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Sammanfattning  
Syftet med denna studie är att fördjupa förståelsen för eventuella samband mellan förekomst av 

matematiska symboler och matematikuppgifters svårighetsgrad. I studien har matematikuppgifter 

från PISA 2003 och Nationella prov i Matematik A, B och C på gymnasiet analyserats utifrån vilka 

typer av matematiska symboler de innehåller. Resultatet av denna analys har sedan med hjälp av 

statistisk korrelationsanalys jämförts med uppgifternas lösningsfrekvenser samt hur höga krav på 

läsförmåga uppgifterna från PISA 2003 ställer. Studiens resultat visar att sambanden mellan 

förekomst av olika symboltyper och dess lösningsfrekvenser är för svaga för att någon definitiv 

slutsats ska kunna dras. Korrelationsanalysen visar dock att ett något starkare samband finns mellan 

förekomsten av bokstavssymboler i matematikuppgifter och låga lösningsfrekvenser än för någon av 

de andra symboltyperna. När förekomsten av olika symboltyper jämförs med hur höga krav 

uppgiften ställer på läsförmåga finns det inget som tyder på att förekomsten av olika symboltyper 

har något samband med hur höga krav på läsförmåga en uppgift ställer. 

Nyckelord: Läsförståelse, PISA, Nationella prov 
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1. Inledning 
Under mina studier till matematiklärare och framförallt under den verksamhetsförlagda utbildningen 

har jag upplevt att många elever har starka åsikter just kring ämnet matematik.  Ofta handlar det om 

att de tycker att matematik är svårt och detta är något jag har funderat mycket på. Varför uttrycker 

så många elever att matematik är svårt? Det kan förstås finnas många olika orsaker till detta varav 

några tänkbara är att de inte får tillräckligt med hjälp, att de tycker det är svårt med vissa typer av 

beräkningar eller att de inte alltid förstår uppgiften. 

Enligt PISA1-undersökningen som genomfördes 2009 har såväl elevers läsförståelse som 

matematikkunskaper försämrats under 2000-talet (Skolverket, 2010a). Det finns ett nära samband 

mellan elevers läsförmågor och prestationer i matematik (Roe & Taube, 2006). Detta innebär att 

elevernas försämrade läsförståelse är en tänkbar orsak till att även matematikkunskaperna 

försämrats.  

Sambandet mellan elevers läsförmågor och prestationer i matematik innebär ett problem för såväl 

elever som lärare. Skriftliga prov i skolan är mycket vanligt och dessa förutsätter att eleven kan läsa 

och förstå uppgiften. I många fall måste också eleverna formulera ett eget svar på uppgiften vilket 

Roe och Taube (2006) nämner som en av aspekterna som kan påverka elevers prestationer i 

matematik. För elevernas del kan detta innebära att de inte kan visa sina matematiska färdigheter 

fullt ut på grund av bristande läsförståelse. Som en följd av detta kan inte heller lärare bedöma 

elevers matematiska färdigheter på ett rättvist sätt.  

I denna studie kommer jag att  fokusera på symboler i matematikuppgifter och undersöka huruvida 

de kan medföra behov av speciellt stora krav på läsförmåga samt om förekomsten eller mängden av 

symboler i en matematikuppgift har något samband med uppgiftens svårighetsgrad. Jag kommer 

också att studera uppgifterna med fokus på symboler som måste ingå för att elever ska kunna 

formulera det korrekta svaret på uppgiften.   

 

 

  

                                                           
1
 PISA (Programme for International Student Assessment) är ett OECD-projekt som vart tredje år låter 

femtonåriga elever i olika länder genomföra prov i matematik, naturvetenskap och läsförståelse för att 
undersöka elevernas förmågor inom dessa områden. (Utförligare beskrivning av projektet finns i kapitel 5.1.1) 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att fördjupa förståelsen för eventuella samband mellan förekomst av 

matematiska symboler och matematikuppgifters svårighetsgrad.  

Frågeställningar 

1. I vilken utsträckning finns det symboler av olika typer i matematikuppgifter från PISA och 

Nationella prov? 

2. Hur ser sambanden ut mellan förekomst av olika typer av symboler i matematikuppgifter och 

uppgifternas lösningsfrekvenser? 

 

3. Hur ser sambanden ut mellan uppgifternas lösningsfrekvenser och huruvida olika typer av 

symboler måste användas för att ge ett korrekt svar på uppgiften? 

 

4. Hur ser sambanden ut mellan uppgifter som innehåller olika typer av symboler och uppgifter 

som ställer höga krav på läsförmåga? 

Med samband i fråga 2-4 menas de eventuella statistiska samband som kan påvisas. För att besvara 

fråga 1-3 studeras uppgifter från både PISA och nationella prov. För att besvara fråga fyra studeras 

endast PISA-uppgifter eftersom det genom tidigare studier finns information om hur höga krav på 

läsförmåga PISA-uppgifterna ställer. Med förekomst av symboler menas både vilka olika typer som 

förekommer och i vilken grad de förekommer. 
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3. Bakgrund 
I detta kapitel förklaras bakgrunden till detta examensarbete. Först beskrivs olika kopplingar mellan 

matematik och språk. Då symboler är en del av det matematiska språket förklaras också vad en 

matematisk symbol är och hur dessa symboler används inom matematiken. Då detta arbetes fokus 

ligger på matematikuppgifter  från gymnasiet och grundskolans senare år nämns också vad 

läroplanerna för respektive skolform innehåller vad gäller språk och symboler. Slutligen beskrivs 

också kopplingar mellan matematik och läsförmåga. 

3.1 Matematik och språk 
I ämnesplanen för matematik på gymnasiet står det bland annat att undervisningen i matematik ska 

ge eleverna ”förutsättningar att: *…+ utveckla förmåga att kommunicera matematiska tankegångar 

muntligt, skriftligt och i handling” (Gy 11, 2011, s. 90-91). I andra kursplaner för matematik i åk. 9 och 

gymnasiet förekommer också ord som förklara, resonera och formulera (Lpf 94, 2006b; Lpo 94, 

2006a; Lgr 11, 2011). Dessa ord implicerar att även den språkliga biten i matematiken är viktig i 

skolans matematikundervisning. Det finns också flera ramverk (bl.a. NCTM, 2000; Niss & Jensen, 

2002; Lithner et al., 2010) som beskriver olika matematiska kompetenser som behövs för att kunna 

matematik. Kommunikationskompetens är en kompetens som förekommer i flera av de befintliga 

ramverken. Palm et al (2004, s. 30) beskriver kommunikationskompetens som ”förmågan att kunna 

kommunicera om matematiska idéer och tankegångar såväl i muntlig som i skriftlig form”. Att 

kommunikation förekommer i ämnes- och kursplaner samt som en specifik matematisk kompetens 

inom flera olika ramverk tyder på att språket har en viktig betydelse inom matematik. 

 
Ibland beskrivs matematik i sig också som ett eget språk som har både likheter och skillnader med 

det vardagliga språket (Scheleppegrell, 2007; Pimm, 1987; Lennerstad, 2005). Vissa ord och symboler 

används på samma sätt inom matematik och i det vardagliga språket. Några av de skillnader som kan 

urskiljas är att det matematiska språket har ett speciellt symbolsystem, specifika termer, egna regler 

och en speciell grammatik (Jacobsson-Åhl, 1999; Lennerstad, 2005). Det finns inte heller någon som 

har det matematiska språket som modersmål (Pimm, 1987).  Vissa ord används både i det vardagliga 

språket och det matematiska språket men har olika betydelser i de olika sammanhangen som t.ex. 

orden volym och bråk (Österholm, 2006; Skolverket, 2010b).  

Att elever förstår det språk som används i matematiken är alltså mycket viktigt för att de ska kunna 

utveckla sina matematiska färdigheter.  

Utöver språket finns det också andra delar av matematiken som är viktiga att förstå. Schleppegrell 

(2007) menar att matematik bygger på användning av flera semiotiska system för att skapa kunskap: 

symboler, muntligt och skriftligt språk samt visuella representationer som grafer och diagram. 

Eftersom matematiska begrepp ofta är svåra att förklara enbart med vårt vardagliga språk har 

matematiska symboler utvecklats för att uttrycka relationer och för att skapa mönster som inte kan 

uttryckas lika precist med det vardagliga språket. Muntligt och skriftligt språk, matematiska symboler 

och visuella representationer används också tillsammans för att skapa sammanhang när elever och 

lärare interagerar med varandra och diskuterar matematiska uppgifter (Schleppegrell, 2007). 

Skriftspråket spelar en särskild roll i matematiken eftersom man med hjälp av symboler kan beteckna 

och operativt använda matematiska begrepp. I läroplanerna för såväl grundskolans senare år som 

gymnasiet står det att skolan i sin matematikundervisning ska sträva efter att eleverna kan använda 

sig av matematikens uttrycksformer.  
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Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleverna: 

 utvecklar sin förmåga att tolka, förklara och använda matematikens språk, symboler, 
metoder, begrepp och uttrycksformer (Lpf 94, 2006b). 

 
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förut-
sättningar att utveckla sin förmåga att  

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra 
för frågeställningar, beräkningar och slutsatser (Lgr 11, 2011, s. 63). 

 

Med uttrycksformer menas att man beskriver samma sak på olika sätt. Inom matematiken används 

uttrycksformerna verbalt, bildmässigt, numeriskt och symboliskt (Bergsten,  Häggström & Lindberg, 

1997).  Med verbalt menas att man uttrycker sig muntligt eller skriftligt i ord. Bildmässigt kan 

innebära att man visar bilder istället för föremål eller tänker sig bilderna. Att uttrycka sig numeriskt 

betyder att man använder sig att siffror eller andra typer av markeringar så som streck för att 

beteckna antal. Uttrycksformen symboliskt innebär att man använder sig av matematiska symboler 

som siffror, bokstavssymboler och operationssymboler (Bergsten,  Häggström & Lindberg, 1997).  

 

3.2 Vad är en matematisk symbol? 
Det finns ett matematiskt alfabet med cirka hundra symboler bestående av av tio siffror, latinskt och 

grekiskt alfabet, samt ett antal specialtecken. Dessa symboler har använts istället för matematiska 

begrepp sedan 1500-talet (Lennerstad, 2005). Drouhard och Teppo (refererad i Österholm, 2006) 

definierar matematiska symboler som siffror, tecken för operationer och relationer vilket är mycket 

likt Lennerstads definition. Drouhard och Teppo förtydligar också sin definition genom att 

understryka att teckningar, tabeller och diagram inte ses som symboler. 

Inom matematiken kan symboler användas i flera syften, bland annat för att kommunicera, visa 

strukturer, automatisera rutinmanipuleringar och möjliggöra reflektion (Scheleppegrell, 2007; Pimm, 

1987). Symboler används också för att kunna komprimera stora mängder information med få tecken 

(Pimm, 1987). 

 

Matematiska symboler kan ses som figurer med en särskild betydelse och för att kunna utläsa en 

symbol måste man ofta veta vad symbolen står för (Österholm, 2006). Samma symbol kan ibland 

utläsas på flera sätt vilket skiljer dem från vanliga ord som oftast utläses på ett entydigt sätt. 

Österholm ger ett exempel med symbolen ’+’ som kan utläsas som ’plus’ eller ’addera’ i olika 

sammanhang. För att kunna kommunicera via symboler måste man förstå relationen mellan en 

symbol och det matematiska begrepp den representerar (Jakobsson-Åhl, 1999). Läroplanerna för 

gymnasieskolan och för grundskolans senare år uttrycker att eleverna ska kunna använda 

matematiska begrepp, formler och uttryck. Detta förekommer i läroplanerna från 1994 och 2011 för 

såväl grundskolans senare år som gymnasiet. Nedan visas ett par exempel från de läroplaner som 

togs i bruk 1 juli 2011. 

 
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förut-
sättningar att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Lgr 
11, 2011, s. 63) 
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Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att 
använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen. 
(Gy 11, 2011, s. 90) 

 
Matematiska formler, begrepp och uttryck hör starkt ihop med matematiska symboler. Formler och 

uttryck består ofta till stor del av symboler och många matematiska begrepp kan beskrivas med hjälp 

av symboler. För att elever ska klara skolmatematiken är en viktig förutsättning att de kan använda 

det matematiska språket och själva kunna formulera beräkningar och svar på matematikuppgifter. 

Styrdokumentens formuleringar tyder på att det är viktigt att eleverna förstår och kan använda 

matematiska begrepp och symboler.  Skolans matematikundervisning ska alltså ge eleverna 

förutsättningar att utveckla dessa kunskaper. I det matematiska språket fyller symboler en viktig roll. 

För eleverna gäller det alltså dels att förstå symbolens betydelse, d.v.s. vilket begrepp symbolen 

representerar. Symboler kan också ha operativa betydelser (Österholm, 2006). I exemplet med 

symbolen ’+’ som kan utläsas ’plus’ innebär den operativa betydelsen av symbolen  att en addition 

ska genomföras.  Då en matematisk symbol alltså kan ha flera syften och kan representera både 

begrepp och operationer skulle detta kunna innebära att symboler anses som komplexa och svåra för 

elever att förstå fullt ut. 

3.3 Matematik och läsförståelse 
I en tidigare studie (Österholm, 2006) fick gymnasielever och universitetsstudenter läsa tre olika 

typer av texter. En av texterna var en historietext och de två andra var matematiska texter varav en 

innehöll matematiska symboler.  Alla elever/studenter läste historietexten och en av de matematiska 

texterna och fick sedan svara på frågor för att visa hur väl de förstått de olika texterna. Resultatet av 

studien tyder på att det finns en skillnad i läsprocessen mellan de olika texterna. Historietexten och 

den matematiska texten utan symboler verkar läsas och förstås på ungefär samma sätt medan den 

matematiska texten med symboler kräver en speciell och ämnesspecifik läs- och förståelseprocess. 

Resultatet visar också att det inte verkar finnas någon speciell typ av läsförståelse för matematiska 

texter i allmänhet utan att olika matematiska texter kan kräva olika typer av läsförmågor (Österholm, 

2006). Dessa resultat lyfter fram vikten av att skolans matematikundervisning ska ge elever 

förutsättningar att förstå matematiska symboler.  

Vissa matematiska symboler som till exempel består av siffor eller bokstäver från det latinska 

alfabetet medför sällan något problem vid utläsning då de uttalas på samma sätt inom matematik 

som i icke-matematiska sammanhang (Österholm, 2006). Det finns också typer av matematiska 

symboler  som inte förekommer på samma sätt utanför matematiken, till exempel            som 

används inom logiken. Dessa symboler kan vara helt obekanta för läsaren.  En skillnad mellan ord och 

symboler är att obekanta ord oftast kan utläsas då de är uppbyggda av bokstäver och ljud som känns 

igen (Österholm, 2006). En obekant symbol kan inte alltid utläsas och tolkas då istället utifrån sitt 

utseende vilket kan medföra att den ses som en figur istället för en symbol med en viss betydelse. Att 

inte veta hur en symbol ska utläsas kan skapa problem även vid tyst läsning eftersom en del av 

talmuskulaturen aktiveras även vid tyst läsning (Melin, refererad i Österholm, 2006). Detta kan 

medföra att det är svårare att läsa en matematisk text som innehåller en obekant symbol än en text 

som innehåller ett obekant ord som motsvarar symbolen eftersom ordet ändå oftast kan utläsas. För 

elever kan detta särskilt vara ett problem om de ofta arbetar själva i läroböcker eller läser 

matematiska texter och stöter på nya symboler i skriftlig form och inte vet hur symbolerna ska 

uttalas.  
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Österholm och Bergqvist (2011) har undersökt olika typer av uppgiftsegenskaper med fokus på vilka 

typer av egenskaper i en uppgift som kan förutsätta särskilda krav på läsförmåga och om kraven på 

läsförmåga i första hand är kopplade till läsandet eller skrivandet. I studien jämförs svar från alla 

svenska elever i PISAs matematik- och läsförståelsetest från 2003 och 2006. Resultatet visar att 

ordlängd och informationstäthet är egenskaper i en uppgift som  kan förutsätta särskilda krav på 

läsförmåga. Hur svaret på uppgiften ska presenteras är också något som spelar in. De uppgifter där 

eleverna själva ska formulera ett svar ställer också särskilda krav på elevernas läsförmåga (Österholm 

& Bergqvist, 2011).  

  



7 
 

4. Teori 
I detta kapitel kommer fyra olika typer av matematiska symboler att beskrivas. Dessa symboltyper 

kommer sedan att ligga till grund för den metod som används vid analysen av de matematikuppgifter 

denna studie behandlar. 

4.1 Olika typer av matematiska symboler 
Som tidigare nämnts finns ett matematiskt alfabet med ca hundra symboler bestående av siffror, 

bokstäver samt ett antal specialtecken (Lennerstad, 2005). Dessa symboler kan förekomma enskilt 

eller flera tillsammans. Cajori (1929) benämner enskilda symboler som primitiva former (primitive 

forms) och flera symboler tillsammans som sammansatta former (incorporative forms). De 

sammansatta formerna består av två eller flera primitiva former tillsammans. Pimm (1989) delar in 

de matematiska symbolerna i fyra kategorier; logogram, piktogram,  interpunktioner och alfabetiska 

symboler. 

Logogram  

Logogram är symboler som står för hela ord. Exempel på logogram inom matematiken är siffrorna 0-

9 samt tecken som +, -, ×, ÷, %, √, —, |, =>, <=>,          ,    ∫,    ₀, ˄ och ˅. 

Piktogram 

Piktogram är symboler vars form hänger ihop med betydelsen. De förekommer endast inom 

geometrin. Några av de piktogram som finns är       och ∠. 

Interpunktioner 

Många av de interpunktioner som används inom matematik används även i icke-matematisk text 

men inom matematiken har de andra funktioner. Några av de interpunktioner som används på ett 

speciellt sätt i matematiken är : , . ! ( ) { } [ ] * /. Till exempel används : för att beckna skala (1:2),  ! 

betecknar fakultet och { används inom mängdlära ({x : x>2}). Symbolerna ^ och ’ räknas också till 

interpunktioner men de används sällan enskilt utan istället för att förändra andra symboler, till 

exempel f’(x).   

Alfabetiska symboler 

Inom många olika områden i matematik används alfabetiska symboler. Några av de vanligaste är 

gemener och versaler från de latinska och grekiska alfabetena; a-z, A-Z, Α-Ω samt α-ω. Till exempel 

används många bokstäver från början av alfabetet som parametrar och bokstäver från slutet av 

alfabetet som variabler (Pimm, 1989).  
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5. Metod 

5.1 Urval 
De uppgifter jag har analyserat och klassificerat kommer från PISA 2003 och Nationella prov på 

gymnasienivå. Uppgifterna från PISA 2003 valdes för att kunna jämföra resultaten från denna studie 

med resultat från tidigare studier och undersöka om det finns några samband mellan dessa. PISA-

uppgifterna är speciella på så sätt att de bara består av uppgifter med mycket beskrivande text till 

skillnad mot andra uppgifter, till exempel i Nationella prov där många uppgifter till största del består 

av symboler samt en kort uppmaning så som ’beräkna’ eller ’lös ekvationen’. PISA-uppgifterna är 

också specifikt anpassade för elever som är 15 år vilket innebär att svårighetsgraden ligger ungefär 

på samma nivå för alla uppgifter. Uppgifterna från Nationella prov innehåller större variation vad 

gäller uppgiftstyper och svårighetsgrader. Då en stor del i denna studie består av att ta fram ett 

klassificeringsverktyg för symboler i matematikuppgifter är det relevant att undersöka uppgifter av 

olika typer och svårighetsgrader. De Nationella prov som använts är från A, B och C-kurser på 

gymnasiet. De Nationella proven är från 2010 och 2011.  Sammanlagt har 167 uppgifter analyserats 

varav 84 av dem är PISA-uppgifter. 

5.1.1 PISA 

PISA står för Programme for International Student Assessment och är ett OECD-projekt med syfte att 

undersöka elevers förmågor inom matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Studien genomförs 

vart tredje år genom att låta femtonåriga elever genomföra prov inom dessa tre områden (OECD, 

2003). I PISA 2003 deltog 41 länder men jag har i min studie bara använt svenska elevers resultat. 

Huvudtemat för PISA 2003 var matematiskt kunnande - mathematical literacy (OECD, 2003).  

Mathematical literacy is an individual’s capacity to identify and understand the role that 

mathematics plays in the world, to make well-founded judgements and to use and engage with 

mathematics in ways that meet the needs of that individual’s life as a constructive, concerned 

and reflective citizen. (OECD, 2003, s. 24) 

Vidare beskrivs matematiskt kunnande som elevers förmåga att analysera, resonera och 

kommunicera idéer när de formulerar och löser olika typer av matematiska problem (OECD, 2003). 

Detta innebär att matematiskt kunnande i detta sammanhang inte bara innebär ett rent matematiskt 

kunnande, eleverna måste också kunna uttrycka detta i tal och skrift samt förstå det de läser.  

5.1.2 Nationella Prov 

Nationella prov utformas av Skolverket i syfte att stödja en rättvis bedömning och betygssättning. De 

nationella proven ska även ge underlag för analyser av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls 

såväl på skolnivå som på nationell nivå (Skolverket, 2011).  Nationella prov i matematik genomförs i 

grundskolans åk. 3, 6 och 9 samt i gymnasieskolans matematikkurser A-D (samt motsvarande kurser i 

Gy 11). Nationella prov i matematik finns även för sameskolan, specialskolan samt komvux. 

 

5.2 Klassificeringsverktyg 
I detta avsnitt beskrivs det klassificeringsverktyg i form av ett klassificeringsprotokoll som tagits fram 

för denna studie. Först förklaras klassificeringsprotokollets struktur samt hur det använts. Sedan 

visas också konkreta exempel på hur det använts för att klassificera specifika uppgifter. 
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5.2.1 Klassificeringsprotokoll 

Alla uppgifter från PISA 2003 samt från de tre nationella prov som tidigare nämnts har analyserats. 

Information om varje uppgift har förts in i ett klassificeringsprotokoll (se exempel i bilaga 1). Nedan 

förklaras klassificeringsprotokollets rubriker. 

Uppgift 

Under denna huvudrubrik förtydligas vilken uppgift som analyserats på två olika sätt enligt nedan. 

Beskrivning 

Kolumnen innehåller korta beskrivningar om vad uppgifterna handlar om. Denna 

kategori underlättar vid analysen eftersom den gör det lättare att skilja uppgifterna åt. 

Benämning 

Varje uppgift från PISA har en mer formell benämning som skrivs in i denna kolumn. 

Uppgifterna från de nationella proven har i denna studie givits nya benämningar med 

information om kurs, årtal, del och uppgift. Även denna kategori används i analysen 

för att lättare skilja uppgifterna åt då varje (del)uppgift har en specifik benämning.  

Ex: 

Uppgift 

Beskrivning Benämning 

Snickare M266Q01 

Innebandybollar NPB 11 2:9a 

 

Klassificeringsprotokollet har förutom beskrivningen av uppgifterna tre huvudgrupper som innefattar 

olika symboltyper enligt Pimms indelning av matematiska symboler: logogram, interpunktioner och 

alfabetiska symboler. Pimms fjärde kategori piktogram togs inte med då den typen av symboler inte 

fanns med i någon uppgift. Piktogram används bara inom geometri och används mycket sällan i 

uppgifter riktade till gymnasieelever. Skulle klassificeringsverktyget användas för analys av uppgifter 

på högre matematisk nivå skulle piktogramkategorin fylla en större funktion och då kan den vara 

relevant att ta med men i detta fall kan den ses som överflödig. Till de tre huvudgrupperna räknas 

bara uppgifter där dessa symboltyper förekommer enskilt. Då dessa symboltyper även kan 

förekomma i olika typer av kombinationer, till exempel i ekvationer, finns också olika tänkbara 

kombinationer av symboltyperna med i klassifikationsprotokollet. Dessa typer av kombinationer 

lades till för att göra analysverktyget mer komplett eftersom många uppgifter innehåller sådana 

symbolkombinationer. Då det inte i förhand går att veta om kombinationer av symboler  påverkar 

uppgiftens svårighetsgrad annorlunda än enskilda symboler är kategorierna för olika 

symbolkombinationer relevant för att båda dessa möjligheter ska kunna undersökas. De tre 

huvudkategorierna samt kombinationerna mellan dessa har sedan delats in i olika underkategorier 

som specificerar de olika symboltyperna ytterligare.   

Logogram 

Till logogram inom matematiken räknas siffrorna 0-9 samt tecken som +, -, ×, ÷, %, √, —, |, =>, 

<=>,          ,    ∫,    ₀, ˄ och ˅ (Pimm, 1987). Då logogram kan förekomma både enskilt och i 

grupper har de delats in i följande två underkategorier. 
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Ensamma tal/siffror 
Hit räknas alla siffror och tal som står ensamma i löptext eller i övrigt helt enskilt. 
Siffror i diagram, årtal och klockslag har också räknats.  
Ex: 21, 5 
 

Tal/siffror + symboler 

I denna kategori hamnar alla tal eller siffror som står tillsammans med andra symboler 

av typen logogram. Denna kategori räknas inte som en kombinationskategori eftersom 

alla symboler räknas till kategorin logogram. 

Ex: 2+5, 10% 

 

Interpunktioner 

Exempel på interpunktioner som används i matematik är  :  ,  .  !  (  {  [  *  / (Pimm, 1987). Kravet för 

att dessa symboler ska räknas till denna kategori är att de används som en del av det matematiska 

språket i uppgiften. Punkter, komman, parenteser o.s.v. i löptext på sådant sätt som används även i 

vardagligt språk räknas därför inte. 

Ensamma interpunktioner 

I denna kategori räknas endast interpunktioner som står enskilt.  

Ex: ”Inom matematiken utläses ! som fakultet” 

Alfabetiska symboler 

Till denna kategori räknas olika typer av alfabetiska symboler där de vanligaste är gemener och 

versaler från de latinska och grekiska alfabetena, d.v.s a-z, A-Z, Α-Ω samt α-ω (Pimm, 1987).  

Ensamma bokstavssymboler 

I denna kategori räknas alla alfabetiska symboler som står helt ensamma, till exempel i 

löptext. Endast bokstäver som används som variabler eller parametrar räknas. 

Bokstäver som används för förkortningar räknas inte (ex. m som beteckning för 

meter).  

Ex: x, a 

Kombinationer mellan symboltyper 

Till denna kategori räknas olika kombinationer mellan de tre symboltyperna. Dessa kombinationer 

dyker ofta upp i exempelvis ekvationer och funktioner. Som tidigare nämnts skiljer Cajori (1929) på 

primitiva och sammansatta former och därför görs denna åtskillnad även i denna studie. Kategorin 

med kombinationer mellan symboltyper innefattar endast sammansatta former vilka specificeras 

genom underkategorierna nedan. Underkategorierna nedan har valts för att de täcker in olika typer 

av sammansatta former som inte finns med i Pimms indelning av symboler.  

Tal/siffror + bokstäver 

Till denna kategori räknas siffror och tal som står tillsammans med bokstäver men i 

övrigt helt enskilt.  

Ex: 3a 
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Bokstäver + ickenumeriska logogram 

I denna kategori räknas bokstäver och ickenumeriska logogram som står tillsammans 

men i övrigt helt enskilt.  

Ex:  x + y, a + b = c 

Logogram + interpunktioner 

I denna kategori räknas logogram och interpunktioner som står tillsammans men i 

övrigt helt enskilt. Till exempel så räknas klockslag och decimaltal till denna kategori. 

Ex: 5,12, 3:4, 10%, 12.00  

Alfanumeriska uttryck 

Alfanumeriska uttryck är en blandning av tal, alfabetiska symboler och 

operationssymboler (Bergsten, Häggström & Lindberg, 1997). I denna kategori räknas 

uttryck som innehåller alla dessa tre delar. De uttryck som innehåller tal, alfabetiska 

symboler och andra typer av ickenumeriska logogram räknas också till denna kategori. 

Ex: 3x – 7 = x + 15, a ∙ 2b = 2a ∙ b, a>4 

Logogram + interpunktioner + bokstavssymboler 

Till denna kategori räknas uppgifter som innehåller alla dessa tre symboltyper i samma 

matematiska uttryck. 

Ex. x(1+x), 0,75x 

Underkategorier 

Vidare delas alla ovan nämnda underkategorier in i vardera två variabler som är desamma för alla; 

Förekomst och Svar. Uppgifterna ges under klassificeringen ett värde på 0 eller 1 för respektive 

variabel beroende på om symboltypen/kombinationen förekommer eller inte. 

Förekomst 

I kolumnen för förekomst markeras huruvida symboltypen förkommer eller inte i 

uppgiftstexten.  

 

Svar 

Svarskolumnen används för att markera om symboltypen förkommer i det korrekta 

svaret på uppgiften. Med detta menas det minimum av symboler som måste finnas 

med i svaret för att det ska vara korrekt. Eventuella beräkningar tas inte med då vissa 

uppgifter kan lösas på flera olika sätt och de olika lösningsmetoderna i många fall 

skulle ge olika markeringar i klassificeringsprotokollet. I de fall då uppgiften kan 

besvaras på olika sätt som alla är korrekta (ex. 50% eller 0,5) får alla dessa 

symboltyper/kombinationer en markering för förekomst i svaret.  

För logogram kan det till exempel se ut på följande sätt. 

Logogram 

Ensamma tal/siffror Siffror + symboler 

Förekomst Svar Förekomst Svar 
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Antal symboler 

Förutom de kategorier som tidigare nämnts har också det totala antalet symboler i uppgifterna 

räknats oberoende av vilken de symboltyp de tillhör. Varje enskild symbol har räknats men också de 

grupper som de förekommer i vilket förklaras mer ingånde nedan. Anledningen till att dessa 

kategorier finns med i klassificeringsprotokollet är för att undersöka om mängden symboler i 

uppgiften spelar någon roll för uppgiftens svårighetsgrad. 

Totalt antal symboler 

Här räknas alla uppgiftens symboler som är definierade enligt ovan. I ett tal räknas 

varje siffra och i ett matematiskt uttryck räknas varje enskild symbol. Exempel på detta 

ges i kapitel 5.2.2.  

 

Antal grupper av symboler 

Som tidigare nämnts kan symboler kan delas in i primitiva former och sammansatta 

former (Cajori, 1929). I denna kategori räknas alla sammansatta former. Matematiska 

uttryck eller tal räknas som sammansatta former. Exempel på detta ges i kapitel 5.2.2. 

 

5.2.2 Exempel på klassificering 

Med början på nästa sida visas exempel på tre uppgifter och hur de har klassificerats. Den första 

uppgiften kommer från PISA 2003 och består av tre deluppgifter som klassificerats var för sig. Uppgift 

två kommer från  ett nationellt prov i Matematik B och uppgift fyra kommer från ett nationellt prov i 

Matematik C. Vissa uppgifter har inledande text - en ”förtext” som är densamma för flera 

deluppgifter. I dessa fall räknas förtextens eventuella symboler till alla ingående deluppgifter.  
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Exempel 1 

 

Fråga 1 

Uppgift: Växelkurs 

Benämning: M413Q01 

Förekomst av symboler i uppgiften:  

3 (i förtexten)  1 SGD = 4,2 ZAR 3 000 

Detta medför att uppgiften får markeringar i kolumnen för förekomst för kategorierna Enskilda 

tal/siffror samt Logogram + interpunktioner. SGD och ZAR räknas som beteckningar och inte som 

symboler. 
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Korrekt svar: 12 600 ZAR 

Då svaret endast består av symboltypen Enskilda tal/siffror är det den enda kolumn som får en 

markering för förekomst i svaret. 

Totalt antal symboler:  10 st  

3 1  =  4  ,  2  3  

0  0  0 

Antal grupper av symboler: 3 st  

3 1 SGD  = 4,2 ZAR 3 000  

 

Fråga 2 

Uppgift: Växelkurs 

Benämning: M413Q02 

Förekomst av symboler i uppgiften:  

3 (i förtexten)  3 3 900 1 SGD = 4,0 ZAR  

Detta medför att uppgiften får markeringar i kolumnen för förekomst för kategorierna Enskilda 

tal/siffror samt Logogram + interpunktioner. SGD och ZAR räknas som beteckningar och inte som 

symboler. 

Korrekt svar: 975 SGD 

Då svaret endast består av symboltypen Enskilda tal/siffror är det den enda kolumn som får en 

markering för förekomst i svaret. 

Totalt antal symboler:  11 st  

3 3  3  9  0  0  1  

=  4  , 0 

Antal grupper av symboler: 4 st  

3 3 3 900 1 SGD  = 4,0 ZAR   

 

Fråga 3 

Uppgift: Växelkurs 

Benämning: M413Q03 

Förekomst av symboler i uppgiften:  

3 (i förtexten)  3  4,2  4,0 4,2 4,0  

Detta medför att uppgiften får markeringar i kolumnen för förekomst för kategorierna Enskilda 

tal/siffror samt Logogram + interpunktioner. SGD och ZAR räknas som beteckningar och inte som 

symboler. 

Korrekt svar: Ja, det är en fördel 

Då svaret kan skrivas enbart med ord får ingen kolumn någon markering för förekomst i svaret. 
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Totalt antal symboler:  14 st  

3 3  4  ,  2  4  ,  

0  4  , 0 4 , 2 

Antal grupper av symboler: 5 st  

3 3 4,2  4,0 4,0 4,2  

 

Exempel 2 

 

Uppgift: Förenkla uttryck 

Benämning: NPB 11 1:5 

Förekomst av symboler i uppgiften:  

(x-2)²+(3-x)(x-4)  

Uppgiften innåller en kombination av olika symboler (bokstäver, logogram och interpunktioner) som 

står tillsammans som ett enda uttryck. Detta medför att uppgiften får en markering i kolumnen för 

förekomst för kategorin Logogram + interpunktioner + bokstavssymboler. 

Korrekt svar: 3x-8 

Det korrekta svaret är en kombination av olika symboltyper som står tillsammans som ett enda 

uttryck. Kolumnen för Alfanumeriska symboler får en markering för förekomst i svaret. 

Totalt antal symboler:  17 st  

( x - 2 ) ² +  

( 3 - x ) ( x 

- 4 

Antal grupper av symboler: 1 st  

(x-2)²+(3-x)(x-4)  

 

Exempel 3 

 

Uppgift: Ränta 

Benämning: NPC 11 1:7 

Förekomst av symboler i uppgiften:  

B r% K K B r  
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Detta medför att uppgiften får markeringar i kolumnen för förekomst för kategorierna Enskilda 

bokstavssymboler samt Bokstäver + ickenumeriska logogram. 

 Korrekt svar: K=B   
 

   
)³ 

Det korrekta svaret är en kombination av olika symboltyper som står tillsammans som ett enda 

uttryck. Kolumnen för Logogram + interpunktioner + bokstavssymboler  får en markering för 

förekomst i svaret. 

Totalt antal symboler:  7 st  

B r % K K B r 

Antal grupper av symboler: 6 st  

B r% K K B r 

 

5.3 Statistisk analys 
För att besvara de frågeställningar som rör olika typer av samband har en statistisk analys 

genomförts. I den statistiska analysen har korrelationssanalyser gjorts mellan det datamaterial som 

tagits fram genom denna studie, d.v.s. klassificeringen av symboler i uppgifterna och färdigt 

datamaterial i form av värden för lösningssfrekvenser (p-värden) och krav på läsförmåga (PCA-

värden) från tidigare studier. Det färdiga datamaterialet har lagts in som två variabler i 

klassifikationsprotokollet; p-värde och PCA - Läsförmåga. Nedan förklaras de olika begreppen mer 

ingående. 

P-värde 

I detta sammanhang motsvarar p-värdet lösningssfrekvensen och visar hur stor del av uppgiftens 

möjliga poäng som delats ut. Om uppgiften endast kan ge en poäng motsvarar p-värdet hur stor 

andel av eleverna som klarat uppgiften. P-värdet skrivs som ett decimaltal, ex. 0,68. I fortsättningen 

kommer både begreppet p-värde och lösningssfrekvens att användas, dess innebörder är dock 

desamma. Observeras bör att p-värde i detta sammanhang ej får förväxlas med det p-värde som 

används i andra statistiska sammanhang för att beteckna signifikansnivå, t.ex. vid hypotestestning. 

PCA 

PCA står för principalkomponentanalys (Principal Component Analysis) och används när man har data 

med väldigt många olika faktorer och man vill ta reda på om det finns grupper som är lika varandra 

eller om vissa av faktorerna hänger samman.   

I denna studie används färdigt datamaterial i form av resultat från en principalkomponentanalys från 

en tidigare studie (Österholm & Bergqvist, 2011). I denna tidigare studie gjordes 

principalkomponentanalysen för att kunna rangordna PISA-uppgifter utifrån hur höga krav på 

läsförmåga de ställer. I denna studie motsvarar alltså de PCA-värden som används hur höga krav på 

läsförmåga uppgiften ställer. PCA-värdet kan kan vara ett värde mellan -1 och 1. Motsvarande 

datamaterial finns inte för uppgifterna från de nationella proven vilket innebär att dessa upgifter inte 

kunnat studeras utifrån krav på läsförmåga.  
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Korrelation 

Korrelationen anger styrkan och riktningen av ett samband mellan två variabler. 

Korrelationskoefficienten uttrycker graden av linjär samvariation och kan variera mellan -1 och 1. När 

korrelationskoefficienten är (nära) 1 eller -1 tyder detta på ett starkt samband mellan variablerna. 

När koefficienten är (nära) 0 är korrelationen svag. Tecknet framför värdet anger riktningen, 

korrelationen kan vara antingen positiv eller negativ. Positiv korrelation innebär att höga värden på 

den första variabeln hänger samman med höga värden på den andra variabeln. Negativ korrelation 

innebär motsatsen, d.v.s. att höga värden på den första variabeln hänger samman med låga värden 

på den andra variabeln. Korrelationsanalysen i denna studie har genomförts i Microsoft Office Excel 

2007. 
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6. Resultat 

6.1 I vilken utsträckning finns det symboler av olika typer i 

matematikuppgifter från PISA och Nationella prov? 
Sammanlagt har 167 matematikuppgifter analyserats. Av dessa är det 7 uppgifter som inte innehåller 

någon symbol alls. Vissa uppgifter innehåller flera olika typer av symboler. Diagram 1 visar hur många 

uppgifter som innehåller respektive symboltyp.  

Diagram 1: Antal uppgifter från PISA och nationella prov som innehåller olika typer av  

symboler. 

 

132 av 167 uppgifter innehåller ensamma tal/siffror vilket alltså är den vanligast förekommande 

symboltypen i dessa uppgifter. Kombinationen tal/siffror + bokstäver samt ensamma interpunktioner 

förekommer inte i någon uppgift och kombinationen bokstäver + ickenumeriska logogram 

förekommer i tre uppgifter. Antalet uppgifter som innehåller alfanumeriska uttryck, ensamma 

bokstavssymboler samt tal/siffror + symboler är ganska lika, de ligger alla mellan 18 till 39 uppgifter 

per symboltyp.  

6.2 Hur ser sambanden ut mellan förekomst av olika symboltyper i 

matematikuppgifter och uppgifternas lösningsfrekvenser? 
Inför presentationen av de statistiska sambanden har uppgifterna delats upp i grupper. Först 

presenteras resultaten för PISA-uppgifterna och sedan för de Nationella proven. Detta gör det möjligt 

att se eventuella skillnader mellan grupperna. Slutligen visas också resultaten då båda grupperna 

slagits samman vilket innebär att vi kan se om något samband blir starkare då fler uppgifter 

behandlas. 

Tabell 1 visar korrelationen mellan förekomst av olika symboltyper i PISA-uppgifter och uppgifternas 

lösningsfrekvens (p-värde). Om korrelationskoefficienten skulle vara (nära) 1 eller -1 tyder detta på 

ett starkt samband mellan variablerna och om koefficienten är (nära) 0 är korrelationen svag.  
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Tabell 1: Korrelation mellan förekomst av olika symboltyper i PISA-uppgifter och 

lösningsfrekvens (p-värde) 

Variabel ett Variabel två Korrelationskoefficient 

Ensamma tal/siffror p-värde -0,009854825 

Tal/Siffror + symboler  p-värde -0,042767499 

Ensamma interpunktioner  p-värde 
 Ensamma bokstavssymboler  p-värde -0,283219595 

Tal/siffror + bokstäver p-värde 
 Bokstäver + ickenumeriska logogram  p-värde 
 Logogram + interpunktioner p-värde 0,025931945 

Alfanumeriska uttryck  p-värde -0,185536300 

Logogram + interpunktioner + bokstavssymboler p-värde -0,005110536 

Totalt antal symboler p-värde 0,020945999 

Antal grupper av symboler p-värde 0,018350779 

 

Som vi kan se i tabell 1 ligger många korrelationskoefficienter nära 0 vilket tyder på att det inte finns 

något starkt samband mellan förekomsten av dessa symboltyper och lösningsfrekvensen. Där 

korrelationskoefficienten saknas beror detta på att symboltypen/kombinationen inte förekommer i 

de uppgifter som analyserats. Det finns två korrelationskoefficienter vad gäller de olika 

symboltyperna som sticker ut lite. Korrelationen mellan förekomst av ensamma bokstavssymboler 

och p-värde tycks vara något starkare än de andra även om det fortfarande är ganska svagt. Denna 

har en negativ korrelationskoefficient vilket innebär att det eventuella sambandet i så fall finns 

mellan förekomsten av dessa symboler och ett lågt p-värde (eller icke förekomst av dessa symboler 

och ett högt p-värde). Uppgifter som har många ensamma bokstavssymboler verkar alltså vara en 

aning svårare att lösa än uppgifter som innehåller andra symboltyper. Den andra som sticker ut lite 

är logogram + interpunktioner som är den enda symboltyp som har en positiv korrelation med p-

värdet. En positiv korrelation skulle kunna innebära att uppgifter som innehåller logogram + 

interpunktioner är något lättare att lösa än uppgifter som innehåller andra symboltyper. 

Korrelationskoefficienten ligger dock mycket nära noll vilket tyder på att sambandet är väldigt svagt 

och i detta fall näst intill obefintligt. Vad gäller det totala antalet symboler och antal grupper av 

symboler är korrelationen med p-värdet även där mycket svag.  

Tabell 2 visar korrelationen mellan förekomst av olika symboltyper i uppgifter från nationella prov 

och uppgifternas lösningsfrekvens (p-värde). Korrelationsanalysen är genomförd på samma sätt som 

för tabell 1 men med uppgifter från nationella prov istället för PISA. 

 

Tabell 2: Korrelation mellan förekomst av olika symboltyper i uppgifter från nationella prov  

och lösningsfrekvens (p-värde) 

Variabel ett Variabel två Korrelationskoefficient 

Ensamma tal/siffror p-värde 0,109875228 

Tal/Siffror + symboler  p-värde 0,135940105 

Ensamma interpunktioner  p-värde 
 Ensamma bokstavssymboler  p-värde -0,374390210 

Tal/siffror + bokstäver p-värde 
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Bokstäver + ickenumeriska logogram  p-värde -0,129003493 

Logogram + interpunktioner p-värde 0,079699937 

Alfanumeriska uttryck  p-värde -0,076970879 

Logogram + interpunktioner + bokstavssymboler p-värde -0,009719019 

Totalt antal symboler p-värde -0,119339530 

Antal grupper av symboler p-värde -0,153115471 

 

Korrelationen i detta fall tycks generellt sett vara något starkare mellan alla symboltyper och p-

värdet men fortfarande har de flesta en korrelationskoefficient ganska nära 0. Den som även här 

sticker ut mest är korrelationen mellan förekomst av ensamma bokstavssymboler och p-värden med 

en korrelationskoefficient som är -0,37. Även denna korrelationskoefficient är negativ så även här 

finns det eventuella sambandet mellan förekomsten av dessa symboler och ett lågt p-värde eller vice 

versa. Detta innebär att sambandet tyder på att uppgifter som innehåller ensamma 

bokstavssymboler har en lägre lösningsfrekvens. Ser man här till det totala antalet symboler och 

antal grupper av symboler är korrelationen starkare än för PISA-uppgifterna.  

Korrelationskoefficienternas värden är dock fortfarande nära noll vilket innebär att inget tydligt 

samband kan påvisas.  

 

Tabell 3 visar korrelationen mellan förekomst av olika symboltyper i uppgifter från både PISA och 

nationella prov och uppgifternas lösningsfrekvens (p-värde). Denna tabell är alltså en 

sammanställning av korrelationen mellan de olika typerna och p-värdet för alla de tidigare 

uppgifterna.  

 

Tabell 3: Korrelation mellan förekomst av olika symboltyper i uppgifter från PISA samt  

nationella prov och lösningsfrekvens (p-värde) 

Variabel ett Variabel två Korrelationskoefficient 

Ensamma tal/siffror P-värde 0,124993718 

Tal/Siffror + symboler  P-värde 0,052684738 

Ensamma interpunktioner  P-värde 
 Ensamma bokstavssymboler  P-värde -0,379802864 

Tal/siffror + bokstäver P-värde 
 Bokstäver + ickenumeriska logogram  P-värde -0,118802124 

Logogram + interpunktioner P-värde 0,082717973 

Alfanumeriska uttryck  P-värde -0,157090311 

Logogram + interpunktioner + bokstavssymboler P-värde -0,081036885 

Totalt antal symboler P-värde 0,056312164 

Antal grupper av symboler P-värde 0,055152649 

 

Även här syns det tydligt att det starkaste sambandet är mellan förekomst av ensamma 

bokstavssymboler och lågt p-värde. Korrelationskoefficienten har värdet -0,38.  En till som sticker ut 

något är korrelationen mellan förekomst av alfanumeriska uttryck och lågt p-värde med en 

korrelationskoefficienten -0,16. Här kan vi se att sambandet mellan förekomst av ensamma 

bostavssymboler och lågt p-värde är något större när korrelationsanalysen genomförs på alla 

uppgifter tillsammans jämfört med varje grupp för sig. Alla negativa samband förekommer mellan 

symboltyper som innehåller bokstavsymboler på något sätt och höga p-värden. Detta skulle kunna 
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tyda på att det finns en koppling mellan förekomsten av bokstavssymboler och låga 

lösningsfrekvenser.  Alla de andra har positiva korrelationskoefficienter. Ser man på de med en 

positiv korrelationskoefficient är det korrelationen mellan förekomst av ensamma tal/siffror och högt 

p-värde som har det största värdet på 0,12. Även här ser vi att inget tydligt samband finns mellan det 

totala antalet symboler i uppgiften eller antalet grupper av symboler och p-värdet. 

 

6.3 Hur ser sambanden ut mellan uppgifternas lösningsfrekvenser och 

huruvida olika typer av symboler måste användas för att ge ett korrekt svar 

på uppgiften? 
Av de 167 analyserade uppgifterna är det 44 stycken som kan besvaras med hjälp av färdiga 

alternativ eller med ett eget svar som kan formuleras enbart med ord. Även om de färdiga 

svarsalternativen innehåller symboler har inte dessa uppgifter räknats eftersom eleverna i dessa fall 

inte själva behöver skriva symbolerna. Dessa symboler har istället räknats som att de förekommer i 

uppgiftstexten eftersom eleverna måste läsa dem för att besvara uppgiften. I de övriga 123 

uppgifterna måste någon typ av symboler användas, d.v.s. skrivas, för att besvara uppgiften korrekt. 

Diagram 2 visar hur många uppgifter som kräver olika symboltyper för att besvaras korrekt. 

Diagram 2: Antal uppgifter där de korrekta svaren innehåller olika symboltyper 

 
 

88 uppgifter kan besvaras med ensamma tal /siffror. Att ensamma bokstavssymboler eller bokstäver 

+ ickenumeriska logogram måste användas i svaret är ovanligt. Tal/siffror + bokstäver och ensamma 

interpunktioner behöver inte användas i något svar. Alfanumeriska uttryck, logogram + 

interpunktioner + bokstavssymboler samt tal/siffror + symboler förekommer i svaret på ca 20 

uppgifter vardera.  

Tabell 4 visar korrelationen mellan symboler som måste användas i uppgifternas korrekta svar och 

uppgifternas lösningsfrekvenser (p-värden).   
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Tabell 4: Korrelation mellan symboler i uppgifternas korrekta svar och uppgifternas lösningsfrekvenser 

Variabel ett Variabel två Korrelationskoefficient 

Ensamma tal/siffror - svar p-värde 0,025257741 

Tal/Siffror + symboler - svar p-värde -0,214164146 

Ensamma interpunktioner  - svar p-värde 
 Ensamma bokstavssymboler  - svar p-värde -0,126096949 

Tal/siffror + bokstäver - svar p-värde 
 Bokstäver + ickenumeriska logogram  - svar p-värde -0,157921531 

Logogram + interpunktioner - svar p-värde -0,063412721 

Alfanumeriska uttryck  - svar p-värde -0,196598083 

Logogram + interpunktioner + bokstavssymboler - svar p-värde -0,154524423 

 

Även här ligger många korrelationskoefficienter nära noll. Den starkaste korrelationen har 

korrelationskoefficienten -0,21 och beskriver sambandet mellan förekomst av tal/siffror + symboler i 

svaret och p-värdet. Även här är det en negativ korrelation vilket innebär att ett eventuellt samband i 

så fall förekommer mellan förekomst av tal/siffror + symboler i svaret och låga p-värden eller vice 

versa. Korrelationen mellan alfanumeriska uttryck och p-värdet är nästan lika starkt då den har en 

korrelationskoefficient på -0,20.  

 

6.4 Hur ser sambanden ut mellan uppgifter som innehåller olika typer av 

symboler och uppgifter som ställer höga krav på läsförmåga? 
Som tidigare nämnts finns information om hur höga krav på läsförmåga varje PISA-uppgift ställer. 

Liknande information finns inte för uppgifterna från de nationella proven  så därför är det bara PISA-

uppgifter som studerats för att besvara denna frågeställning. PISA-uppgifterna kan delas in i två olika 

grupper beroende på deras PCA-värden, d.v.s. hur höga krav på läsförmåga som uppgiften ställer. En 

grupp är de som har negativa PCA-värden. Av de 84 PISA-uppgifterna är det 22 stycken som har ett 

negativt PCA-värde. Att en uppgift har ett negativt PCA-värde innebär att uppgifterna inte ställer 

speciella krav på läsförmåga, det är istället elever med mindre god läsförmåga som klarat uppgiften 

bäst. Då dessa uppgifter på så sätt är av speciell karaktär presenteras resultatet från dessa uppgifter 

för sig. Diagram 3 visar hur många av dessa uppgifter som innehåller olika symboltyper. 

Diagram 3: Förekomst av olika symboltyper i PISA-uppgifter med negativt PCA-värde 
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Då det endast är 22 uppgifter som studerats i detta fall medför det att vissa symboltyper inte alls 

förekommer och vissa symboltyper förekommer endast i ett fåtal uppgifter. Undantaget är ensamma 

tal/siffror som förekommer i alla uppgifter utom en.   

 

Då alla uppgifter inom denna grupp har negativa PCA-värden och således inte ställer några speciella 

krav på läsförmåga skulle en korrelationsanalys för dessa uppgifter inte säga oss något om vilka 

symboltyper som har ett samband med uppgifter som ställer höga krav på läsförmåga. En 

korrelationsanalys för denna grupp av uppgifter är alltså inte relevant för att besvara frågan och 

presenteras därför inte. Vi kan däremot i Diagram 3 ovan se vilka typer av symboler som förekommer 

i uppgifter som inte ställer några speciella krav på läsförmåga och jämföra detta med resultatet för 

de PISA-uppgifter som har positiva p-värden och se om de skiljer sig åt.  

Den andra gruppen av PISA-uppgifter är de med positivt PCA-värde och denna grupp omfattar 64 

uppgifter. Ju högre PCA-värde uppgiften har desto högre krav på läsförmåga ställer uppgiften.  

Diagram fyra visar hur många av dessa uppgifter som innehåller olika symboltyper. 

Diagram 4: Förekomst av olika symboltyper i PISA-uppgifter med positivt PCA-värde 

 

Även i denna grupp finns det vissa symboltyper som inte alls förekommer i uppgifterna samt ett par 

som bara förekommer i enstaka uppgifter. Ensamma tal/siffror är även här den symboltyp som 

förekommer i flest uppgifter. Jämför vi fördelningarna av de symboltyper som förekommer i dessa 

uppgifter med de uppgifter som har negativa PCA-värden ser fördelningen ut på ungefär samma sätt. 

De två vanligast förekommande symboltyperna/kombinationerna i båda grupperna är ensamma 

tal/siffror samt logogram + interpunktioner. 

Tabell 5 visar korrelationen mellan förekomst av olika symboltyper i PISA-uppgifter och positiva PCA-

värden. Detta innebär att om korrelationskoefficienten är (nära) 1 är sambandet som starkast mellan 

förekomst av olika symboltyper och höga krav på läsförmåga. Om korrelationskoefficienten är (nära) 

0 finns inga tydliga samband. Om korrelationskoefficienten är (nära) -1 är sambandet starkast mellan 

förekomst av olika symboltyper och låga krav på läsförmåga . 
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Tabell 5: Korrelation mellan förekomst av olika symboltyper i PISA-uppgifter och positivt PCA-värde 

Variabel ett Variabel två Korrelationskoefficient 

Ensamma tal/siffror Läsförmåga 0,090473614 

Tal/Siffror + symboler  Läsförmåga 0,027140799 

Ensamma interpunktioner  Läsförmåga 
 Ensamma bokstavssymboler  Läsförmåga -0,078053216 

Tal/siffror + bokstäver Läsförmåga 
 Bokstäver + ickenumeriska logogram  Läsförmåga 
 Logogram + interpunktioner Läsförmåga 0,095930498 

Alfanumeriska uttryck  Läsförmåga 
 Logogram + interpunktioner + bokstavssymboler Läsförmåga 0,066017386 

Totalt antal symboler Läsförmåga 0,108672863 

Antal grupper av symboler Läsförmåga 0,144285993 

 

För alla olika symboltyper ligger korrelationskoefficienten mycket nära noll. Det finns ingen 

symboltyp som på något sätt sticker ut. Ser man till symboltypen ensamma bokstavssymboler vars 

förekomst hade en relativt hög korrelation med låga p-värden verkar den inte ha något samband 

med höga krav på läsförmåga. Den förekommer dock bara i två uppgifter vilket eventuellt kan vara 

för få för att något eventuellt samband ska synas. Vad gäller det totala antalet symboler och antal 

grupper av symboler i uppgiften finns ett något större samband. Detta kan tolkas som att uppgifter 

med många symboler i viss mån ställer högre krav på läsförmåga. 

6.5 Sammanfattning 
Den klart vanligast förekommande symboltypen i uppgifter från PISA 2003 och nationella prov är 

ensamma tal/siffror som förekommer i 132 av 167 uppgifter. Kombinationen tal/siffror + bokstäver 

samt symboltypen ensamma interpunktioner förekommer inte i någon uppgift. Även kombinationen 

bokstäver + ickenumeriska logogram är ovanlig då den endast förekommer i tre uppgifter. 

Huruvida det finns något samband mellan olika symboltypers förekomst och uppgifternas 

lösningsfrekvenser är svårt att svara på då alla korrelationskoefficienter ligger relativt nära noll. Det 

finns dock ett samband som verkar vara lite starkare än de andra och det är sambandet mellan 

förekomst av ensamma bokstavssymboler och låga p-värden. När det totala antalet symboler i 

uppgiften eller antalet grupper av symboler korrelerades mot p-värdet gick inga tydliga samband att 

se. 

 

I 123 av de 167 uppgifterna måste eleverna själva formulera ett eget svar på uppgiften. I svaret på 88 

av dessa måste ensamma tal /siffror finnas med för att svaret ska anses vara korrekt. Tal/siffror + 

bokstäver och ensamma interpunktioner behöver inte användas i något svar och att ensamma 

bokstavssymboler eller bokstäver + ickenumeriska logogram måste användas i svaret är ovanligt. Ser 

man till korrelationen mellan förekomst av de olika symbolgrupperna i svaren och p-värdena ligger 

även här många korrelationskoefficienter nära noll. De starkaste korrelationerna har 

korrelationskoefficienterna -0,20 och -0,21 och beskriver sambanden mellan förekomst av 

alfanumeriska uttryck i svaret och låga p-värden respektive tal/siffror + symboler i svaret och låga p-

värden.  
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Inget tydligt samband finns mellan förekomst av olika symboltyper i PISA-uppgifter och höga krav på 

läsförmåga. Möjligtvis finns ett svagt samband mellan uppgifter som innehåller många symboler och 

höga krav på läsförmåga. 
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7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 
Det har varit väldigt svårt att hitta tidigare forskning om symboler i matematik kopplat till 

läsförståelse. Detta har gjort att det varit svårt att veta vad som spelar in och vad som bör finnas med 

i klassificeringsverktyget. Valet av kategorier har därför inte alltid kunnat stödjas genom tidigare 

forskning vilket kan ses som en nackdel med denna metod. För att verktyget ändå ska vara så 

användbart och tillförlitligt som möjligt har har olika prov analyserats och kategorierna anpassats 

efter vad proven innehåller för olika symboltyper och kombinationer. Vissa kategorier har också 

anpassats efter vad som är praktiskt möjligt att undersöka. I den slutgiltiga versionen av 

klassificeringsverktyget tycker jag att jag har fått med alla symboltyper och kombinationer av dessa 

som är relevanta vid analys av matematikuppgifter på gymnasienivå. När jag klassificerade 

uppgifterna utifrån denna sista version av klassificeringsverktyget stötte jag inte på några större 

problem. Jag upplevde att uppgifterna var ganska lätta att klassificera utifrån verktyget. Även om jag 

upplever att klassificeringsverktyget i sin nuvarande form är användbart ser jag ändå det som möjligt 

att vidareutveckla och förbättra det. Det kan också utvecklas för att anpassas till analys av 

matematikuppgifter på annan nivå än gymnasienivå. Genom att studera andra typer av uppgifter än 

uppgifter från PISA och Nationella prov skulle skulle man kunna komplettera verktyget med fler 

kategorier om det visar sig att de uppgifterna innehåller andra typer av symbolkombinationer. En av 

de nackdelar jag kan se med klassificeringsverktyget är att det är ganska lätt att råka fylla i 

protokollet fel. För att få ett tillförlitligt resultat krävs att man är mycket noggrann både då man 

analyserar uppgifterna och då man fyller i protokollet. Om man missar någon symbol eller skriver fel 

värde på någon variabel skulle det kunna påverka resultatet vid de statistiska körningarna. 

Ensamma interpunktioner och tal/siffror + bokstäver visade sig vara icke förekommande i de 

uppgifter som analyserats i denna studie. Då dessa symboltyper/kombinationer teoretiskt sett skulle 

kunna förekomma i andra uppgifter på gymnasienivå har de ändå fått finnas kvar för att göra 

analysverktyget mer komplett och tillämpbart på andra typer av uppgifter än de som analyserats i 

denna studie. Detta till skillnad mot symboltypen piktogram som valdes att tas bort då den inte 

förekommer i uppgifter på gymnasienivå. 

Vad gäller metoden för den statistiska analysen, dvs. korrelationsanalysen, så har den både för- och 

nackdelar. Fördelarna med att använda korrelationsanalys är att den är enkel att genomföra. Detta 

gör att den  inte är speciellt tidskrävande vilket kan vara en fördel i en studie som ska genomföras 

under begränsad tid. Ett alternativ till att göra korrelationsanalys hade kunnat vara att istället göra 

en regressionsanalys. Fördelen med att göra en regressionsanalys istället för en korrelationsanalys är 

att man kan få fram mer statistisk information från körningarna.  Regressionsanalys hade också 

kunnat resultera i spridningsdiagram som visar hur de olika variablerna förhåller sig till varandra. 

Detta hade varit intressant då studier av diagrammen möjligtvis skulle kunna visa på andra typer av 

samband än linjära samband.   

7.2 Resultatdiskussion 
Resultatet visade att den klart vanligast förekommande symboltypen i uppgifter från PISA 2003 och 

nationella prov är ensamma tal/siffror. Detta är ett rimligt resultat då siffror används i de flesta 

beräkningar av svaret på matematikuppgifter. 



27 
 

Vad gäller de statistiska undersökningarna visade det sig att det inte finns några riktigt tydliga 

samband. Det är mycket möjligt att det inte finns några samband mellan olika symboltyper och 

uppgiftens svårighetsgrad eller höga krav på läsförmåga. Det skulle också kunna vara så att om 

studien gjordes igen med fler uppgifter eller andra typer av uppgifter så skulle resultatet bli 

annorlunda. Något som indikerar att mängden uppgifter kan spela roll är fallet då uppgifterna från 

PISA och Nationella prov först analyserades först var för sig och sedan tillsammans. När 

korrelationsanalysen gjordes för alla uppgifter tillsammans visade det sig att vissa samband var 

starkare än för någon av uppgiftsgrupperna när de analyserades var för sig. Det är därför svårt att 

svara på om de (icke existerande) samband som påvisats i denna studie gäller generellt. Det enda 

som kan sägas är att de gäller för just de uppgifter som studerats. 

 

Något som är intressant är att det finns ett samband som verkar vara lite starkare än de andra, 

sambandet mellan förekomst av ensamma bokstavssymboler och låga p-värden. Även om det inte är 

något starkt samband sticker denna symboltyp ändå ut jämfört med de andra vilket kan tyda på att 

något med bokstavssymboler faktiskt gör att eleverna har svårare att lösa uppgiften. Man kan dock 

inte veta om det är symbolerna i sig som gör uppgiften svårare eller om det är så att 

bokstavssymboler förekommer oftare i uppgifter som är svårare rent matematiskt och att det är 

därför lösningsfrekvensen är lägre på just dessa uppgifter. När förekomsten av bokstavssymboler 

jämfördes med hur höga krav på läsförmåga uppgiften ställer var korrelationskoefficienten i princip 

noll vilket tyder på att inget linjärt samband finns mellan dessa variabler. Detta skulle i så fall 

medföra att det inte är att läsa dessa symboler som gör uppgiften svår utan det är troligare att det är 

just svårare matematik som gör uppgiften svår. Värt att notera är att bland de uppgifter som 

jämfördes på detta sätt endast fanns 2 uppgifter som innehöll ensamma bokstavssymboler. Detta är 

väldigt få och det är svårt att dra en definitiv slutsats av detta då det är tänkbart att resultatet blivit 

annorlunda om fler uppgifter som innehållit denna symboltyp hade studerats. 

 

När korrelationsanalysen gjordes mellan förekomst av olika symboltyper och p-värden för PISA-

uppgifter och uppgifter från nationella prov tillsammans visade det sig att alla negativa 

korrelationskoefficienter förekom för de symboltyper som på något sätt innehåller 

bokstavssymboler. Sambanden för alla de övriga symboltyperna var positiva. Detta skulle kunna 

innebära att uppgifter som på något sätt innehåller bokstavssymboler, antingen enskilt eller 

tillsammans med andra symboltyper, är något svårare att lösa. Bokstavssymboler kan uppfattas på 

fem olika nivåer. 

1. Bokstaven ses som ett objekt som saknar mening, eller dess värde fås som bokstavens plats i 

alfabetet. 

2. Det är tillräckligt att pröva med ett tal istället för bokstaven. 

3. Det är nödvändigt att pröva med flera tal. 

4. Man uppfattar bokstaven som representant för en klass av tal. Det räcker med att pröva med 

något av dessa tal 

5. Man uppfattar bokstaven som representant för en klass av tal. Man behöver inte pröva med 

något av dessa tal. (Quinlan, refererad i Bergsten et al, 1997, s. 19) 
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Beroende på vilken nivå en elev uppfattar bokstavssymboler kan detta eventuellt leda till att eleven 

beräknar och besvarar uppgiften fel. Till exempel skulle en elev med en uppfattning motsvarande 

nivå 2 kunna besvara uppgiften ”Lös ekvationen x²+4x-5=0” med ”x=1”. Svaret är rätt men inte 

fullständigt, ytterligare en lösning finns i x=-5. Att bokstavssymboler kan betyda olika saker i olika 

sammanhang kan medföra att de upplevs ganska abstrakta och svåra att förstå. Vissa elever kanske 

bara når exempelvis nivå 2 i sin uppfattning av bokstavssymboler vilket skulle  kunna vara en 

förklaring till varför det är just bokstavssymboler som har störst samband med låga 

lösningsfrekvenser. 

 

När man ser på de samband mellan symboltyper som finns i svaret på uppgiften och 

lösningsfrekvensen visade det sig att  de starkaste sambanden fanns mellan förekomst av 

alfanumeriska uttryck  samt tal/siffror + symboler och låga p-värden. Detta kan tolkas som att 

uppgifter som kräver dessa symbolkombination i svaret kan vara något svårare att besvara. Då 

eventuella beräkningar inte tagits i beaktande kan det vara svårt att veta om det verkligen är svaret i 

sig som är svårt att formulera eller om uppgiften har krävt avancerade beräkningar och att det är den 

matematiska biten som gör att lösningsfrekvensen är låg. Det kan ju vara så att en uppgift består av 

en komplicerad uträkning men att när den är utförd är själva svaret lätt att formulera.  

 

Resultatet visade också att inget tydligt samband finns mellan förekomst av olika symboltyper i PISA-

uppgifter och höga krav på läsförmåga. Möjligtvis finns ett svagt samband mellan uppgifter som 

innehåller många symboler och höga krav på läsförmåga. Detta samband är mycket svagt men skulle 

kunna tyda på att uppgifter är svårare att läsa om de innehåller många symboler. Detta skulle i så fall 

stämma överrens med Österholms (2006) resultat att matematiska texter som innehåller symboler 

kräver en speciell och ämnesspecifik läs- och förståelseprocess jämfört med texter som inte 

innehåller symboler.  

 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att det för de uppgifter som undersökts i denna studie inte finns 

några linjära samband mellan förekomst av olika symboltyper eller mängden symboler och 

uppgifternas svårighetsgrad som är tillräckligt starka för att någon definitiv slutsats ska kunna dras. 

Ett svagt samband tycks dock finnas mellan uppgifter som innehåller bokstavssymboler och låga 

lösningsfrekvenser. Vad innebär då detta för lärare och elever i praktiken? Bör symboler av detta slag 

undvikas? Hansen och Treacy (refererad i Aiken, 1972) betonar vikten av att förstå det matematiska 

språket vid lösning av matematikuppgifter och menar att detta bör vara ett mål med 

matematikundervisningen. Jag instämmer till fullo med detta. Begrepp och symboler är viktiga delar 

av det matematiska språket och i vissa matematiska områden är symboler helt nödvändiga och 

ofrånkomliga. Jag tror att det är bättre att redan tidigt i matematikundervisningen presentera och 

förklara  symboler och begrepp för eleverna och även diskutera detta muntligt.  

 

I kursplanerna för matematik på högstadiet och gymnasiet står det att undervisningen ska ge 

eleverna förutsättningar att förstå och använda matematikens språk, begrepp, symboler och 

uttrycksformer. Min personliga erfarenhet som elev är att detta inte sker så aktivt. Ofta när man som 

elev stöter på nya begrepp och symboler får man ta reda på själv vad de betyder genom att läsa i 

läroboken eller fråga någon. Genom att som lärare förklara och diskutera symboler och begrepp 

muntligt tror jag att man får en större uppfattning om eleverna förstått vad begreppen och 

symbolerna betyder och hur de eventuellt hänger ihop. Att elever vet hur symboler ska uttalas 
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muntligt kan vara viktigt även när de ska läsa tyst för sig själva då talmuskulaturen aktiveras även vid 

tyst läsning (Melin, refererad i Österholm, 2006). Om elever inte kan utläsa symbolen skulle detta 

kunna medföra ett avbrott i läsningen och möjligen försvåra för eleverna att förstå den matematiska 

textens innebörd. Att diskutera matematik muntligt i klassrummet skulle också kunna öka elevers 

förståelse för hur vissa vardagliga ord kan ha en annan betydelse inom matematiken. Ord som t.ex. 

volym och bråk är exempel på ord som används på olika sätt inom matematiken och i det vardagliga 

språket (Skolverket 2010b) och är ord som kan leda till missförstånd om eleven inte känner till ordens 

betydelser i matematiska sammanhang.  

 

Symboler har använts istället för matematiska begrepp sedan 1500-talet (Lennerstad, 2005) eftersom 

matematiska begrepp ofta är svåra att förklara enbart med vårt vardagliga språk. Det är också svårt 

att uttrycka relationer lika precist med det vardagliga språket (Schleppegrell, 2007). Symboler 

används också i andra syften såsom för att kommunicera, visa strukturer, automatisera 

rutinmanipuleringar och möjliggöra reflektion (Scheleppegrell, 2007; Pimm, 1987) eller för för att 

kunna komprimera stora mängder information med få tecken (Pimm, 1987). Symboler kan också ha 

operativa betydelser och visa på vilka typer av beräkningar som ska genomföras (Österholm, 2006). 

Alla dessa olika användningsområden för symboler anser jag också vara en viktig anledning till att 

symboler bör användas i matematikundervisningen. Om elever får en god förståelse för symbolers 

betydelser och användningsområden tror jag att de har stor nytta av dessa kunskaper.  

 

7.3 Förslag på vidare forskning 
Något som skulle vara intressant att arbeta vidare med är att göra om samma studie men med fler 

uppgifter och andra uppgiftstyper. Bland annat skulle man kunna välja uppgifter från läroböcker eller 

lärargjorda prov. Visar det sig även där att bokstavssymboler på något sätt verkar ha ett samband 

med låga lösningsfrekvenser vore det intressant att studera uppgifter innehållande bokstavssymboler 

mer ingående. Man skulle också kunna vidareutveckla detta till en kvalitativ studie om hur lärare och 

elever kommunicerar i klassrummet om symboler och begrepp.  
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Bilaga 

Exempel på klassificering av uppgift 

Nedan visas ett exempel på en PISA-uppgift. På nästa sida visas hur den klassificerats med ett utdrag ur klassificeringsprotokollet samt en beskrivning. I 

klassificeringsprotokollet ligger hela tabellen på samma rad, detta var dock inte möjligt att återge i denna bilaga. 

 

 



 
 

Uppgift 
Logogram 

Interpunktioner 
Alfabetiska symboler Kombinationskategori 

Ensamma tal/siffror 
Tal/siffror + 
symboler Bokstavssymboler Tal/siffror + bokstäver 

Bokstäver + icke numeriska 
logogram Alfanumeriska uttryck 

Beskrivning Benämning Förekomst Svar Förekomst Svar Förekomst Svar Förekomst Svar Förekomst Typ Svar Förekomst Typ Svar Förekomst Typ Svar 

Trappa M547Q01 1 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0   0 0   0 

 

Totalt 
antal 

symboler 

Antal 
grupper 

av 
symboler 

P-värde PCA 

Läsförmåga 

13 5 0,816 0,30297239 

 

Beskrivningen motsvarar uppgiftens namn och benämningen är den benämning som finns i uppgiftens högra hörn. 

I uppgiftstexten finns ensamma tal/siffror vilket markeras med en etta i kolumnen för förekomst. Inga andra typer av symboler förekommer vilket markeras 

med nollor i de övriga kolumnerna för förekomst.  

Det korrekta svaret är 18 och därmed markeras även svarskolumnen för ensamma tal/siffor. De övriga svarskolumnerna markeras med nollor.  

Totalt finns 13 symboler i uppgiftstexten (1, 4, 2, 5, 2, 2, 5, 2, 4, 0, 0, 1, 4), dessa förekommer i 5 grupper (14, 252, 252, 400, 14)   

 

 


