Enbart uppstramningar av bedömningar riskerar istället att 

påverka eleverna och då i synnerhet språkligt sårbara elevers framtida livsmöjligheter och 

därmed bör tillgängligheten återkommande granskas och säkerställas i dessa prov. 

Utifrån en kunskap om texters tillgänglighet och de svårigheter elever i allmänhet och 

elever i språklig sårbarhet i synnerhet kan stöta på är det angeläget att undersöka hur 

texterna till de matematiska uppgifterna i det nationella provet är uppbyggda och 

formulerade grammatiskt. Att sedan jämföra detta med hur samma typer av uppgifter 

formuleras i läromedelsprov som föreligger ämnet matematik idag, för att undersöka om 

den språkliga tillgängligheten i de båda texterna skiljer sig åt torde vara nästa aspekt att 

undersöka. Genom att utgå från redan identifierade språkliga hinder för elever i språklig 

sårbarhet både vid konstruktion och vid anpassning, kan proven dessutom göras mer 
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tillgängliga för alla elever. Då finns det alltså möjlighet att upptäcka språkliga 

konstruktioner som kan skapa onödiga missförstånd och eliminera dessa redan innan de 

når eleverna. Därmed kommer denna studie att rikta uppmärksamheten mot det nationella 

provet i matematik i syfte undersöka om det finns något i provets språkliga konstruktion 

som kan utgöra hinder för elever när det gäller just att visa sina matematiska kunskaper. 

 

 

 



2. Forskningsbakgrund 

Forskningsbakgrunden inleds med att beskriva det specialpedagogiska perspektiv som 

studien antagit. Sedan följer en genomgång av styrdokument och de nationella proven i 

matematiks hantering och anpassningsmöjligheter. Efter det behandlas några definitioner 

av en texts läsbarhet, vilket följs av språklig medvetenhet när det gäller grammatik och 

ordförrådsutveckling hos barn med någon form av språklig sårbarhet. Språklig sårbarhet 

relateras därefter till läsförståelse i matematik. Avslutningsvis presenteras studiens syfte 

och frågeställningar. 

 

2.1 Specialpedagogiska perspektiv 

Denna studie tar sin utgångspunkt i en språklig sårbarhet som uppstår först i mötet med 

undervisning och stoff. Det finns med andra ord inte någon sårbarhet förrän den möter 

undervisning eller stoff som utgör eller skapar hinder. Det är därmed i undervisningen och 

stoffet svaret på tillgänglighet och anpassningar finns. Målet är en likvärdig undervisning 

där alla inte bara ges möjlighet att lära utan även att vara medskapare i lärandet för 

varandra. Det är därmed ett relationellt perspektiv på lärande. I detta perspektiv är det inte 

den enskilda eleven i behov som bär problemet, utan det är den miljö eleven vistas i 

och/eller det stoff som föreligger undervisningen som skapar hinder och som behöver 

göras tillgänglig och anpassas på ett sådant sätt att elevens kunskaper kan komma fram. 

Bruce, Ivarsson, Svensson, och Sventelius (2016) utgår ifrån just ett relationellt perspektiv 

när de för fram begreppet språklig sårbarhet. En elev bär inte omkring en sårbarhet utan 

sårbarheten uppstår först när den möter undervisning som eleven av någon orsak inte kan 

ta till sig. Elever som hamnar här kan göra det av många olika orsaker, från direkt kliniska 

diagnoser, till att elever tillfälligt stöter på hinder i sin kunskapsutveckling. Svaret ligger 

dock alltid i att skapa en undervisningsmiljö där dessa hinder kan undvikas och/eller 

övervinnas. Hinder bör alltså förutses och planeras för, så att de kan övervinnas istället för 

att bli sårberheter. Att förhålla sig till ett begrepp som språklig sårbarhet innebär alltså inte 

att förneka kliniska diagnoser utan kanske mer att vidga begreppet så att sårbarheten inte 

bara handlar om individer och deras diagnoser utan lika mycket eller mer om den miljö 

och det material de möter. Målet i detta perspektiv är att identifiera och undanröja 

sårbarheten innan den blir ett hinder. 

Även om studien hänvisar till tidigare forskning som till stor del lutar sig mot 

språkpsykologiska perspektiv, så ligger svaret för denna studie i det relationella 

perspektivet. Dock blir det intressant för studien vad en språklig sårbarhet som kanske just 

språkstörning har för konsekvenser vid just tolkning av text. Det kan nämligen antas att 

svårigheter för elever med språkstörning troligen även utgör hinder för elever med andra 

språkliga sårbarheter och/eller elever som inte blivit utredda men som ändå av någon 

anledning inte kan ta till sig den undervisning de behöver i sin kunskapsinhämtning.  
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2.2 Styrdokument, undervisning och tillgänglighet för alla 

I inledningen till Lgr 11 (Skolverket, 2011a) skolans uppdrag och grundläggande värden 

framgår det tydligt att det i skolans uppdrag ingår att anpassa undervisningen på ett sådant 

sätt att alla elever utvecklas och får möjlighet att visa sina kunskaper i skolans alla ämnen. 

Skolan har utöver det ”ett särskilt ansvar” (Skolverket, 2011a) för just de elever som inte 

når målen i den gängse undervisningen. Självklart innebär detta att alla elever ska få möta 

olika situationer, för att vidare kunna delta och verka i sitt kommande vuxenliv. Det 

innebär dock också att de på den vägen i undervisning och testsituationer har rätt till 

anpassning och kompensation på ett sådant sätt att de kan visa de kunskaper som 

föreligger i ämnet och så även i de nationella proven. 

Det är PRIM-gruppen (2019) vid Institutionen för matematiska studier vid Stockholms 

universitet som konstruerar provet i matematik och på deras hemsida finns instruktioner 

för tillåtna anpassningar av proven. Proven får, så länge proven testar det som avses, 

anpassas utifrån elevers funktionsnedsättning så långt det behövs (PRIM-gruppen 2019). 

Denna skrivning skulle med andra ord kunna tillåta läraren eller specialläraren att gå in i 

proven och förklara och/eller formulera om grammatiskt svåra konstruktioner för barn i 

språklig sårbarhet med framförallt nedsatt språkförståelse. En sådan anpassning skulle 

kunna utjämna och överbrygga de språkligt grammatiska hinder som skulle kunna uppstå i 

de matematiska lästalen. För att upptäcka och överbrygga dessa hinder krävs dock ett 

tränat specialpedagogiskt språkligt öga och tid, vilket direkt försvåras av att Skolverket 

(2019a) även tydligt gått ut med att proven inte längre får öppnas förrän dagen innan eller 

i direkt anslutning till proven. Undantaget är anpassningar för t.ex. synskadade som kan 

behöva större eller annorlunda text. Tveksamt är om en elev med dokumenterade 

språkförståelsesvårigheter skulle falla inom detta undantag då en sådan 

funktionsnedsättning inte är påtagligt synlig, men en sådan diskussion skulle däremot 

behöva föras mellan de som konstruerar och de som ska besluta om och anpassa proven.  

 

2.3 Läsbarhet i en text  

Läsbarheten i en text kan jämföras med tillgänglighetsgraden i den samma. Björnsson 

(1968) var en av grundarna till begreppet läsbarhet och sammanfattar begreppet såhär: 

”Läsbarhet är summan av sådana språkliga egenskaper hos en text, vilka gör den mer eller 

mindre svårtillgänglig för läsaren” (Björnsson, 1968, sid. 13). Björnsson (1968) 

introducerar i och med detta en metod för att beräkna en texts läsbarhetsindex (LIX). LIX 

är summan av ”meningslängden + långa ord” (Björnsson, 1968, sid. 66). Detta räknas om 

till ett värde, där 30 och under räknas som mycket lättläst, 30-40 som lättläst, 40-50 som 

medelsvår, 50-60 som svår och över 60 som mycket svår text (Björnsson, 1968).  

LIX har dock kritiserats. Hellspong och Ledin (1997) samt Wengelin (2015) hävdar att 

läsbarhet är så mycket mer än menings- och ordlängd. Hellspong och Ledin (1997) tar upp 

vikten av så kallade brukstexters, till vilka läromedel hör, tillgänglighet på textnivå. De 

menar som tillägg till Bjönssons (1968) analys av LIX ovan att graden av tillgängligheten 



i de brukstexter vi möter till stor del även styrs av dess textuella konstruktion i syntaxen. 

Det vill säga hur orden sätts samman i fraser, satser och meningar, alltså inte bara av ord 

och meningslängd, även om det såklart också har en stor betydelse för en texts hela 

tillgänglighetsgrad (Hellspong & Ledin, 1997). Som exempel på deras resonemang kan 

ges att något längre meningar med bisatser ändå kan ge läsaren mer förklaringar och 

sammanhang än korta meningar med endast huvudsatser, då dessa kan uppfattas om 

lösrykta från varandra (Hellspong & Ledin, 1997). Wengelin (2015) kritiserar LIX för att 

det inte gör en semantisk bedömning och noterar att en del abstrakta ord är kortare än 

längre och mer konkreta ord. Exempel här är det abstrakta ordet avge som ger ett LIX-

värde på 1 (LIX- räknare, 2019) medan en del längre men mer konkreta ord kan ge ett 

betydligt högre LIX-värde, till exempel luftballong som ger ett LIX-värde på 101 (LIX-

räknare, 2019). Det går med andra ord inte enbart att analysera läsbarhet och texters 

tillgänglighet genom att använda en LIX-räknare. 

 

 

2.4 Språklig medvetenhet och elever i språklig sårbarhet 

För att kunna förutse och överbrygga hinder vid en språklig sårbarhet så behöver vi inte 

bara förstå hur den språkliga medvetenheten utvecklas utan också hur den kan ta sig 

uttryck vid just en språklig sårbarhet (Bruce, Et al. 2016). Att ha ett begränsat ordförråd 

och/eller grammatiska svårigheter, kan t.ex. ha en negativ inverkan, på såväl avkodning 

(Nettelbladt, 2007) som på förståelsen av det lästa i läsprocessen som helhet (Westlund, 

2012).  

 

 

2.4.1 Ordförståelse och språklig sårbarhet 

Barn med språkstörning har i jämförelse med jämnåriga utan språkstörning, ett mer 

begränsat ordförråd både i antal (bredd) och i förmågan att använda orden de kan i olika 

sammanhang (djup) (McGregor, Oleson, Bahnsen & Duff, 2013). Nettelbladt (2007) 

förklarar att detta kan bero på svårigheter med att semantiskt förstå olika begrepp, att 

känna igen fonologiska mönster, och/eller att sedan koppla ihop de olika begreppen med 

sina fonologiska mönster. Även Sheng & McGregor (2010) samt Holmström (2015) har i 

studier om lexikal-semantisk organisering av ordförrådet kommit fram till att barn med 

språkstörning inte har samma starka lexikala, semantiska kategorisering av sitt ordförråd 

som sina jämnåriga kamrater. Utifrån detta blir såklart LIX-värdet en viktig komponent att 

titta på utifrån en texts tillgänglighet för elever i språklig sårbarhet, då en text med många 

och långa ord riskerar att innehålla fler ord som elever i språklig sårbarhet inte tillägnat sig 

och/eller inte förstår, även om det här måste tas hänsyn till Wengelins (2015) kritik att det 
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också spelar roll vilka ord det handlar om, såsom t.ex. skillnaden mellan konkreta och 

abstrakta ord.  

 

 

2.4.2 Grammatiska konstruktioner och språklig sårbarhet 

För att kunna göra nationella prov språkligt tillgängliga för elever i språklig sårbarhet så 

behöver både konstruktören och den administrerande pedagogen ha goda kunskaper om 

vad i språkliga konstruktioner som kan minska respektive öka tillgängligheten. Det finns 

en hel del forskning som visar att elever i någon form av språklig sårbarhet har svårigheter 

med att främst producera, men även att förstå och tolka, grammatiska konstruktioner som 

inte har rak ordföljd eller enkel uppbyggnad. Hansson, Nettelbladt och Leonard (2000, 

2001) beskriver att barn med språkstörning har svårt med fraser innehållande 

verbmorfologi i preteritum, satser som inte inleds med subjekt före det finita verbet och 

fraser som innehåller långa nominalfraser med till exempel adjektiv. Frizelle, och Fletcher, 

(2014) har undersökt hur relativbisatser produceras av engelskspråkiga barn med 

språkstörning jämfört med hur de produceras av barn utan språkstörning som är två år 

yngre. Barn med språkstörning hade, i den studien, svåre än yngre barn utan språkstörning 

att producera relativbisatser generellt. Objektrelativbisatser var särskilt svåra för barn med 

språkstörning medan subjektrelativbisatser vållade mindre problem (Frizelle, & Fletcher, 

2014).  

 

 

2.5 Läsförståelse vid problemlösning i matematik  

Det är svårt att hitta direkta formuleringar i kursplanen för matematik om att eleverna ska 

använda sig av läsförståelse i ämnet (Skolverket, 2011b). I syftesdelen av kursplanen för 

matematik uttrycks att undervisningen i matematik ska bidra till att eleverna ”utvecklar 

kunskaper för att kunna formulera och lösa problem” (Skolverket 2011b, sid 1). En 

tolkning av detta skulle kunna vara att eleverna behöver grundläggande kunskaper i 

läsförståelse när det gäller både det som direkt står i texterna och det som eleverna 

förväntas tolka ut av information på olika ställen i samma text (mellan raderna) och/eller 

utifrån sina egna erfarenheter (bortom raderna). När det sedan gäller de förmågor som 

ämnet förväntas utveckla så finns förmågor där som absolut kräver språkliga förmågor 

såsom att eleverna både ska kunna följa matematiska resonemang och själva skapa dessa 

resonemang (Skolverket, 2011b). 

Bernardo (2002) har undersökt användandet av språkliga processer och ordkunskap vid 

matematisk problemlösning hos tvåspråkiga personer som fick lösa problemen både på sitt 

första- och andraspråk. Studien visar att deltagarna har svårare för att lösa matematiska 



problem, både på sitt första- och sitt andraspråk, om de matematiska problemen 

presenteras i text och deltagarna själva ska översätta dem till algoritmer än om de 

presenteras i tal utan text. Vid jämförandet mellan problemlösningen på första- och 

andraspråket så hade deltagarna lättare för att lösa matematiska problem på sitt 

förstaspråk, deltagarnas starkaste språk i studien. Med detta vill Bernardo (2002) slå fast 

att matematisk problemlösning innehåller språkliga processer. Dessa handlar om såväl 

ord- och begreppsförståelse som språkliga tolkningsprocesser. Även Theens (2019) drar 

denna slutsats, men med skillnaden att han skiljer på specifikt matematiskt språk och 

språk som gör att det inte alltid är matematiska kunskaper som mäts vid problemlösandet. 

Det Theens (2019) menar är att matematiska problem ofta kan innehålla ett onödigt 

krångligt språk som ställer krav på en läsförmåga hos eleven som går utöver den 

matematiska förmågan och ämnet. Det matematiska språket består av t.ex. formler och 

formuleringar som leder fram mot en lösning av problemen. Därav bör ett komplext språk 

med t.ex. omvänd ordföljd, långa meningar och långa ord undvikas när matematiska 

uppgifter ska utformas för att säkra att det är de matematiska förmågorna som testas 

(Theens, 2019). 

Fuentes (1998) menar i likhet med Theens (2019) att matematikämnet har sin egen 

läsförståelse skild från skönlitteratur eller sakprosa på modersmålet. Matematikämnet har 

således sina egna texter med sina egna textuella strukturer. Fuentes (1998) hävdar att 

förmågan att förstå och räkna ut algoritmer när de kommer uppställda i siffror mot att 

förstå hur en algoritm ska ställas upp när den presenteras i ord är olika förmågor som 

utvecklas olika. Fuentes uttrycker det:”To improve their mathematics, we must improve 

their reading” (1998, sid. 81). Lärare i matematik behöver med andra ord även ägna sig åt 

att undervisa i läsförståelse genom att synliggöra matematikämnets specifika textuella 

grammatik för eleverna i syfte att på så sätt underlätta den matematiska utvecklingen i 

ämnet. Det kan till skillnad från Theens (2019) tolkas som att även läsförståelsen behöver 

utvecklas utöver just det specifikt matematiska. Fuentes (1998) slutsats stämmer då med 

den skrivelse som fanns att hitta i syftestexten för Kursplanen i matematik (Skolverket, 

2011) om att eleverna behöver utveckla kunskaper för att lösa matematiska problem. 

Läsutveckling inom matematikämnet borde i dessa beskrivningar inte enbart ses som en 

del av den allmänna läsutveckling som sker inom ramen för svenskämnet, utan borde även 

ses och behandlas som en för matematikämnet specifik läsutveckling i syfte att ta eleverna 

vidare i deras matematiska utveckling. 

Även Abedi, och Lord (2001) har undersökt språkets inverkan på hur eleverna klarar 

problemlösningen i olika tal med fokus på grammatiska formuleringar. Abedi, och Lord 

(2001) har använt matematiska uppgifter skrivna med ett grammatiskt komplext språk och 

sedan skrivit om dessa med mindre komplexa formuleringar. De har bland annat gjort om 

passiva verbfraser till aktiva, förkortat nominalfraserna, gjort om omvänd ordföljd till rak, 

bytt ut komplexa och ovanliga ord till enklare och mer frekventa ord, tagit bort eller skrivit 

om relativa satser, m.m. I studien har de intervjuade eleverna överlag föredragit de 

omskrivna uppgifterna och fler har också lyckats med uträkningarna i dessa. Det kanske 

mest intressanta med studien är dock att elever i språklig sårbarhet (andraspråkselever och 

elever med svårigheter i matematik) var de som tjänade mest på att språket kring de 

matematiska uppgifterna förenklades eller skrevs om (Abedi, & Lord, 2001). När det 
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gäller de omskrivningar som valdes i Abedi, och Lords (2001) studie, kan de jämföras 

med de grammatiska svårigheterna som identifierats för svenska barn med språkstörning 

(såsom verbfraser, nominalfraser och relativbisatser, jfr 2.4.2) 

 

 

 

2.6 Studiens syfte och forskningsfrågor 

Denna studie avser att jämföra hur de matematiska uppgifterna formuleras i nationella 

proven och hur de formuleras i föreliggande läromedelsprov för årskurs 9 i 

matematikämnet. Syftet är att undersöka den språkliga tillgänglighetsgraden i det 

nationella provet i matematik och läromedelsprov i matematik samt hur elever tolkar och 

upplever olika formuleringar i matematiska uppgiftsbeskrivningar. Därigenom vill studien 

belysa hur detta kan påverka elevers möjligheter att visa sina matematiska kunskaper 

under det nationella provet i matematik gentemot deras möjligheter att visa samma 

kunskaper i skolans matematikundervisning. Följande frågeställningar är utgångspunkt för 

studien: 

 

1. Hur ser de grammatiska konstruktionerna ut när det gäller ord- och meningslängd, 

nominalfraser, verbfraser i preteritum, relativbisatser och omvänd ordföljd i det 

nationella provet i matematik för årskurs 9 jämfört med hur de ser ut i 

läromedelsprov i samma ämne och årskurs? 

2. Hur påverkar olika grammatiska konstruktioner i matematikuppgifter elevernas 

svar när det gäller om de kommer fram till rätt eller fel svar i sina uträkningar? 

3. Hur upplever elever i årskurs 9 olika grammatiska konstruktioner i 

uppgiftsbeskrivningar till likvärdiga matematiska uppgifter? 

 

 

  



3. Metod 

Denna studie har det som Bryman (2018) kallar tvärsnittlig design med en kvantitativ 

inramning i forskningsstrategin. Med detta menas att studien visar på ett tvärsnitt då flera 

fall undersökts vid i stort sett samma tidpunkt där syftet har varit att i första hand studera 

en koppling mellan olika variabler (Bryman, 2018) Empirin i studien utgörs av 

lexikogrammatiska textanalyser, av elevers resultat av uträknade uppgifter och av 

enkätsvar, från samma elever som har gjorts i direkt anslutning till elevernas uträkningar.  

 

3.1 Kontext och deltagare 

Studien har genomförts på en högstadieskola i en mindre kommun där alla elever i årskurs 

9 valts ut som deltagare. På skolan går det ca 60 elever i årskurs 9. Det är en heterogen 

skola där eleverna har olika socioekonomiska och etniska bakgrunder. Utifrån studiens 

tidsramar så har detta urval gett en tillfredställande spridning i den undersökta 

populationen. Studiens resultat är inte generaliserbart men kan dock innehålla information 

om attityder och upplevelser som kan vara intressanta för fler än den undersökta skolan att 

ta del av när det gäller t.ex. hur olika språkliga konstruktioner tolkas och utläses av elever 

vid problemlösning i matematik. 

Elever och deras vårdnadshavare har i god tid för undersökningen fått ett informationsbrev 

om studien (bilaga 1). Eleverna är uppdelade i fyra olika matematikgrupper med fyra olika 

undervisande matematiklärare. Enkätdelen i studien har genomförts under en ordinarie 

lektion i matematik i samarbete med de fyra undervisande lärarna (bilaga 2). De 45 elever 

som var närvarande vid genomförandet har alla deltagit i studien. Det ger ett bortfall på15 

personer som varit sjuka eller borta av andra orsaker vid studiens genomförande. De 45 

elever som deltog på lektionerna vid undersökningstillfället har informerats om studien 

igen (bilaga 3) och vid lektionstillfället tillfrågats om att göra uträkningarna och svara på 

enkäten. Deltagandet har varit helt anonymt och enkäterna har inlämnats helt utan 

kodning.  

 

3.2 Material 

 

3.2.1 Material, urval och bearbetning av de lexikogrammatiska textanalyserna 

För att svara på forskningsfrågan om den jämförbara språkliga tillgängligheten mellan det 

nationella provet i matematik och två läromedelsprov för årskurs 9, har det gjorts två olika 

lexikogrammatiska textanalyser. Det nationella provet i matematik för årskurs 9 som 

undersökts genomfördes år 2014 (Skolverket, 2014) och läromedelsproven som 
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undersökts, Kap 1-2 Version A och Kap 3-4 Version A, kommer från lärarhandledningen 

för Matematikboken Z (Undvall, Johnsson & Welén, 2013). Det nationella provet 

innehåller sammanlagt 28 uppgifter medan läromedelsproven innehåller sammanlagt 32 

uppgifter. Analysurvalet har gjorts utifrån de två nationella prov som är genomförda efter 

att Lgr 11 satts i bruk och som inte längre omfattas av sekretess. Utav de två prov, som då 

fanns att välja mellan, har provet från 2014 valts utifrån att det då var större skillnad 

mellan provresultat och betyg i ämnet matematik än 2013. År 2014 var det 30.8% elever i 

riket som fick ett högre slutbetyg i matematik än på sitt nationella provresultat (SIRIS, 

2014). De undersökta läromedelsproven har sedan valts utifrån att de användes under 

dessa läsår.   

Den första delen av textanalysen har utgått ifrån en mer allmän läsbarhet, där ord och 

meningslängd har räknats i en LIX-räknare för att få ut ett läsbarhetsindex på de olika 

texterna. De uppgifter som analyserats enskilt i proven är läsuppgifter med 16 eller mer 

ord i sin textbeskrivning. Alla tal har fått vara med i LIX-räknaren men uppgifternas 

nummer och bokstavsnumreringar har tagits bort innan LIX-analysen. Det blev då 20 

uppgifter i det nationella provet och 11 uppgifter i läromedelsproven som beräknades med 

enskilda LIX-uträkningar. Efter det har all text i de olika proven analyserats med LIX-

räknaren. Även här är alla tal i uppgifterna med, men uppgiftens nummer och möjliga 

poäng på uppgiften borttagna i analysen. 

Den andra delen av textanalysen är även den kvantitativ. Här valdes först konstruktioner 

som identifierats som svåra för elever i språklig sårbarhet: nominalfraser, verbfraser i 

preteritum, relativsatser och omvänd ordföljd ut. Sedan har dessa olika konstruktioner 

identifierats och räknats i de båda proven. 

 

3.2.2 Material och urval till räkneuppgifterna i enkäten 

För att svara på forskningsfrågan om hur olika grammatiska formuleringar i 

matematikuppgifter påverkar elevers uträkningar, har enkätuppgiftenas utformande utgått 

ifrån två uppgifter ur de nationella proven i matematik 2013 och 2014 (se Figur 1). När det 

gällde den lexikogrammatiska analysen ovan i 3.2.1 var det viktigt att välja det prov som 

användes vid det år det var den största differensen mellan resultat och slutbetyg i 

matematik men för att svara på forskningsfrågan om hur olika grammatiska formuleringar 

påverkar elevers uträkningar så var inte detta urval lika viktigt, utan här var det viktigare 

att hitta två bra utgångsuppgifter med lite olika typer av grammatiska konstruktioner. 

Därmed har en uppgift från vardera offentliga prov år 2013 och 2014 valts ut. Dessa två 

uppgifter har sedan fått varsin omarbetad variant som hör ihop med dem matematiskt men 

som är formulerad på ett mer språkligt tillgängligt sätt. Uppgift 3 kommer från det 

nationella provet i matematik 2014 även om den har fått några grammatiska tillägg (se 

Uppgift 1 och 3 nedan). Uppgift 2 kommer från det nationella provet i matematik 2013 

och har i undersökningen inte förändrats alls. Dessa nationelllaprovuppgifter har sedan fått 

sina språkligt omarbetade varianter som de bildar matematiska par med då den 

matematiska uträkningen i varje par är likvärdig medan språket och grammatiken i deras 



presentationer skiljer sig åt. Uppgift 1 och 3 innehåller procenträkning och uppgift 2 och 4 

innehåller ett omvandlingsmoment (Figur 1).  

Det gör att uppgift 1 och 3, innehåller procenträkning, och hör ihop matematiskt, samt att 

uppgift 2 och 4 innehåller ett omvandlingsmoment och hör ihop matematiskt (se Figur 1). 

Anledningen till att inte alla 4 uppgifterna är autentiska är att de i sina matematiska 

svårighetsgrader ska motsvara varandra och att deras omformulerade varianter ska vara 

utformade med tanke på olika aspekter av tillgänglighet. 

Enkäten och de matematiska uppgifterna har innan genomförandet granskats och 

kommenterats av två verksamma matematiklärare för att säkra dess likvärdighet och dess 

möjliga matematiska genomförande för åldersgruppen. De två lärarna bedömde dock den 

4:e uppgiften som lite svårare matematiskt än dess motsvarighet i uppgift 2, då den utgick 

ifrån det ojämna talet 305, vilket försvårade överslagsräkning, medan uppgift 2 utgick 

ifrån det jämna talet 200. Detta bedömdes dock som marginellt av de båda lärarna och 

därmed fick uppgifterna stå som de gör i enkäten. Motivationen var att måttet på fot skulle 

överensstämma med det verkliga måttet på samma sätt som carat är ett verkligt mått för 

diamanter (Figur 1). 

 
Figur 1. Matematikuppgifterna i enkäten. 
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Uppgifter med omvandling: Uppgift 2 och 4 

Uppgift 2 är hämtad direkt från 2013:års nationella prov del C (Skolverket 2013). Den har 

ett LIX-värde på 38, vilket för de undersökta matematikuppgifterna ligger i den högre 

överdelen, även om det enligt Björnsson (1968) ändå befinner sig inom den lättlästa 

kategorin. Uppgiften har en lång nominalfras vilken dessutom innehåller en relativbisats. I 

den efterföljande meningen har den tidsadverbial placerat i fundamentet (före det finita 

verbet). Dessutom kan den ses som lite förvirrande, när det gäller informationen, då ”den 

största” används både för att benämna ”huvuddiamanten” och ”den största” av de delar 

huvuddiamanten sedan delades upp i.Det krävs här att läsarna håller reda på ord och 

information innan de tolkar ner den i en algoritm.  

Uppgift 4 är sedan den omskrivna varianten av uppgift 2. Formuleringen av denna är 

kraftigt förenklad med ett LIX-värde på 20 (mycket lättläst, enligt Björnsson, 2019). 

Uppgiften består av korta nominalfraser och korta meningar helt utan bisatser. 

Omformuleringen har förenklat uppgiften och tagit bort konstruktioner som kan försvåra 

för elever i språklig sårbarhet. Uppgiften är dock mycket kort och helt utan förklarande 

bisatser vilket Hellspong och Ledin (1997) menar skulle kunna störa flytet och därmed 

även tillgängligheten i en text.  

 

Uppgifter med procent: Uppgift 3 och 1 

Uppgift 3 är hämtad från ett nationellt prov (Skolverket, 2014) men presenteras i enkäten 

med tre tillägg. Den har efter omskrivningen ett LIX-värde på 40, vilket tar den precis upp 

till det medelsvåra LIX-värdet, enligt Björnssons (1968) skala. Denna uppgift har valts ut 

eftersom den är en så kallad E-uppgift, vilket kan ses som en av de matematiskt enklare 

uppgifterna i provet, men som i sitt ursprung innehöll en hel del av de grammatiska 

svårigheter som identifierats som svåra för elever i språklig sårbarhet. Uppgiften har 

fundament med både tids- och platsadverbial samt relativbisatser, bland annat till det 

indirekta objektet: ”som äter i matsalen”. Dessa långa fundament har förstärkts ytterligare 

med några tillägg som en relativbisats till det inledande platsadverbialet i första meningen: 

”som ligger på andra våningen” och en relativbisats till objektet i samma mening ”som 

äter lunch varje dag”. Vidare har ett tidsadverbial i fundament förlängts med en tidsbisats: 

”när eleverna kommer in matsalen”.  

Uppgift 1 är den omskrivna varianten av uppgift 2. Den har ett LIX-värde på 26, vilket 

enligt Björnssons (1968) skala faller inom den mycket lättlästa kategorin. Förutom att 

sänka LIX-värdet så har det i denna omskrivning fokuserats på att de grammatiska 

formuleringarna, som till exempel bisatser, ska vara mer anpassade utifrån elever i 

språklig sårbarhet. Meningarna har subjekt som fundament och de pronomen som finns i 

texten befinner sig inom samma mening. Visserligen skrivs inte pronomen ut i 

samordningen men det syftar på ”Simon” i första huvudsatsen. Det finns en tidsbisats som 



utvecklar meningen men den ingår i en sats med rak ordföljd. Uppgiften har ett lågt LIX-

värde i sin helhet men däremot så har verbet ”förlorar” ensamt ett LIX-värde på 101 även 

om det är ett relativt vanligt verb, valts istället för partikelverbet ”spelar bort” som har ett 

LIX-värde på 2. Det har kanske inte samma klara abstrakta skillnad som Wengelins (2015) 

exempel med orden luftballong och avge men det är en stor skillnad på LIX-värdet mellan 

orden. 

 

 

3.2.3 Enkätfrågornas utformning  

När det gäller frågeställningen om hur eleverna upplever svårighetsgraden i samma typ av 

uppgifter med olika grammatiska konstruktioner i sin uppgiftsbeskrivning, så har även den 

besvarats kvantitativt. Alla elever som deltog i studien har räknat ut samma uppgifter med 

de olika uppgiftsformuleringarna. I direkt anslutning till uträkningarna så har eleverna 

sedan svarat på frågor om de varit tvungna att läsa uppgifterna fler än en gång, där 

frågorna är utformade som påståenden som besvaras i en femgradig Likertskala (se bilaga 

2). Efter att eleverna räknat ut alla fyra uppgifter har de även fått värdera alla uppgifter 

från 1 till 4, där 1 står för den som var lättast att lösa och 4 för den som var svårast. Detta 

för att eleverna även skulle svara på sin upplevelse av de olika matematiska uppgifterna, 

som fyra hade olika språkliga fokus även i sig (se 3.1.2).  

 

 

3.3 Procedur 

För att minimera risken med missförstånd och förvirring under uppgiftslösandet och 

enkätsvarandet så har en pilotstudie på denna del av studien utförts på två till mig 

närstående personer, i ungefär samma ålder som deltagarna i studien. Pilotstudiens 

huvudsakliga syfte har varit att säkerställa att de matematiska uträkningarna är 

genomförbara och att skattningsfrågorna under uppgifterna fungerar att svara på. Under 

pilotstudien märktes det att personerna gärna ville ringa in två alternativ eller lägga sig 

mellan två alternativ i skattningen. Därmed togs beslutet att informera eleverna innan 

studien om att dessa frågor måste besvaras med ett alternativ för att komma med i studien, 

men att det alltid finns ett val att låta bli att svara på en fråga man inte tycker att det finns 

ett bra svar på. 

Under studiens genomförande i klassrummen har studiens ansvarig och elevernas 

matematiklärare varit närvarande. Vid lektionsstart har eleverna informerats om studien, 

det frivilliga deltagandet och genomförandet via en Powerpointpresentation (se bilaga 3). 

Därefter har eleverna självständigt och helt utan påtryckningar eller hjälp räknat 

uppgifterna och svarat på frågorna i enkäten. För de flesta elever har detta tagit ca 20 

minuter men för ca en handfull elever har hela lektionstiden på ca 55 minuter behövts för 
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att räkna uppgifterna och svara på frågorna i enkäten. Enkäterna har samlats in anonymt 

upp och ner för att verkligen säkerställa anonymiteten och tillförlitligheten i de insamlade 

svaren. 

 

 

3.4 Bearbetning och analys av data  

De data som samlats in har räknats och tydliggjorts med tabeller och vissa gånger även i 

diagram både när det gäller textanalysen och enkätsvaren. För att räkna ut LIX-värdet i 

texterna har en databaserad LIX-räknare använts (LIX-räknare, 2019). De grammatiska 

konstruktionerna som valts ut har dock räknats manuellt och dessa har inte riktigt gått att 

jämföra sinsemellan utan de har då i en tabell jämförts var för sig mellan proven för att 

tydligöra skillnaderna mellan proven. De gånger siffrorna räknats om i procent, i 

enkätsvaren, så har helheten utgått från antalet insamlade enkäter som är 45 stycken.  

 

 

3.5 Etiska överväganden 

När det gäller de etiska övervägandena i studien så har dessa att följt Vetenskapsrådets 

(2002) principer för forskningsetiska principer. Både deltagarna och deras vårdnadshavare 

har informerats, i ett informationsbrev (se bilaga 2) om studien vad gäller dess syfte och 

tillvägagångssätt. De har också, informerats om att utförandet och inlämningen är frivillig 

och att de kan avbryta både uppgiftslösningen och/eller enkäten när de vill. I anslutning 

till studiens genomförande har sedan eleverna fått en förenklad information om studien, 

deltagandet och hur själva utförandet kommer att gå till samt hur de olika frågorna 

besvaras (se bilaga 3) Deltagarna har lämnat in uppgiftslösningarna och enkäterna 

anonymt. Enkäten innehåller inte några privata eller etiskt känsliga frågor och därför har 

samtycke för att få utföra dem endast inhämtas via företrädare, i detta fall rektorn på den 

undersökta skolan.  

När det gäller att lösa de matematiska uppgifterna så kan de även ses som en del av den 

gängse undervisningen då det berörde matematiska uträkningar eleverna även i vanliga 

fall förväntas utföra under sina lektioner. När det gäller deltagarnas konfidentialitet, har 

det inte funnits några personuppgifter eller koder varken på uppgiftslösningarna eller på 

enkäterna eftersom en sådan koppling är ovidkommande för de forskningsfrågor som 

ställs i studien. Den insamlade datan kommer att förvaras säkert och endast användas inom 

ramen för denna studie (Vetenskapsrådet, 2002). Dock så kommer det insamlade 

materialet att vara öppet för gransking av till exempel handledaren eller opponenterna för 

examensarbetet (Vetenskapsrådet, 2017). 



4. Resultat av textanalyserna 

I detta kapitel redovisas kvantitativa aspekter av LIX-värdet och sedan av den textanalys 

som utgår ifrån identifierade svårigheter för elever i språklig sårbarhet.  

 

 

4.1 Resultat från den jämförande textanalysen vad gäller LIX-

värde 

Det nationella provet från 2014 omfattade 28 uppgifter och läromedelsproven omfattade 

32 uppgifter. För analys valdes de uppgifter som hade 16 eller fler ord i sin textmassa. Det 

blev då 20 uppgifter från det nationella provet och 11 uppgifter från läromedelsproven att 

analysera. En del uppgifter i det nationella provet innehöll a, b och c-uppgifter och i 

sådana fall har dessa slagits ihop, vilket bidragit till att LIX-värdet i dessa uppgifter ofta 

sänkts då den beskrivande texten i en uppgift t.ex. gav ett värde på 30 LIX medan den 

hopslagen med sina tre räkneuppmaningar, i a-,b-,c-uppgifter, fick ett värde på 25 LIX. 

Detta gör att LIX-värdet på sina ställen kan vara lite högre i det nationella provet än vad 

resultatet visar. Då nationella provet innehåller betydligt fler uppgifter som är uppdelade i 

a, b och c. 

 

 

4.1.1 Provens LIX-värde för de utvalda uppgifterna 

Det nationella provets 20 uppgifter, som valts ut för analys, har ett sammanlagt LIX-värde 

på 564, vilket ger ett genomsnittligt värde på 28,2 LIX/uppgift. Läromedelsprovens 11 

utvalda uppgifter, har ett sammanlagt LIX-värde på 250, vilket ger ett medelvärde på 22,8 

LIX/uppgift (Tabell 1). Medianen för LIX-värdet i det nationella provet är 29 och 21 i 

läromedelsproven. Det nationella provet har nio uppgifter, vilket motsvarar 45% av 

uppgifterna på 30 LIX eller där över, medan samma siffra för läromedelsproven är två 

uppgifter, vilket motsvarar 18,2% (Tabell 1). 

 

Tabell 1. De olika provens LIX-värden 

Nationella provet 

2014 

12,16, 20, 22, 25, 25, 25, 26, 28, 29, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 35, 35, 36, 38 

Läromedelsproven 

från Matematik Z 

10, 17, 18, 18, 21, 21, 25, 26, 28, 31, 36 
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4.1.2 LIX-värdet för provens hela textmassor 

När hela textmassan i Läromedelsprov kap 1-3, och Läromedelsprov kap 3-4 sätts mot 

hela textmassan i det nationella provet i matematik 2013/2014 i LIX-räknaren så får 

läromedelsprovet ett genomsnittligt värde på 22 LIX medan det nationella provet får ett 

genomsnittligt värde på 30 LIX. Eleverna möter också en klart större textmängd i det 

nationella provet, där Läromedelsproven har en sammanlagd ordmängd på 596 medan 

samma siffra för det nationella provet är 1289. Det ger i Läromedesproven ett snitt på 18,3 

ord per uppgift och i det nationella provet 46 ord per uppgift. Eleverna möter alltså 

generellt fler uppgifter med längre text i det nationella provet medan de i 

läromedelsproven möter flera uppgifter med få eller nästan inga ord i sina beskrivningar 

(se tabell 2).  

 

Tabell 2. Beräkningar av proven i sin helhet med hjälp av LIX-räknare 

(https://www.lix.se/index.php) 

LIX-uträknare 

(https://www.lix.se/index.php) 

Nationella provet i 

matematik 2013/2014 

Läromedelsproven för 

Matematik z 

LIX för all text i provet 30 22 

Antal meningar i provet 127 74 

Antal ord i provet 1289 596 

Genomsnittlig ordlängd i 

provet 

10.2 8.1 

Antal ord per uppgift i 

provet 

46 18.3 

 

 

4.2 Grammatiska konstruktioner i proven 

Samma texter (se bilaga 4) från de båda proven, som har använts för att få fram det 

helhetliga LIX-värdet, har även använts för att beräkna antalet grammatiska 

konstruktioner i de olika proven. När det gäller antalet bisatser har både fullständiga och 

ofullständiga sådana räknats men om bisatserna har innehållit en samordning som ”som är 

större än … men mindre än …” (underförstått som är i samordningen) så har de ändå 

https://www.lix.se/index.php
https://www.lix.se/index.php


räknats som en och samma bisats. Sedan har de relativa bisatserna plockats ut och vidare 

sorterats efter om de tillhör subjekt eller objekt/övriga adverbial. Det har med andra ord 

inte skilts ut om de relativa bisatserna följer direkt eller indirekt objekt eller för den delen 

vilket adverbial de hänger ihop med. Alla nominalfraser med sammanlagt tre eller fler ord 

har räknats som långa nominalfraser. När det gäller ordföljd har antalet satser med annat 

fundament än subjekt räknats. Hit räknas alltså både satser som börjar med ett ord, t.ex. 

platsadverbial som ”i affären” likvärdigt som satser där t.ex. fundamentet kan vara ett 

adverbial uttryckt i en hel villkorsbisats ”om man tar 60 % av det större talet” Givetvis 

ökar komplexiteten i det sistnämnda fundamentet men det har i Tabell 2 ändå räknats 

likvärdigt, Slutligen har antalet uppgifter skrivna i presens eller preteritum räknats. Det är 

dock få uppgifter som är skrivna i preteritum (Tabell 3). 

 

 

Tabell 3. Olika grammatiska konstruktioner 

Grammatiska konstruktioner: Nationella provet 2013/2014 Läromedelsproven från 

Matematik Z 

Totalt antal bisatser 36 10 

Relativa bisatser till subjekt 2 4 

Relativa bisatser till objekt eller 

övriga adverbial 

12 2 

Nominalfraser med fler än tre 

ord, substantivet inräknat 

38 11 

Ordföljd: Antal satser med 

annat fundament än subjekt, 

imperativ eller nollfundament 

(=inleds med ett verb av något 

slag: en fråga eller uppmaning) 

22 3 

Antal uppgifter skrivna i 

presens 

26 30 

Antal uppgifter skrivna i 

preteritum 

2 2 

 

 

 



18   

 

 

 

 

 

 



 

5. Resultat från enkäten om elevernas 
uträkningar och upplevelser 

 

Av de 45 elever som deltog i studien har 36 elever lämnat in helt kompletta enkäter medan 

nio elever har lämnat in ofullständiga enkäter, där de antingen lämnat någon fråga blank 

och/eller lämnat den sista rangordningsfrågan blank. Alla 45 elever har skattat sig i 

påståendet om de läste frågan en gång och förstod den direkt efter varje matematikuppgift.  

 

5.1 Elevernas uträkningar och läsupplevelser av uppgifterna 

I Tabell 4 redogörs för hur eleverna lyckats med de olika uträkningarna av de fyra 

frågorna. Detta kan även ses mer överskådligt i Figur 2. Tabell 5 visar hur eleverna har 

svarat på den skattningsfråga som finns under varje enkättal (bilaga 2).  

 

Tabell 4. Antal rätta svar i varje uppgift 

 Rätt Fel Ej räknat uppgiften 

Fråga 1 27 18 0 

Fråga 2 9 32 4 

Fråga 3 32 13 0 

Fråga 4 15 24 6 

 

 

För att göra Tabell 4 mer överskådlig och jämförbar så presenteras samma resultat även i 

ett diagram i Figur 2. I diagrammet syns skillnaderna mellan uppgifterna tydligare. 

Uppgifterna 1 och 3 med procent har gett flest rätta svar medan omvandlingsuppgifterna 

har gett flest felsvar. I Figur 2 syns skillnaden mellan rätt och fel svar i uppgift 1 och 3. 

Även skillnaden mellan antalet rätta svar mellan uppgifterna 2 och 4, där den fjärde 

uppgiften bedömts som matematiskt något svårare än sin motsvarighet i uppgift 2 (Figur 

2). 
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Figur 2. där elevernas resultat av uträkningarna redogörs i form av antalet rätt och fel svar i varje fråga. 

 

 

Tabell 5. Skattning i enkätfrågan: ”Denna uppgift läste jag en gång och förstod direkt hur jag skulle räkna 

ut den. Hur stämmer detta påstående” 

 Mycket bra Bra Varken bra 

eller dåligt 

Dåligt Mycket 

dåligt 

Ej svarat 

på frågan 

Fråga 1 16 22 5 2 0 0 

Fråga 2 6 14 12 5 8 0 

Fråga 3 22 13 6 2 2 0 

Fråga 4 19 7 8 7 4 0 

 

 

5.1.1 Uträkningar av de enskilda uppgifterna och lässkattningarna när de 

sätts mot sina motsvarande matematikuppgifter 

Vad gäller uppgift 1 har alla elever gjort uträkningen samt svarat på den tillhörande 

enkätfrågan. Av de som räknar ut uppgiften kommer 27 elever fram till rätt svar medan 18 

elever räknar fel i uppgiften (Tabell 4). Några av dessa har inte alls förstått hur de ska göra 
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men de flesta har förstått principen men räknat fel. Av de 38 som skattat påståendet om att 

de” läste uppgiften en gång” som ”Mycket bra” eller ”Bra” har 26 elever räknat rätt och 12 

fel. Av de fem som har skattat påståendet ”Varken bra eller dåligt” har fyra räknat rätt och 

en fel. Av de två som skattat samma påstående som ”Dåligt” har båda räknat fel. Eleverna 

har gett uppgiften en hög läsbarhet i skattningen och det överensstämmer till viss del med 

deras uträkningar. 18 elever som räknat fel i uppgiften har dock ändå gett uppgiften en hög 

läsbarhet i skattningen (Tabell 6). 

 Uppgift 2 har 41 elever räknat ut och fyra elever har lämnat in denna uppgift blank eller 

med ett skrivet frågetecken. Alla 45 elever har dock svarat på enkätfrågan i anslutning till 

uppgiften. Av de 41 som räknat ut uppgiften kommer nio elever fram till rätt svar och 32 

elever räknar fel i denna uppgift. Några missar omvandlingsdelen i frågan men en del av 

dessa kommer även helt fel in i uppgiften från början. Det är den här uppgiften som flest 

elever svarar fel på i uträkningarna (Tabell 4). Det är också den här uppgiften som flest, 13 

stycken, skattar som ”Dåligt” eller ”Mycket dåligt” när det gäller påståendet om att de 

läste texten till uppgiften en gång. Samtidigt är det även den uppgift som har minst rätta 

svar, 20 stycken, i ”Bra” eller ”Mycket bra” i samma skattning. Av de 20 som skattat 

påståendet om att de läste uppgiften en gång som ”Mycket bra” eller ”bra” har sex elever 

räknat rätt och 14 fel. Av de 13 som skattat samma påstående som ”Mycket dåligt” eller 

”Dåligt” har en elev räknat ut rätt svar medan övriga har räknat fel eller lämnat blankt. Av 

de 12 som valt kategorin ”varken bra eller dåligt har en elev räknat rätt och 11 fel (Tabell 

6).  

Uppgift 3 har alla 45 elever räknat och alla har också svarat på enkätfrågan under denna 

uppgift. 32 elever kommer fram till rätt svar medan 13 elever får fram fel svar (Tabell 4). 

Av de 35 som skattat påståendet om att de” läste uppgiften en gång” som ”Mycket bra” 

eller ”Bra” har 29 elever räknat rätt och sex fel. Av de fyra som skattat samma påstående 

som ”Mycket dåligt” eller ”Dåligt” har två elever räknat ut rätt svar och två räknat fel. Av 

de sex som valt kategorin ”varken bra eller dåligt” i skattningen har en räknat rätt och fem 

fel (Tabell 6). 

Uppgift 4 har 38 elever räknat ut och sex elever har lämnat in denna uppgift blank. Alla 45 

elever har dock svarat på enkätfrågan i anslutning till uppgiften. Av de som räknar ut 

uppgiften kommer 15 personer fram till rätt svar medan 24 personer räknar fel i uppgiften 

(Tabell 4). Felsvaren är av samma karaktär som i fråga två: några missar att omvandla 

men en hel del kommer fel in i uppgiften. Trots att denna uppgift ansågs svårare av de 

verksamma matematiklärarna så har ändå fler elever lyckats räkna ut rätt svar i denna 

uppgift än i uppgift 2 som är dess jämförbara matematikuppgift. Av de 26 som skattat 

påståendet om att de” läste uppgiften en gång” som ”Mycket bra” eller ”Bra” har 11 elever 

räknat rätt och 15 fel. Av de 11 som skattat samma påstående som ”Mycket dåligt” eller 

”Dåligt” har en elev räknat ut rätt svar och 10 räknat fel. Av de åtta som valt kategorin 

”varken bra eller dåligt” i skattningen har tre räknat rätt och fem fel. Eleverna har inte bara 

fler rätta svar i denna uppgift utan de har även upplevt en högre läsbarhet än dess 

jämförbara matematikuppgift 2 (Tabell 6). 

Sammantaget skattar eleverna generellt uppgifterna som läsbara oavsett om de sedan 

räknar ut rätt eller fel svar. I uppgift 2 och 4 som är matematiskt något svårare så har även 
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elevernas upplevelse av läsbarheten sjunkit något. I Tabell 6 görs skattningen mot 

elevernas rätt och feluträkningar överskådlig (Tabell 6). 

 

Tabell 6. Elevernas resultat mot hur de skattat läsbarheten i uppgiften 

 Mycket 

bra/Bra 

Varken bra 

eller dåligt 

Dåligt/Mycket 

dåligt 

 

Uppgift 1 

Rätt svar 26 4  

Fel svar/inte 

räknat 

uppgiften 

12 1 2 

 

Uppgift 2 

Rätt svar 6 1 2 

Fel svar/inte 

räknat 

uppgiften 

14 11 11 

 

Uppgift 3 

Rätt svar 29 1 2 

Fel svar/inte 

räknat 

uppgiften 

6 5 2 

 

Uppgift 4 

Rätt svar 11 3 1 

Fel svar/inte 

räknat 

uppgiften 

15 5 10 

 

 

I Figur 3 och 4 ställs de matematiskt jämförbara uppgifterna mot varandra i två diagram. 

Det framkommer i Figur 3 och 4 att läsbarheten generellt skattats högre i uppgift 1 och 3 

där eleverna har använt procenträkning utan att behöva omvandla någon enhet först. Det är 

även i dessa uppgifter som eleverna har flest rätta svar.  

 

 

 



 
 

Figur 3. Skattning i fråga 1 och 3. 

 

 

 

Figur 4. Skattning i fråga 2 och 4. 

 

I Figur 5 har de två positiva svaren ”mycket bra” och ”bra” samt de negativa svaren 

”dåligt” och mycket dåligt” slagits ihop till varsin kategori. Det neutrala alternativer 

”varken bra eller dåligt” har dock fått behålla en egen stapel. Anledningen till att de 

positiva och negativa svaren slagits ihop till varsin stapel är att det inte alltid är lätt att 

skilja på dessa svarskategorier för deltagarna i en enkät. Därmed är det även intressant att 
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titta på hur uppgifterna skiljer sig när det gäller ifall deltagarna sett på skattningen av 

uppgiften som inom de positiva eller inom de negativa svaren. Resultaten här visar att 

deltagarna skattat uppgift 1 som den mest läsbara men dess motsvarighet med t.ex. flera 

olika relativbisatser ligger inte långt ifrån den i skattningen. Skillnaden mellan uppgift 2 

och 4 är större här då betydligt fler har skattat uppgift 4 som mer läsbar än uppgift 2, 

vilken har setts som svårast av deltagarna att läsa (Figur 5). 

 

 

Figur 5. där de positiva och negativa skattningssvaren i enkäten är hopslagna i samma staplar. 

 

 

 

 

5.2 Skattning av samtliga uppgifter 

I den sista enkätfrågan har eleverna fått skatta svårigheten i uppgifterna när de alla ställs 

mot varandra. Denna fråga har 40 elever besvarat och 5 elever har lämnat den blank eller 

inte rangordnat uppgifterna (Tabell 7). Uppgift 1 har flest rangordnat som allra lättast, 17 

stycken, mot 12 stycken i uppgift 3 som kommer på andra plats, men om man lägger ihop 

rangordning 1 och 2 så har uppgift 3 flest svar inom denna rangordning, 33 stycken mot 

30 i uppgift 1. Uppgift 2 har flest rangordnat som svårast med uppgift 3 på andra plats. 

Om vi lägger ihop rangordning 3:e och 4:e plats här, hamnar uppgift 2 längre ifrån med 36 

placeringar, mot uppgift 4 med 27 placeringar. I Figur 6 delas rangordningen upp mellan 

uppgift 1-2 och 3-4 för att åskådliggöra detta. 
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Tabell 7. Enkätfråga: Rangordna uppgifterna från lättast till svårast 

Rangordna 

uppgifterna 

1-4 

1 (lättast) 2 3 4 (svårast) Ej svarat på 

frågan/felaktigt 

ifylld 

Uppgift 1 17 13 6 4 5 

Uppgift 2 1 3 17 19 5 

Uppgift 3 12 21 5 2 5 

Uppgift 4 10 3 12 15 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6  Enkätfråga: Rangordna uppgifterna från lättast (1) till svårast(4). 
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6. Metoddiskussion 

För att svara på forskningsfrågorna om hur grammatiska konstruktioner påverkar 

elevernas resultat av uträkningar och hur elever upplever samma typ av uppgifter med 

olika grammatiska formuleringar så valde studien att utgå från två uppgifter från det 

nationella provet. Det fanns inte så exakta matematiska motsvarighetsuppgifter i 

läromedelsproven som behövdes för att säkert kunna svara på forskningsfrågan om 

elevernas uträkningar påverkades av språket i uppgifterna. Istället så skrevs de båda 

uppgifterna från nationella provet om till ett mer tillgängligt språk med fokus på elever i 

språklig sårbarhet. Detta gör att de två sista forskningsfrågorna i studien, d.v.s. om hur 

grammatiska formuleringar i matematikuppgifter och hur eleverna upplevde olika 

grammatiska formuleringar runt samma typ av matematikuppgift, inte kan ses som direkta 

fortsättningar till den första forskningsfrågan där jämförandet av tillgänglighetsgraden i de 

båda proven stod i fokus. De två efterföljande forskningsfrågorna undersöker visserligen 

även de tillgängligheter, men inte i ett provjämförande syfte. Syftet med de två sista 

forskningsfrågorna är alltså att fristående från textanalysfrågan undersöka hur mötet med 

de olika grammatiska konstruktionerna inverkade på elevernas resultat och upplevelse av 

de matematiska uppgifterna. Därmed utgår dessa frågor från de av forskning identifierade 

grammatiska svårigheter som kan skapa språklig sårbarhet i mötet med elever (Hansson, 

Nettelbladt & Leonard, 2000 & 2001).  

För att kunna säkerställa att resultatet visar just skillnaden på elevers resultat och 

upplevelse av samma matematiska uppgift så var det nödvändigt att först välja ut en 

matematisk uppgift med relativt hög grad av otillgänglighet utifrån de identifierade svåra 

grammatiska konstruktionerna. Sedan skrevs dessa om med ett mer tillgängligt språk för 

att jämföra hur detta påverkade elevernas resultat och upplevelse av de olika uppgifterna. 

Studiens specialpedagogiska perspektiv utgår från språklig sårbarhet och hur det kan 

uppstå i mötet med de grammatiska konstruktioner som finns i det nationella provets 

uppgifter. En studie som enbart har för avsikt att jämföra mötet mellan det nationella 

provet och läromedelsprov i allmänhet skulle kanske istället ha använt autentiska uppgifter 

från de båda proven. Det i sig skulle också ha varit en högst relevant undersökning när det 

gäller just språk och matematik i mötet med elever. Den här studien har dock utifrån sitt 

specialpedagogiska perspektiv valt en annan ingång.  

Den forskningsfråga som berört elevernas upplevelse av olika grammatiska formuleringar 

har i första hand strävat efter att få så sanningsenliga svar från deltagarna som möjligt. 

Bryman (2018) tar upp just att enkäter kan vara att föredra vid undersökningar där 

frågorna söker svar på attityder och upplevelser som kan anses vara utelämnande. Med 

anonyma svar på de matematiska uppgifterna och en anonym enkät kan respondenterna i 

denna studie, svara mer fritt på frågor om hur de upplever uppgifterna utan att till exempel 

behöva tänka att det kommer att påverka deras framtida bedömning i ämnet matematik. 

Dessutom krävde inte studiens syfte djupgående svar från ett fåtal personer, utan hellre en 

större mängd svar. Således ansågs enkäter i detta fall vara ett tillförlitligt sätt att samla in 

material på. Däremot hade kanske det specialpedagogiska perspektivet i studien kunnat 

gynnas än mer av intervjuer som ett tillägg till enkäterna, då ett intervjuurval hade kunnat 

göras utifrån identifierad språklig sårbarhet.  



Det finns alltid en risk att deltagarna missuppfattar eller inte alls förstår frågorna i en 

enkät, vilket kan vara enklare i en intervju att kringgå, genom att t.ex. ställa följdfrågor. 

För att till viss del förekomma missuppfattningar så har eleverna informerats om studien 

och även hur frågorna ska tolkas innan uppgiftsenkäten genomförts i de olika klasserna. I 

och med att en kvantitativ enkät valdes, minskades dock antalet frågor som kunde ställas 

till deltagarna (jfr Bryman, 2018), vilket skulle kunna tala för att de skulle ha 

kompletterats med fördjupade intervjuer med några elever. Förfarandet vid utformandet av 

uppgifterna och enkätfrågorna, kan jämföras med Abedi och Lords (2001) studie där 

matematiska läsuppgifter skrevs om från ett komplext till ett mer tillgängligt språk. I 

likhet med denna studies resultat föredrog deltagarna där de mer språkligt tillgängliga, 

men det kanske viktigaste resultatet från deras studie är att det är de språkligt sårbara 

eleverna som tjänat mest på omskrivningarna när det gäller den matematiska prestationen. 

Utifrån den vetskapen finns det möjligen en lucka i denna studie eftersom den inte delar 

upp deltagarna i elever med identifierad språklig sårbarhet och elever utan. Ett dylikt 

förfarande, rymdes dock inte inom de tidsramar som studien är utförd inom, men det är ett 

förfarande som bör undersökas vidare i framtida studier. 
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7. Resultatdiskussion 

Den här delen börjar med att diskutera resultatet av textanalyserna och fortsätter sedan 

med en mer kvalitativ genomgång av de olika uppgifterna och skattningarna av dem. 

Därefter diskuteras resultatet av rangordningen av samtliga uppgifter. Examensarbete 

avslutas med en slutsats. 

 

 

7.1 Ord-, meningslängd och grammatiska konstruktioner i de 

båda proven 

 

I resultatet för studien står helt klart att eleverna möter en längre textmassa med ett 

generellt högre LIX-värde i det nationella provet än de gör i läromedelsproven. När 

uppgifter med 16 eller fler ord valts ut i proven så blir skillnaden i LIX-värde inte så stor. 

Här gäller det dock att komma ihåg att det nationella provet inte bara innehåller fler 

uppgifter med fler ord utan att 45% av uppgifterna där har ett LIX-värde över 30 mot 

18,2% av uppgifterna i läromedelsproven. Överhuvudtaget möter eleverna i det nationella 

provet en mer än dubbelt så stor textmassa inte bara i provet som helhet utan även i varje 

uppgift, där det nationella provet i snitt har 18,3 ord per uppgift mot nationella provets 46 

ord per uppgift. LIX-värdet är ett mått på en texts läsbarhet och enligt Björnsson (1968) 

summan av en texts olika språkliga konstruktioner som påverkar tillgängligheten för 

läsaren. Läsbareheten minskar istället för att öka i matematikundervisningen vid tillfällena 

då de nationella proven genomförs.  

Skillnaden mellan det nationella provet och läromedelsprovet kanske inte ter sig 

avgörande om enbart LIX-värdet räknas ut, då det nationella provet hamnar i kategorin 

lättläst och läromedelsprovet i mycket lättläst (Börnsson, 1968). De hamnar alltså båda i 

lättlästa kategorier, men om analysen går lite djupare och tittar på kvantiten av den 

textmassa eleverna möte i de båda provsituationerna, varierar dessa prov betydligt mer. Ett 

prov med fler ord i sin helhet och inom varje uppgift riskerar i högre grad än ett med färre 

ord att störa förståelsen för elever i språklig sårbarhet. Elever i språklig sårbarhet har inte 

bara färre ord i sitt ordförråd utan också en ytligare förståelse för de ord de förvärvat än 

jämnåriga utan någon sårbarhet (McGregor, et. al. 2013). I ett prov med generellt fler ord 

finns det med andra ord större risk att sårbarhet uppstår, vilket borde beaktas i 

provkonstruktioner.  

Holmström (2015) menar dessutom att elever i språklig sårbarhet även har svårt att koppla 

ihop ord till varandra i lexikala kategorier utan att de mer kopplar ihop ord utifrån andra 

enklare och lösare associationer som inte leder fram till ordets betydelse på samma sätt 

som en lexikal kategorisering gör. Även detta bör beaktas vid provkonstruktioner för 



elever i språklig sårbarhet så att de får språkliga ledtrådar till ords djupare betydelse och 

kan koppla de vidare till nya betydelser och ord. Här är det såklart viktigare att beakta 

abstraktare ord i sina grammatiska kontexter: vilka ord används och hur förklaras de av sitt 

sammanhang och eller i sina grammatiska konstruktioner? LIX-värdet kanske inte mäter 

detta kvalitativt men kvantitativt. Ett högre LIX-värde är ett mått på högre abstraktion i en 

text och högre abstraktion kan också innebära betydligt mindre konkreta exempel och 

förklaringar för läsaren. Både Bjönsson (1968) samt Hellspong och Ledin (1997) menar 

att båda dessa komponenter drar ner en texts läsbarhet. De nationella provens högre LIX-

värden borde därmed ses över utifrån denna kunskap innan de når eleverna. 

En annan stor skillnad mellan det nationella provet och läromedelrovet ligger i 

förekomsten av de formuleringar som identifierats som svåra för elever i språklig 

sårbarhet. Eleverna möter betydligt fler grammatiskt svåra formuleringar i det nationella 

provet än i läromedelsprovet. Det finns dock ett undantag här och det gäller fraser som 

innehåller verbmorfologi i preteritum. Båda proven är i huvudsak formulerade i presens, 

vilket kan anses vara mer tillgängligt för elever i språklig sårbarhet (Hansson, Nettelbladt 

& Leonard, 2000, Frizelle, och Fletcher, 2014). I övrigt har det nationella provet fler långa 

nominalfraser, fler relativbisatser, samt fler satser som inte inleds med subjekt före det 

finita verbet. I proven finns en stor skillnad mellan hur många relativa bisatser till objektet 

eleverna möter.  Frizelle och Fletcher (2014) kommer fram till att elever i språklig 

sårbarhet inte bara har svårare för relativa bisatser till subjekt utan mycket svårare när de 

sätts till ett objekt än vad deras kontrollgrupp med två år yngre barn utan identifierad 

språklig sårbarhet har. Det finns med andra ord samantaget en stor risk att framförallt 

elever i språklig sårbarhet kommer att stöta på mer hinder i mötet med det nationella 

provet än i mötet med läromedelsprovet.  

Att matematiken skulle vara ett ämne utan språk eller ett ämne där språk och grammatik 

bör undvikas är det nog ingen som påstår. Tvärtom så presenteras de flesta matematiska 

problem för eleverna i text, både i undervisning och i det kommande vuxenlivets vardag. 

Fuentes (1998) beskriver detta som att matematiken har sin egen läsförståelse med sina 

egna formuleringar och textspecifika ord och formuleringar. Att jobba med matematiska 

uppgifter för att lösa problem och samtidigt undervisa och öva eleverna i hur de ska tolka 

den text som uppgifterna kommer i torde alltså vara självklart. Däremot kan man diskutera 

hur stor del av uppgifterna i ett nationellt prov som ska innehålla dessa svårare 

grammatiska konstruktioner. Även om eleverna ska få möta och öva på språk och 

lässtrategier i matematikundervisningen, så bör kanske inte de nationella proven innehålla 

de allra svåraste konstruktionerna. De matematiska uppgifterna i ett nationellt prov bör 

med andra ord inte riskera att upprepat orsaka språkliga hinder i mötet med elever. Theens 

(2019) uttrycker just att språkligt komplexa formuleringar bör undvikas vid den här typen 

av testsituationer för att säkra att det är de matematiska förmågorna i första hand som 

testas. Det betyder inte att eleverna inte ska möta språkligt svåra konstruktioner i 

matematikuppgifter i undervisningen utan bara att dylika bör undvikas vid testtillfällen för 

att göra proven tillgängliga för alla. Ett sådant förfarande skulle på ett säkrare sätt kunna 

garantera likvärdighet än t.ex. anpassningar som är beslutade och genomförda på varje 

enhet efter att proven skickats ut. Detta kan motiveras bl.a. med att det är elever i språklig 

sårbarhet som tjänar mest på att matematematiska uppgifter formuleras grammatiskt 
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utifrån en medvetenhet om vilka svårigheter olika grammatiska konstruktioner kan utgöra. 

(Abdi & Lord, 2001). Skollagen (SFS 2010:800) är tydlig just med att skolan ska utjämna 

och utarbeta möjligheter för alla elever att ta till sig utbildningen. De skillnader som kan 

uppstå ska identifieras och uppvägas så att när undervisningen når eleverna är den redan 

utjämnad och likvärdig. Det finns stöd för detta även i Läroplanen för grundskolan, Lgr11, 

(Skolverket, 2011a) i vilken det uttrycks att utbildningen ska vara likvärdig, där skolan har 

ett tydligt kompensatoriskt uppdrag med ”ett särskilt ansvar för elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen” (Skolverket, 2011a) Det innebär 

med andra ord att svårigheter behöver identifieras och kompenseras. Detta ställer stora 

krav på en skolpraktik som dagligen möter en språkligt heterogen elevgrupp. Det gäller 

här att identifiera när, var och hur svårigheter kan uppstå för barn som befinner sig i en 

språklig sårbarhet i ett eller annat sammanhang, för att sedan kunna kompensera och 

främja alla elevers språkutveckling (Bruce, et al. 2016). 

 

 

 

7.2 Kvalitativ genomgång av elevernas resultat på de olika 

uppgifterna och deras upplevelser av desamma 

 

När det gäller resultatet av elevernas uträkningar av liknande uppgifter med olika 

grammatiska konstruktioner, verkar språket ha spelat en större roll om uppgiften är något 

mer komplex. Skillnaden mellan både hur eleverna lyckades med uträkningarna och hur 

de upplevde uppgifterna skilde sig mer mellan de två enklare matematikuppgifterna i 

uppgift 1 och 3 än de två svårare matematikuppgifterna i uppgift 2 och 4. Det skilde sig 

egentligen mer mellan dessa par än det gjorde mellan de matematiskt lika uppgifterna med 

olika grammatiska konstruktioner. Det är dock större skillnad inom uppgiftsparet 2 och 4 

än 1 och 3. Uppgift 2 är en C-uppgift i det nationella provet (2013) och därmed 

matematiskt svårare än uppgift 3 som är en E-uppgift i det nationella provet (2014). Med 

denna kunskap så blir läsbarhet och grammatiska konstruktioner mer viktiga att beakta vid 

komplexare matematikuppgifter.  

Uppgift 3 är en uppgift hämtad från ett nationellt prov (Skolverket, 2014) även om den har 

fått vissa tillägg för att göra den än mer grammatiskt komplex. Det är dock fler elever som 

har lyckats räkna ut denna uppgift än dess språkligt förenklade variant i uppgift 1. I provet 

är detta en E-uppgift och den har också av de två verksamma matematiklärarna ansetts 

som svårare matematiskt än uppgift 2 och 4. Kanske har dessa två uppgifter varit för lika 

matematiskt då de t.ex. båda har innehållit procentsiffran ”60%”. Anledningen till att 

samma procenttal valdes var att båda uppgifterna behövde ha en procentsiffra med jämt 

tiotal över 50 och samtidigt gå jämnt ut för att säkerställa att svårighetsgraden i de båda 

uppgifterna motsvarade varandra. Detta kan i efterhand ifrågasättas då de kan ha blivit för 



lika för att verkligen testa de grammatiska konstruktioner de presenterats med. 

Uträkningen av uppgift 1 kan nu istället ha varit en hjälp och övning för eleverna inför 

lösandet av uppgift 3. När det gäller hur eleverna har upplevt läsningen av dessa båda 

uppgifters tillgänglighetsgrad så har flest angett ”mycket bra” just i uppgift 3 Däremot så 

blir resultatet lite annorlunda om de positiva och negativa sidorna i Likertskalan slås ihop. 

Då upplever några fler elever en bättre läsbarhet i uppgift 1. Det är heller ingen som 

upplevt uppgift 1 som ”mycket dåligt” när det gäller tillgängligheten. Det är även 

intressant att 18 elever som räknat fel i uppgift 1 ändå har skattat den till en hög läsbarhet. 

Även om eleverna inte lyckats med själva uträkningen så har de alltså upplevt uppgiften 

som språkligt tillgänglig. Eleverna förstår den språkligt även om de sedan har misslyckats 

med den matematiska uträkningen. Det ligger i linje med Abedi och Lords (2001) studie 

där alla elever föredrog de språkligt enklare uppgifterna.  

Uppgift 1 har anpassats språkligt på så sätt att de identifierade grammatiska svårigheterna 

har tagits bort eller omformulerats. Däremot så har det inte tagits samma hänsyn till LIX-

värdet i denna uppgift som det senare gjorts i uppgift 4. För att istället testa LIX-värdets 

betydelse och utmana det på ungefär samma sätt som Wengelin (2015) gjorde när hon 

ställde ordet luftballong mot ordet avge har verbet, ”förlorar” valts som ger ett LIX-värde 

på 101 istället för partikelverbet ”spelar bort” som ger ett LIX-värde på 2. Wengelin 

(2015) påpekade att korta ord kan vara korta men är ändock svåra att förstå. Det är ju inte 

riktigt samma skillnad på ”förlorar” och ”spelar bort” men det är ändå två ord som ska 

tolkas ihop till en betydelse i ”spelar bort”. Det finns dock i resultatet ändå ett visst belägg 

för att LIX-värdet i t.ex. detta enskilda ord, ändå har spelat roll i elevernas tolkning och 

uträkning av uppgiften men sedan inte i deras upplevelse av läsbarheten av uppgiften. Det 

är svårt att tolka in om ”förlorar” ställt till det vid elevernas uträkningar men något har 

gjort det och LIX-värdet tycks ändå vara en viktig komponent vid läsbarhet (Björnsson, 

1968). LIX-värdet, även hos enskilt utvalda ord, kan med andra ord ha betydelse för en 

texts samlade läsbarhet och ordvalet bör därmed noga beaktas vid uppgiftsskapandet. 

Återigen blir detta speciellt viktigt att beakta för elever i språklig sårbarhet då dessa 

elevers ordförråd kan vara begränsat både i antalet ord och i förståelsen av dem 

(McGregor, et. al. 2013).  

Uppgift 2 är den uppgift som både har varit svårast att räkna ut och som har upplevts som 

minst läsbar av eleverna i undersökningen. Det är intressant att det också är den uppgift 

som är helt autentisk från ett nationellt prov. Den har både ett relativt högt LIX-värde och 

flera grammatiska konstruktioner som identifierats som svåra för elever i språklig 

sårbarhet, med långa nominalfraser och relativbisatser. Det finns i uppgiften något som 

inte studien har lagt fokus på och det är textens koherens där sådant som samband och 

syftningar räknas in. I denna uppgift finns det risk att läsaren blandar ihop 

huvuddiamanten och den största del som denna sedan delas, då båda dessa benämns som 

”den största”. Att undersöka matematikuppgifternas koherens och dess betydelse för 

tolkning och upplevelse med fokus på elever i språklig sårbarhet är även det ett viktigt 

område att utforska framöver. I den här studien dras dock slutsatsen att ett onödigt 

krångligt språk i matematikuppgifter försvårar både uträkning och upplevelse av en 

uppgift.  
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Uppgift 4 är ett exempel där just ett förenklat språk kan ha bidragit till att eleverna har haft 

lättare att lösa denna. Uppgiften har ett LIX-värde på 20. Här har alla grammatiska 

konstruktioner som identifierats kunna orsaka språklig sårbarhet i mötet med elever, tagits 

bort. De är dessutom en uppgift som av de två verksamma matematiklärarna ansågs vara 

lite svårare än uppgift 2 matematiskt, ändå har fler elever lyckats räkna ut denna uppgift 

med rätt svar. Det här resultatet lutar mot att LIX-värdet kan vara en av de komponenter 

som provkonstruktörer ändå måste ta hänsyn till speciellt vid skapandet av komplexare 

uppgifter. 

 

 

7.3 Rangordningen av samtliga uppgifter 

Allra lättast har uppgift 1 ansetts vara men om rangordningssiffrorna 1 och 2 samt 3 och 4 

slås ihop så hamnar uppgift 3 högst upp i rankingen. Det är tydligt att den matematiska 

svårighetsgraden spelat en högre roll än språket i dessa två matematiskt enklare 

uppgifterna. Det är dock intressant att av de två mer komplexa matematikuppgifterna så 

upplever eleverna den matematiskt något svårare som mer tillgänglig. Denna uppgift är 

som sagt kraftigt språkligt förenklad och det är tydligt att den grammatiska konstruktionen 

påverkar upplevesen av svårighetsgraden av uppgiften. Just uppgift 4 var ju dessutom lite 

svårare matematiskt än sin matematiska motsvarighet i uppgift 2. I Abedi och Lords 

(2001) studie föredrog eleverna inte bara de enklare grammatiska konstruktionerna utan de 

lyckades också bättre med uträkningarna när språket var förenklat. I relationen mellan 

uppgift 2 och 4 stämmer detta även med denna studie. Det är inte samma starka resultat 

mellan uppgift 1 och 3. I den här studien verkar sambandet mellan språk och resultat vara 

än viktigare vid matematikuppgifter innehållande större matematisk komplexhet. Både 

Bernardo (2002) och Theens (2019) gör jämförelsen med att ställa upp och lösa ut 

algoritmer om de presenteras enbart i tal eller med text. Båda kommer fram till att det är 

stor skillnad och att elever generellt har svårare att lösa uppgifter som presenteras med 

text. Theens (2019) beskriver det som helt olika förmågor som dessutom utvecklas olika 

hos eleverna. Här verkar de dock inte skilja på mer eller mindre komplexa 

matematikuppgifter, vilket är ett viktigt resultat för studien i detta examensarbete. 

Läroplanen är tydlig när det gäller skolans uppdrag och att undervisningen ska anpassas 

till alla elever så att alla får möjlighet att visa sina kunskaper (Skolverket, 2011a). 

Samtidigt har Skolverket (2019) gått ut med att de nationella proven nu särskilt ska 

beaktas vid betygsättningen. Dessa två budskap kommer att stå i konflikt om eleverna 

fortsätter att möta mer grammatiskt komplexa konstruktioner i det nationella provet än vad 

de mött i ämnets undervisning. Det är svårt att se hur detta skulle stärka likvärdigheten vid 

betygssättningen, speciellt för de elever som befinner sig i en språklig sårbarhet och som 

utifrån forskningen är de som kommer att förlora mest på ett språkligt otillgängligt prov i 

matematik (Abedi & Lord, 2001). Om proven ska väga tungt vid betygssättningen så bör 

dessa parametrar ses över och beaktas vid konstruktionen av proven. 



7.4 Slutsats 

Den här studien har visat att det kan finnas andra orsaker, utöver en likvärdig bedömning, 

till att de nationella proven i matematik har en större avvikelse mellan resultatet på det 

nationella provet och slutbetyget i matematik. Studien har också bidragit med kunskapen 

om att det kan ställa till det för elever när de möter komplexare matematiska uppgifter. 

Eleverna möter en mer komplex grammatik i de nationella proven än de gör i sina 

läromedelsprov, vilket påverkar deras förståelse av det matematiska problemet som ska 

lösas vid framförallt mer komplexa matematiska uppgifter. Även om flera forskare är 

överens om att matematiken har ett eget språk med en egen grammatik som är viktig att 

förmedla till eleverna, så finns det funderingar på hur detta ska behandlas när det är de 

specifikt matematiska kunskaperna som står i centrum för ämnet. (Fuentes, 1998, 

Bernardo, 2002 & Theens, 2019). Theens (2019) anser att just långa meningar, långa ord, 

och omvänd ordföljd bör undvikas vid matematisk problemlösning, då de ställer ett krav 

på läsförmågan som kan hindra elever från att visa sina matematiska förmågor. Detta 

borde då vara än viktigare i en testsituation som ett nationellt prov, där eleverna inte ska 

behöva möta en ännu mer komplex grammatik än de möter i den gängse undervisningen. 

Ett motsatt förhållande borde tvärtom råda, då eleverna bör undervisas i och förberedas för 

grammatiska strukturer som är specifika för ämnet. För att reda ut matematiska problem i 

vardagliga situationer i ett framtida vuxenliv är med andra ord matematiska problem med 

lång och komplex text viktiga att ta in i matematikundervisningen, då det kan vara så 

dessa presenteras i vardagen. Både undervisningen och provsituationer bör därmed på sina 

olika vis utgå ifrån att förhindra språklig sårbarhet i mötet med eleverna: undervisningen 

genom att förbereda eleverna på och reda ut uppgifter med språkligt komplexa 

formuleringar och proven genom att ta bort onödigt komplexa formuleringar så att de så 

långt det är möjligt enbart testar de matematiska kunskapskraven när det är dessa som 

efterfrågas. 
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Bilaga 3 PP-Instruktioner till eleverna vid genomförande 
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Bilaga 4- Råtexter som analyserats från de båda proven 

Text som analyserats i det nationella provet 2013/2014: 

I kylskåp förvaras maten i ca +5 ºC och i frys i ca –18 ºC. 

Hur stor är temperaturskillnaden? Svar: ° C  

En symmetrilinje är utritad i kvadraten. 

Rita ut kvadratens övriga symmetrilinjer.  

 Beräkna värdet av uttrycket m + 

1 

m 

då m = 4 Svar:  

Vilken av följande beräkningar leder till ett svar som är lite mer än 30? Ringa in ditt svar. 

30 

0,97 

 30 

0,097 

 30 ⋅0,97 30 ⋅0,097  

 Beräkna 32 + 23 Svar:  

Beräkna  

Svar:  

Lös ekvationen 25 – 5x = 10 Svar: x =  

Miniräknare ej tillåten 

Trianglarna A och B är likformiga. 

Hur stor är vinkel v? 

Svar: v = °  

 I en butik i Tyskland säljer man chokladpraliner och tar betalt per styck. Diagram 1 visar priset i 

euro (€) för några olika antal chokladpraliner. 

Diagram 2 visar vikten för olika antal chokladpraliner. 

Besvara följande frågor med hjälp av diagrammen. 

 Hur mycket kostar fyra stycken chokladpraliner? Svar: €  

 Hur många chokladpraliner får man om man köper 3 hg? Svar: stycken  

Du vill köpa 2 hg chokladpraliner. 

Hur mycket kostar det? Svar: €  

30° 

Miniräknare ej tillåten 

Medelvärdet av fem heltal är 7. Medianen är 9. 

Ge ett förslag på vilka de fem talen kan vara. Svar:  

Förenkla uttrycket xy + xy + xy 

Ringa in ditt svar. 

x 

3 + y 

3 

 xy 

3 

 x 

3 
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y 3xy 3x + 3 y (xy) 

3 (0/1/0) 

 Ange ett tal som är större än 2,5⋅10−3 men mindre än 2,5⋅10−2 Svar:  

 I en skål ligger 6 hallonbåtar och 4 lakritsbåtar. Om du vill kan du ta hjälp av träddiagrammet när 

du löser uppgifterna. 

 Du tar en godisbåt utan att titta. Hur stor är sannolikheten att du får en lakritsbåt? Svar:  

 Du tar två godisbåtar utan att titta. Hur stor är sannolikheten att du får två hallonbåtar? 

Redovisa din lösning här. 

Svar:  

Miniräknare ej tillåten 

Här ser du de fyra första figurerna i ett mönster. 

Skriv ett uttryck för arean till figur n. 

Figurerna är ej skalenligt ritade. 

Svar: cm2 (0/0/2) 

 A = (2 , 1), B = (–3 , 4), C = (1 , –3) är tre punkter i ett koordinatsystem. 

Rita ut punkterna A, B och C i koordinatsystemet.  

 Du ska bilda en parallellogram där punkterna A, B och C är tre av hörnen. 

Vilka punkter är möjliga för hörnet D? Rita ut punkterna och ange koordinaterna. 

Redovisa din lösning i rutan. 

Svar 

Peter och Jasmine tänker baka en bröllopstårta till sin kusin som ska gifta sig. 

De vill ta reda på hur stor en tårtbit är som motsvarar en portion. De köper 

därför en bit tårta av samma typ (och samma höjd) som den de tänker baka. 

Tårtbiten har formen av ett rätblock med längden 10 cm och bredden 5 cm. 

Hur stor bottenarea (basytans area) har tårtbiten? 

Tillsammans med brudparet är de 60 personer på bröllopsfesten och varje person ska få en tårtbit 

var. ”Hjälp”, utbrister Peter, ”då kommer vår tårta att få en bottenarea (basytans area) på 30 dm2.” 

Stämmer det? 

Motivera ditt svar med beräkningar. 

 Jasmine tycker att de ska baka en rund tårta i tre våningar. 

Tårtan på bottenvåningen ska ha dubbelt så stor bottenarea som tårtan på mellanvåningen. Tårtan 

på mellanvåningen ska i sin tur ha dubbelt så stor bottenarea som tårtan på översta våningen. 

Trevåningstårtan ska räcka till alla 60 personerna så att de får en tårtbit var. Hur stor diameter 

kommer då var och en av de tre runda tårtorna att ha? 

 I skolans matsal äter 460 personer lunch varje dag. En dag kan man välja mellan lasagne, 

fiskgratäng och pastasallad. Av de som äter i matsalen så väljer 60 % lasagne och 150 personer 

väljer fiskgratäng. Hur många personer väljer pastasallad? 

 Liam och Amy planerar en temakväll för föräldrar på skolan. Det ska finnas fruktskålar i varje 

klassrum. 

I en skål ska det finnas 5 apelsiner, 8 bananer och 12 äpplen. I en fruktlåda finns totalt 400 frukter. 

Förhållandet mellan de olika frukterna är detsamma i fruktlådan som i skålen. Hur många frukter 

av varje sort finns det i fruktlådan?  

Erik vill baka eget bröd. Han köper en bakmaskin som kostar 495 kr. 

Ingredienserna till ett helt bröd kostar 17 kr. I affären kostar ett liknande bröd 29 kr. Hur många 

hela bröd behöver han minst baka för att spara in vad bakmaskinen kostade?  

 Amy och Liam går och fikar. Amy köper två bullar och två glas juice. 

Hon betalar 74 kr. Kunden före henne köper ett glas juice och två bullar och betalar 53 kr. Liam vill 

gärna veta vad en bulle kostar. Vad kostar en bulle?  

 



Amy och Liam funderar över miljön och alla sopor som vi människor 

slänger. I skolan har de studerat hur mycket hushållsavfall som slängs i Nordens olika länder 

under ett år. 

Land Hushållsavfall 

(tusentals ton) 

Sverige 4 190 

Norge 2 130 

Finland 2 410 

Danmark 3 570 

Island 160 

I varje diagram finns fyra av länderna med. 

Titta i diagram 1. Ungefär hur många procent av hushållsavfallet utgör Sveriges andel?  

Förklara varför Sveriges andel är olika i de båda diagrammen.  

Sverige 

Norge 

Finland 

Danmark 

Sverige 

Norge 

Finland 

Island 

Diagram 1 Diagram 2 

Sverige 

Norge 

Finland 

Island 

Sverige 

Norge 

Finland 

Danmark 

Erik och Liam har fått en låda med salamikorvar för att sälja så att de kan tjäna pengar till en 

klassresa. När Erik har sålt av alla korvarna och Liam har sålt av alla korvarna, så återstår det 15 

salamikorvar. 

Hur många salamikorvar fanns det från början i lådan?  

Amy tänker blanda en sallad av 3 olika grönsaker. Hon har 5 olika grönsaker att välja mellan. På 

hur många olika sätt kan hon göra sin sallad?  

Bilden är inte skalenligt ritad. 

Liam ska göra modeller av två matlådor. De ska tillverkas i samma material. Alla längdmått på den 

stora matlådan är 3 gånger så långa som på den lilla matlådan. 

Liam påstår att den stora lådans volym är 9 gånger större än den lilla lådans volym. Stämmer det? 

Motivera ditt svar.  

 Att gå på kafé har de senaste åren blivit alltmer populärt i Sverige och kaféernas totala inkomster 

har ökat. Med hur många procent har de totala inkomsterna ökat från år 2007 till år 2011? Man 

tror att de totala inkomsterna kommer att öka med ungefär 7 % per år från och med år 2011. Hur 

mycket kommer då kaféernas totala inkomster att vara år 2016?  

 En affär säljer en chokladkaka som väger 200 g och kostar 25 kr. Storleken på chokladkakan 

ändras så att den nya chokladkakan väger 10 % mer. Affären höjer samtidigt priset på den nya 

chokladkakan med 30 %. Med hur många procent förändras kilopriset?  



48   

 

 Klass 9 B ordnar en sommarfest för att samla in pengar till ett barnhem. Under de senaste åren 

har klassen ordnat liknande fester. Förra året betalade festdeltagarna totalt 8 380 kr. De vuxna 

betalade 120 kr och barn 50 kr för att gå på festen. Amy vill veta hur många vuxna och barn som 

var med på festen och Erik hjälper henne därför att ställa upp följande ekvation: 

Vad står x för? Endast svar krävs.  

 Hjälp Amy att lösa ekvationen och redovisa din lösning.  

Hur många vuxna och hur många barn kom på festen?  

50 ⋅ x +120 ⋅(92 − x) = 8 380 

 Amy och Liam brukar gå till gymmet och träna. Där kan man antingen betala 100 kr per besök 

eller så kan man köpa ett medlemskort för att sedan betala en lägre avgift varje gång man tränar. 

Amy och Liam väljer att köpa varsitt medlemskort. Ett år tränade Liam 34 gånger och Amy tränade 

26 gånger. Liam betalade 2 820 kr totalt för medlemskort och avgifter och Amy betalade 2 180 kr 

totalt för medlemskort och avgifter. Hur mycket betalade de varje gång de tränade och vad kostade 

medlemskortet? 

 

 

Text som analyserats i sin helhet i LIX-räknaren från Läromedelsprov Kap 1-2 och 

Läromedelsprov 3-4: 

 

Till uppgifterna i del I behöver du bara skriva svar. 

 

 Vilken av de tre proportionerna nedan är skriven i enklaste form?  

 A:  5 : 15                B:  2 : 8                C:  3 : 10 

 

 Vilket tal saknas i talföljden?    

 –9         –4         1         –?–         11 

 

 Skriv talet 37 000 i grundpotensform.    

 

 Beräkna 
1

8
 + 

3

4
.     

 

 Vilket eller vilka av påståendena är sanna?    

  Talet  –4 är ett naturligt tal. 

   Talet 0,7 är ett rationellt tal. 

  Talet 
2

3
 är ett reellt tal. 

 

 Elin har x st femkronor och y st enkronor. Teckna ett uttryck för  

hur mycket mynten är värda sammanlagt.    

 

 Vilket eller vilka av talen nedan är lika med 26?   

  62                 2 600                 64                 2,6                  43  

 

Till uppgifterna i del II krävs att du redovisar dina lösningar. 

 

   103 + 102 + 101     

 

   Lös ekvationen 7x – 9 = 2x + 11.    



 

 Förenkla uttrycket 3a – 5(a – 2).    

 

 Beräkna 9 · 103 · 5 · 105. Skriv svaret i grundpotensform.  

 

 Proportionen mellan Marias ålder och hennes pappas ålder är 2 : 7. 

Maria är 12 år. Hur gammal är hennes pappa?    

 

 Priset på en skjorta sänktes med 40 % till 288 kr.  

Med hur många kronor sänktes priset?    

  

 Antalet kuber bildar ett mönster. 

 Teckna ett uttryck för antalet kuber i figur n.   

       Vilket nummer har den figur som består av 166 kuber?  

        

        

 

 En nervsignal har en hastighet på ungefär 102 m/s. Hur lång tid tar  

det för en sådan signal att färdas från huvudet till tårna på en person  

som är 180 cm lång? Svara i millisekunder.     

 

 Summan av två tal är 40. Om man tar 60 % av det större talet  

och subtraherar med 20 % av det mindre, så är differensen 10.  

Vilka är de två talen? 

Till uppgifterna i del I behöver du bara skriva svar. 

 

 Skriv ett ord med minst tre bokstäver där alla bokstäver är symmetriska.  

 

 Hyran för en lägenhet var 7 600 kr innan den höjdes med 4 %.  

Med vilket av uttrycken nedan kan du räkna ut den nya hyran? 

 1,4 · 7 600 kr       0,96 · 7 600 kr      1,04 · 7 600 kr        0,6 · 7 600 kr 

 

Vilka koordinater har punkterna?    

 

  

 

 På en bild i skala 1 : 30 är ett par skidor 5,5 cm långa.  

Hur långa är skidorna i verkligheten?    

 

 

 Vilken av likheterna stämmer?    

  x2 = y2  + z2         y2 = x2 + z2         z2 = x2 + y2  

 

 

 Lucas springer 60 m. Grafen visar hur långt han har sprungit efter en viss tid.  

Förklara hur du kan se att sträckan inte är proportionell mot tiden.   
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 Vilket är det exakta svaret till 
7

7
?    

 

 

 Del II 

 

Till uppgifterna i del II krävs att du redovisar dina lösningar. 

 

 Hur mycket får man betala för jackan?    

 

  

 

   Är triangeln rätvinklig?    

 

 

 Hur stor andel är 45 ml av 9 dl? Svara i procentform.       

 

 Rektanglarna är likformiga. Hur lång är den lilla rektangelns korta sida? 

 Avrunda till tiondels centimeter.     

 

 

 

 Priset på osten är proportionellt mot vikten.  

Hur mycket kostar den stora ostbiten?    

 

 

 Rita den räta linje som går genom punkten (1, 4) och har k = 2.  

  Vilken är funktionen?    

 

 En tunna med 140 liter vatten går sönder och börjar läcka.  

Det läcker ut 4 dl vatten i timmen. 

 Teckna en funktion som visar hur mängden vatten i tunnan (y)  

   beror av antalet timmar (x).    

 Hur många timmar dröjer det innan det är 60 liter kvar i tunnan?   

 

       Ett högt träd har blåst omkull.  

Den del som fortfarande står upp är  

20 % av trädets hela längd.  

Hur högt var trädet? Avrunda till hela meter.    

 

       8 dividerat med 2 2  är exakt lika med 8 .  

Visa med tydliga beräkningar att det stämmer.     

 

 


