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Studien behandlar sex elevers erfarenheter av matematiska textuppgifter där frågans placering 

varierar. Det undersöks eftersom tidigare forskning inte har undersökt frågans placering 

utifrån elevernas perspektiv. Tidigare forskning har enbart undersökt elevers lösningar av 

textuppgifter där frågeplaceringen varierat. 

Syftet med studien var att undersöka hur sex elever i årskurs 5 erfar matematiska textuppgifter 

med två olika placeringar av frågan, i slutet och i början av uppgifterna. Undersökningen hade 

fenomenologi som vetenskaplig teori. I studien intervjuades sex elever medan de löste sex 

textuppgifter med varierad placering av frågan. Under intervjuerna svarade eleverna på frågor 

som bland annat berörde textuppgifternas svårighetsgrad och frågans placering. Resultatet av 

studien visar att elevernas tillvägagångssätt för att lösa uppgifterna inte skilde sig i förhållande 

till frågans placering. De textuppgifter som eleverna ansåg var svårast hade frågan i början. 

När frågan var i början ansåg flertalet elever att de, när de läste uppgiften, fokuserade på vad 

som skulle räknas ut. Trots det föredrog eleverna textuppgifter med frågan i slutet eftersom 

de var vana vid det. Slutsatsen som kan dras av studien är att eleverna föredrog att frågan var 

i slutet av skriftliga textuppgifter. 
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ABSTRACT 
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Students’ experiences of word problems with varied question placement 

A qualitative interview study with six students in 5th grade 
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This study discusses six students' experiences of mathematical word problems with different 

locations of the questions. This was investigated because previous research has not 

investigated the students' perspectives of question placement. Previous research has only 

investigated students' solutions of word problems with different locations of the questions. 

The aim of this study was to investigate how six students, between 11 and 12 years old, in 5th 

grade experienced mathematical word problems with different locations of the question. The 

question was either located in the end or in the beginning of the word problem. The study had 

phenomenology as a scientific theory. This study was done by interviewing each one of the six 

students while they solved six written mathematical word problems with different location of 

the question. During the interviews, the students answered questions about for example the 

difficulty of the word problems and question placement. The result of the study showed that 

the students' methods to solve the word problems did not differ in relation to where the 

question was located. The most difficult word problems according to the students had the 

question in the beginning. The difficulty of the word problems was also affected by which type 

of problem it was; change problem, combine problem or compare problem. When the 

question was located in the beginning of the word problem most students perceived that they 

focused on the calculation of the problem. However, the students preferred word problems 

with the question in the end because they were used to that. The conclusion is that students 

preferred the question in the end of written word problems. 
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1 Inledning 

Studien undersöker hur sex elever i årskurs 5 på två olika skolor erfar matematiska textuppgifter i 

förhållande till frågans placering. Det är relevant att studera området eftersom jag vid sökning efter 

tidigare forskning upplever att det finns begränsad forskning om frågans placering i en matematisk 

textuppgift, särskilt nyare forskning. Vid sökningar efter forskning hittades inte forskning som 

behandlar elevernas perspektiv av textuppgifter där frågans placering varierar. Forskningen som 

finns inom området är gjord utifrån analyser av elevers lösningar av textuppgifter där frågans 

placering har varierat. Forskarna har däremot inte frågat eleverna hur de erfar textuppgifterna. I 

tidigare forskning, men även i denna studie, innebär frågans placering att frågan antingen är i slutet 

eller i början av textuppgiften, till exempel Maja hade 50 kr och fick 30 kr av Eva. Hur många 

kronor har Maja? och Hur många kronor har Maja? Maja hade 50 kr och fick 30 kr av Eva. I det 

ena exemplet är frågan i början och den frågeplaceringen har jag genom egen skolgång eller 

verksamhetsförlagd utbildning inte stött på varken i undervisning eller genom 

undervisningsmaterial. Jag har upplevt att textuppgifter med frågan i slutet är vanligast i 

matematikundervisningen i svensk skola. 

Matematiken i skolan kan vara svår för vissa elever i årskurs 4-6. En av svårigheterna i 

skolmatematiken kan vara textuppgifter. Det som bidrar till att textuppgifter kan vara svåra för 

vissa elever är bland annat språket, till exempel formulering och ordval, och utformningen av 

textuppgifterna, till exempel frågans placering (De Corte, Verschaffel & De Win, 1985; 

Hickendorff, 2013; Monroe & Panchyshyn, 2005). Jag har uppmärksammat att en del lärare 

konstruerar egna textuppgifter medan andra lärare använder sig av färdigt material med 

textuppgifter, till exempel matematikläroböcker. Det är dock oklart om de som konstruerar 

textuppgifter har frågans placering i åtanke när textuppgifter konstrueras. Det kan vara en fördel 

att fundera över var frågan placeras i textuppgifterna, eftersom studier visar att frågan i början av 

uppgiften gynnar elever, främst de som har lägre matematisk skicklighet (Thevenot, Devidal, 

Barrouillet & Fayol, 2007). Studien bidrar med kunskap om hur lärare och författare till 

undervisningsmaterial kan utforma textuppgifter i matematik i förhållande till frågans placering för 

att gynna så många elever som möjligt. För att få information om vad eleverna gynnas av 

undersöker studien sex elevers erfarenheter av matematiska textuppgifter där frågans placering 

varierar. Undersökningen använder intervjuer med de sex eleverna medan de löser sex 

textuppgifter som jag själv konstruerar. Textuppgifterna är konstruerade efter några kriterier. Ett 

av kriterierna är att textuppgifterna ska ha varierad frågeplacering eftersom det är vad studien syftar 

till att undersöka. De resterande kriterierna och ytterligare beskrivningar av textuppgifterna som 
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ingår i studien görs i avsnitt 4.4. Medan eleverna löser uppgifterna får de svara på frågor om 

uppgifterna. Frågorna är utformade efter studiens frågeställningar, vilka är kopplade till studiens 

syfte. Avsikten med syftet är att förstå om elever erfar textuppgifter som lätta eller svåra beroende 

på var frågan är placerad. Avsikten är också att undersöka på vilket sätt frågans placering påverkar 

hur eleven löser textuppgifter. Slutligen är avsikten att undersöka vilken frågeplacering de 

deltagande eleverna föredrar. 
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2 Bakgrund 

I bakgrunden presenteras tidigare forskning löpande och därför finns inget eget avsnitt om det. Det 

första som behandlas i bakgrunden är vardagsrelaterad matematik, vilket kopplas till 

styrdokumenten (2.1). Därefter följer ett avsnitt om några viktiga förmågor som elever behöver för 

att kunna lösa textuppgifter (2.2). Avsnitt 2.3 innefattar några olika varianter av textuppgifter där 

relationen mellan de ingående talen i uppgiften varierar (2.3.1). Avsnitt 2.3 innefattar dessutom 

språklig utformning av textuppgifter (2.3.2). I språklig utformning ingår frågans placering i 

textuppgifter. Det sista som beskrivs är det vetenskapliga perspektiv studien grundar sig i och 

studiens koppling till det (2.4). 

2.1 Styrdokument och vardagsrelaterad matematik 

Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta genomtänka beslut i de valsituationer 

som finns i vardagslivet. Matematikundervisningen i svensk skola har som syfte att elever ska 

utveckla kunskaper om matematikens användning i vardagen. Undervisningen syftar dessutom till 

att elever ska utveckla tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang 

(Skolverket, 2011b). Elevers förståelse för hur matematik kan tillämpas i vardagen ökar när elever 

möter olika typer av tal i olika situationer, till exempel när de ska köpa eller mäta någonting 

(Skolverket, 2011a). Vardagslivet är fullt av matematiska problem som måste lösas men problemen 

är inte färdiga räkneuppgifter, till exempel 2 + 3. Av informationen måste elever själva sålla ut det 

de behöver och sedan utföra beräkningen för att svara på frågan problemet ställer. Samma sak 

behöver de göra när de löser textuppgifter. Textuppgifterna ska utformas utifrån elevers 

upplevelser i verkligheten. Elevers upplevelser av textuppgifter kan ge en meningsfull koppling 

mellan skolmatematiken och vardagsmatematiken (Monroe & Panchyshyn, 2005). 

Vardagsrelaterade uppgifter som elever kan relatera till är viktiga och höjer deras motivation, men 

alla elever kan inte relatera till alla uppgifter (Möllehed, 2001). För att eleverna ska relatera till 

uppgifterna kan de därför med fördel skapa egna textuppgifter eller göra om lärobokens 

textuppgifter så att de passar deras egna intressen och upplevelser (Monroe & Panchyshyn, 2005; 

Möllehed, 2001). I textuppgifter som behandlar elevers egna intressen och bakgrunder är 

svårigheterna för orden i uppgiften minimerade, menar Monroe och Panchyshyn (2005). 

Vardagsrelaterade uppgifter är viktiga i undervisningen men för att kunna lösa textuppgifterna 

behöver elever ha vissa förmågor, vilka behandlas i nästa avsnitt. 
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2.2 Förmågor som elever behöver för att kunna lösa textuppgifter 

En av de förmågor som eleverna ska ges förutsättningar att utveckla i matematikundervisningen är 

att välja passande metoder för att beräkna uppgifter (Skolverket, 2011b). Förmågan innebär att 

eleverna ska kunna identifiera vilken metod som passar bäst för den enskilda situationen. I och med 

att eleverna kan anpassa metod till situation kan de lägga sin tankeverksamhet på att beräkna 

problem istället (Skolverket, 2011a).  

För att kunna lösa textuppgifter behöver elever förstå uppgiften språkligt, det vill säga ha 

läsförståelse. Förutom läsförståelse behöver eleven också ha de matematiska kunskaper som krävs 

för att kunna lösa den specifika uppgiften (Möllehed, 2001). Språket i textuppgifter är det som 

skiljer dem från räkneuppgifter (Bernardo, 2002). Av räkneuppgiften 3 + 2 kan vi formulera en 

textuppgift, till exempel Eva har 3 kakor och får 2 stycken av Alfons. Hur många kakor har Eva 

nu? Textuppgifter består mer av läsförståelse än av matematik, menar Vilenius-Tuohimaa, Aunola 

och Nurmi (2008). I vilken grad läsförståelsen påverkar elevers förmåga att lösa textuppgifter är 

forskare inom matematik oeniga om. Vilenius-Tuohimaa et al. (2008) och Hickendorff (2013) 

anser att läsförståelse är den främsta anledningen till att elever inte kan lösa textuppgifter. Språkets 

inverkan på elevers förmåga att lösa textuppgifter är stor. Textuppgifter vars text är svårare att 

förstå antas vara svåra för elever med låg språknivå (Hickendorff, 2013). Orden i textuppgifter 

orsakar problem, särskilt för andraspråkselever, menar Monroe och Panchyshyn (2005). 

Hickendorff (2013) har kommit fram till sitt resultat genom att ta reda på bakgrundsfaktorer, 

exempelvis hemspråk och läsförståelse, till 2 049 elever och sedan låta dem lösa textuppgifter. 

Även antalet återkommande ord i textuppgiften påverkar textuppgiftens svårighetsgrad för elever 

vars läsförståelse är under genomsnittet. Ju färre återkommande ord i textuppgiften, desto svårare 

var uppgiften. Läsförståelsen påverkar inte bara förmågan att lösa textuppgifter utan även 

beräkningsfärdigheten. Med beräkningsfärdighet menas elevernas färdighet att beräkna 

räkneuppgifter. Däremot har läsförståelsen större inverkan på förmågan att lösa textuppgifter än på 

beräkningsfärdigheten (Hickendorff, 2013). Vilenius-Tuohimaa et al. (2008) har kommit fram till 

sitt resultat genom att 225 elever i årskurs 4 fick genomföra olika test med till exempel läsförståelse 

och textuppgifter. Resultaten av testen användes sedan i analysen och jämfördes med varandra för 

att hitta samband mellan läsförståelse och förmåga att lösa textuppgifter. Om en elev har bra 

läsförståelse presterar eleven också bra vid lösning av textuppgifter. Elever som är bra läsare 

presterar bättre både i lösning av textuppgifter och i läsförståelse än vad mindre bra läsare gör 

(Vilenius-Tuohimaa et al., 2008). 
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Om läsförståelsen inte är den främsta anledningen till varför eleverna inte klarar av att lösa 

textuppgifter, vad beror det då på? Anledningen till att elever inte klarar av att lösa textuppgifter 

där läsförståelsen inte är ett problem är elevernas bristande matematiska förmåga, visar studierna 

av Jordan och Hanich (2000) och Knifong och Holtan (1977). Jordan och Hanich har kommit fram 

till sitt resultat genom att undersöka fyra elevgrupper där eleverna var uppdelade efter sina 

svårigheter (bara matematiksvårigheter, bara lässvårigheter, både matematik- och lässvårigheter 

och inga svårigheter). De två grupperna med elever med matematiksvårigheter presterade sämre 

på textuppgifter än elevgruppen utan svårigheter. De elevgrupper som inte skiljde sig i resultat var 

gruppen med enbart lässvårigheter och gruppen utan svårigheter. På grund av resultaten, av båda 

studierna (Jordan & Hanich, 2000; Knifong & Holtan, 1977), kan det konstateras att läsförståelse 

inte var den främsta orsaken till att elever inte kunde lösa uppgifterna utan att det istället berodde 

på att eleverna inte hade tillräckliga matematiska kunskaper för att lösa dem. I studien av Knifong 

och Holtan (1977) kunde eleverna förklara vilken situation 98% av uppgifterna i studien beskrev 

och vad 92% av uppgifterna frågade efter men de kunde endast lösa 36% av textuppgifterna 

korrekt. Resultatet tyder på att eleverna förstod uppgifterna och visste vad de skulle räkna ut men 

att de saknade tillräckliga matematiska kunskaper för att kunna lösa uppgifterna korrekt. Förutom 

att elever behöver förstå textuppgiften och ha matematiska kunskaper för att lösa den behöver 

elever koncentrera sig och vara uppmärksamma i lösningen av uppgiften för att undvika slarvfel. 

Om elever inte är uppmärksamma under hela lösningsprocessen kan lösningen bli felaktig 

(Möllehed, 2001). 

2.3 Olika varianter av textuppgifter 

Det finns olika varianter av textuppgifter. Textuppgifter är olika både i språklig utformning och i 

relationen mellan de ingående talen som ska beräknas i uppgiften. Avsnitt 2.3.1 presenterar de 

varianter av textuppgifter där relationen mellan de ingående talen skiljer dem åt. Avsnitt 2.3.2 

presenterar språklig utformning av textuppgifter och där görs kopplingar till avsnitt 2.3.1. 

2.3.1 Relationen mellan de ingående talen i uppgifter 

Relationen mellan de tal som ska användas i uträkningen av uppgiften varierar. De tre olika 

relationer som tas upp i avsnittet är uppgifter som innefattar en ändring (change), en jämförelse 

(compare) och en kombination (combine). I arbetet kommer de tre olika varianterna benämnas på 

olika sätt. Ibland benämns uppgifterna som ändringuppgifter, jämförelseuppgifter och 

kombinerauppgifter och ibland benämns uppgifterna som uppgifter med ändring, uppgifter med 
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jämförelse och uppgifter med kombination. I en textuppgift kan talen representera antingen en 

kvantitet eller två kvantiteter. När en kvantitet representeras ses talen i uppgiften som en helhet, 

till exempel Eva hade 3 kronor, därefter fick hon 5 kronor. Hur många kronor har Eva nu? I 

exemplet ska de tre och fem kronorna som en helhet som är åtta kronor. När två kvantiteter 

representeras ses talen i uppgiften som två olika delar och kan tillhöra två personer. En uppgift med 

två kvantiteter är till exempel Eva har 3 kronor. Maja har 5 kronor. Hur många fler kronor har 

Maja än Eva?  

I uppgifter där talen enbart representerar en kvantitet beräknas en ändring. Uppgifter med ändring 

innehåller en handling som ökar eller minskar en kvantitet. Den ursprungliga kvantiteten förändras 

genom en specifik handling, till exempel Hur många meter har Felicia till skolan? Felicia och Tim 

tar sällskap till skolan. Felicia har 123 meter till Tim. Tim har 531 meter till skolan. I exemplet är 

det enbart Felicias väg till skolan som ska beräknas och det ses därför som en kvantitet. Uppgifter 

med ändring kan ha olika okända tal, till exempel okänt resultat (som i exemplet), okänd förändring 

eller okänd utgångspunkt (De Corte et al., 1985; Jordan & Hanich, 2000; Riley, Greeno & Heller, 

1983). Uppgifter som behandlar ändring är lätta, menar De Corte et al. (1985) och Riley et al. 

(1983) men ger ingen förklaring till varför de är lätta.  

De två resterande varianterna av uppgifter, i förhållande till de ingående talens relationer, 

representerar två kvantiteter. Det är uppgifter som antingen behandlar en jämförelse eller att de 

ingående talen kombineras. Uppgifter som behandlar jämförelse innebär att skillnaden mellan två 

kvantiteter ska bestämmas, till exempel Max har fler låtar än Greta, men hur många fler låtar har 

Max? Max och Greta gillar att lyssna på musik. De har varsin spellista. Max har 413 låtar i sin 

spellista och Greta har 168 låtar i sin spellista. De två kvantiteterna i exempeluppgiften är Max 

413 låtar och Gretas 168 låtar. Jämförelseuppgifter med subtraktion och okänd differens, precis 

som i uppgiften ovan, är svårast för elever men varför har forskarna inte förklarat (De Corte et al., 

1985; Jordan & Hanich, 2000; Riley et al., 1983).  

Den sista varianten är uppgifter där en kombination ska beräknas. Uppgifter med kombination 

innehåller två kvantiteter som ska ses tillsammans, till exempel Albin och Sara samlar på 

fotbollskort. Idag jämför de hur många fotbollskort de har. Albin har 290 kort och Sara har 349 

kort. Hur många fotbollskort har Sara och Albin tillsammans? De två kvantiteterna i 

exempeluppgiften är Albins 290 kort och Saras 349 kort. Exempeluppgiften kräver en addition men 

det finns också kombinerauppgifter som kräver en subtraktion genom att en av termerna är okänd. 
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En sådan uppgift är till exempel Albin och Sara samlar på fotbollskort. Idag jämför de hur många 

fotbollskort de har. Albin och Sara har 639 kort tillsammans. Albin har 290 kort. Hur många 

fotbollskort har Sara? Uppgifter där kombination beräknas med subtraktion är överlag svårare än 

uppgifter där ändring beräknas och lättare än uppgifter där jämförelse beräknas (Riley et al., 1983). 

Varför det är så förklaras dock inte. Uppgifter där ändring beräknas är lättast och uppgifter där 

jämförelse beräknas är svårast. 

2.3.2 Språklig utformning av textuppgifter 

Utformningen av textuppgifter har betydelse för elevers prestation vid lösning av textuppgifter (De 

Corte et al., 1985; Fayol, Abdi & Gombert, 1987). Textuppgifters struktur är av betydelse eftersom 

minsta lilla variation i textuppgiftens struktur leder till starka variationer i antalet korrekta svar, 

visar studien av Fayol et al. (1987). Strukturens variation är exempelvis i vilken ordning 

informationen presenteras och om den presenterade informationen ska användas för att räkna ut 

summan eller en av termerna. De Corte et al. (1985) har undersökt om formuleringen av 

textuppgiften har någon effekt på om elever klarar av att lösa uppgifterna. I deras undersökning 

presenterades olika varianter av textuppgifter i förhållande till relationen mellan de ingående talen 

(kombinera, ändring och jämförelse). Uppgifterna presenterades muntligt för eleverna två gånger 

med två formuleringar, vilka jag har valt att kalla standardformulering och omformulering. Ett 

exempel på en av uppgifterna med standardformulering är Tom och Anna har 9 nötter tillsammans. 

Tom har 3 nötter. Hur många nötter har Anna? Omformuleringen av uppgiften är Tom och Anna 

har 9 nötter tillsammans. 3 av de här nötterna tillhör Tom. Resten tillhör Anna. Hur många nötter 

har Anna? Skillnaden i resultat mellan formuleringarna av de olika varianterna av textuppgifter 

var ungefär samma för ändringuppgifterna och jämförelseuppgifterna men mindre för 

kombinerauppgifterna. I kombinerauppgifterna verkade omformuleringen ha mindre effekt. De 

Corte et al. (1985) presenterade formuleringarna av uppgifterna i olika ordning. Uppgifterna med 

standardformulering var presenterad först för ena halvan av eleverna och uppgifterna med 

omformulering var presenterad först för den andra halvan av eleverna. 90 elever löste de 

omformulerade uppgifterna bättre. 65 elever löste uppgifterna med olika formulering lika bra och 

18 elever löste uppgifterna med standardformuleringen bättre. Av resultatet framkom även att 

uppgifterna löstes bättre när de var presenterade andra gången, oavsett om uppgiften var 

omformulerad eller i sin standardform. Uppgifterna löstes bättre när de presenterades andra gången 

för att det förekom en inlärningseffekt mellan de båda lösningstillfällena, förklarar De Corte et al. 

(1985). Trots att uppgifterna, oavsett formulering, löstes bättre när de var presenterade andra 
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gången gav uppgifterna med omformulering högre resultat än uppgifterna med 

standardformulering, oavsett vilken av formuleringarna som presenterades först. Störst skillnader 

i resultat mellan uppgifterna med de olika formuleringarna förekom i den elevgrupp där 

standardformuleringen presenterades först och omformuleringen sist. Förutom att det kan bero på 

en inlärningseffekt förklarar De Corte et al. (1985) att det kan bero på att omformulering av 

uppgifter underlättar elevers lösningsprocesser.  

När det kommer till forskning som behandlar elevers prestationer eller uppfattningar av frågans 

placering i en textuppgift finns det inte mycket forskning inom området och den som finns är främst 

är gjord innan 1990-talet. Den nyare forskning som finns inom området är knapphändig. Forskning 

om frågans placering som presenteras i arbetet är studier av Fayol et al. (1987) och Thevenot et al. 

(2007). Resultaten har de kommit fram till genom att presentera textuppgifterna för eleverna 

antingen muntligt (Fayol et al., 1987) eller del för del på en skärm (Thevenot et al., 2007). Båda 

studierna har kommit fram till att elevers prestationer i lösningen av textuppgifter ökar om frågan 

är i början av textuppgiften. Däremot har frågans placering större inverkan på elevers prestationer 

om uppgifterna eller de ingående talen är svåra (Fayol et al., 1987). En svår uppgift är till exempel 

när startmängden är okänd, som i uppgiften Paul har nu __ godisbitar. Hans mamma gav honom 

__ godisbitar. Hans syster gav honom __ godisbitar. Hur många godisbitar hade Paul innan hans 

mamma och hans syster gav honom godisbitar? (De Corte et al., 1985; Fayol et al., 1987). Frågans 

placering kan också påverka hur lång tid det tar för elever att lösa uppgifterna, visar Thevenot et 

al. (2007). Med frågan i början av textuppgiften tog det kortare tid för elever att lösa uppgiften. Det 

tar kortare tid på grund av att eleven börjar söka information direkt efter att ha läst frågan eftersom 

eleven då vet vad som ska sökas efter. Är frågan i slutet läser eleven all information först och sedan 

frågan och kan därefter börja söka efter relevant information. Tidsskillnaden var större i uppgifter 

som behandlar jämförelse. I båda studierna (Fayol et al., 1987; Thevenot et al., 2007) har forskarna 

kommit fram till att det speciellt är elever med svårigheter i matematik som gynnas av att frågan i 

textuppgiften är i början. En anledning till att fler elever lyckas med textuppgifter där frågan är 

placerad i början är att frågan i det fallet fungerar som en rubrik och hjälper eleverna att sortera 

informationen i texten, menar Fayol et al. (1987) och Thevenot et al. (2007). Genom att placera 

frågan i början av textuppgiften tillåts eleverna att snabbt hitta relevant information. Om frågan 

istället är i slutet av textuppgiften överbelastas elevernas arbetsminne (Fayol et al., 1987). 
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2.4 Fenomenologi 

Studien utgår ifrån det vetenskapliga perspektivet fenomenologi. Begreppet fenomen innebär det 

som visar sig (Birkler, 2008). Den moderna fenomenologins grundare var Husserl och han ansåg 

att vetenskapens uppgift var att undersöka den erfarna världen som alla upplever men som är 

individualiserad för varje person. Fenomenologin intresserar sig för hur människan erfar välden 

som de lever i (ibid.). 

Två centrala begrepp inom fenomenologin är subjekt och objekt. Subjektet är människan och 

objektet är det som erfars. I studien är eleven subjektet och textuppgifterna är objektet. I 

fenomenologin är det inte objektet i sig, i studiens fall textuppgifterna, som är intressant utan 

relationen mellan subjekt och objekt. Relationen mellan eleven och textuppgifterna och elevens 

erfarenheter av textuppgifterna är det intressanta och subjektets erfarenheter av objektet kallas för 

fenomen. Fenomenen är det som studiens resultat grundas i. Ett fenomen, av en tärning till exempel, 

kan ses från olika vinklar, mot olika bakgrunder och olika ljus, menar Bjurwill (1995). Det är de 

här olika framträdandeformerna som den som gör en undersökning utifrån fenomenologi måste bli 

medveten om. Vi kan inte se både sexan och ettan samtidigt eftersom de är på motstående sidor. 

För att se hela fenomenet måste vi använda vår erfarenhet. Genom vår erfarenhet vet vi hur 

tärningens alla sidor ser ut och var de är i förhållande till varandra och kan använda oss av tanken 

för att visualisera de sidorna av tärningen som vi inte ser (ibid.). Ett annat centralt och viktigt 

begrepp inom fenomenologi är intentionalitet och det syftar på medvetandets riktning, det vill säga 

var uppmärksamheten eller medvetenheten riktas. Relationen mellan subjekt och objekt är inte 

riktad åt endast ett håll utan åt båda hållen. Objektet visar sig för subjektet och vice versa (Birkler, 

2008; Bjurwill, 1995). 

I erfarenheter är de grundläggande delarna iakttagelse, analys och beskrivning. I iakttagelsen 

används den egna erfarenheten, i analysen används tanken och i beskrivningen används språket. 

Fenomenet är baserat på den egna erfarenheten men ett fenomen kan också baseras på andras, det 

vill säga indirekta, erfarenheter. Däremot måste skillnad göras mellan de olika slags erfarenheterna, 

det vill säga om det är egna eller andras erfarenheter (Bjurwill, 1995). I studien kommer elevernas 

erfarenheter vara i fokus vilket är deras egna erfarenheter men för mig är det andras, alltså indirekta, 

erfarenheter. Intervjuer med personer som erfarit något ses inom fenomenologin som en indirekt 

iakttagelse eftersom personen i fråga förmedlar sin erfarenhet av fenomenet. Inom fenomenologin 
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är det accepterat att ha med andras erfarenheter eftersom det är ett fenomen som kan iakttas, 

analyseras och beskrivas (Bjurwill, 1995).  
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur sex elever i årskurs 5 erfar matematiska textuppgifter med 

två olika placeringar av frågan, i början respektive i slutet av uppgifterna. 

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats. 

● Hur löser eleverna textuppgifter där frågan är placerad i början respektive i slutet av 

textuppgifterna? 

● Vilka skillnader finns i hur eleverna löser textuppgifter där frågan är placerad i början 

respektive i slutet av textuppgifterna? 

● Vad anser eleverna om frågans placering i textuppgifterna och vilken frågeplacering 

föredrar de? 
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4 Metod 

I följande avsnitt kommer studiens tillvägagångssätt att presenteras, det vill säga urval, intervjuer, 

textuppgifterna i studien och analys. I en studie måste de forskningsetiska principerna beaktas, 

vilket presenteras först i avsnittet (4.1). Därefter beskrivs hur urvalet till studien gjordes och varför 

endast sex elever deltog (4.2). Vilken typ av intervjuer som användes presenteras i avsnitt 4.3. I 

avsnitt 4.4 redogörs för hur intervjuerna gick till och hur textuppgifterna i studien konstruerades. 

Slutligen beskrivs hur analysen av datamaterialet gjordes (4.5). 

4.1 Forskningsetiska principer 

I en empirisk studie bör de forskningsetiska principerna, vilka är utformade av Vetenskapsrådet, 

följas. Principerna finns för att skydda deltagarna i studien (Björkdahl Ordell, 2007). Det finns fyra 

forskningsetiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Det första som gjordes i den empiriska delen av studien var att, i enlighet med 

informationskravet, informera rektorer, lärare, elever och deras vårdnadshavare om studiens syfte 

och fråga om eleverna kunde tänka sig att delta i studien. Det gjordes i form av mejl till rektorer 

och lärare. Efter att rektor och lärare givit samtycke till studien skickades ett informationsbrev hem 

till elev och vårdnadshavare. Brevet innehöll information om vad studien undersökte och hur den 

gick till men även elevens rättigheter, till exempel att eleven när som helst kunde avbryta 

deltagandet och att det insamlade materialet enbart användes i studien. Informationsbrevet innehöll 

en blankett för underskrift. Brevet skickades hem dels för att informera om studien, dels eftersom 

minderåriga deltagare måste ha godkännande från vårdnadshavare för att kunna delta (Bryman, 

2011). Elever och vårdnadshavare har skriftligt godkänt att de ville vara med innan 

datainsamlingen påbörjades, vilket kallas samtyckeskravet. Samtyckeskravet innebär att deltagare 

måste ge samtycke att vara med i studien (Björkdahl Ordell, 2007; Bryman, 2011). Med grund i 

samtyckeskravet kunde eleverna när som helst avbryta sitt deltagande om de inte längre ville delta, 

även om de hade givit samtycke till deltagandet. I och med att elever och vårdnadshavare har 

godkänt elevens deltagande skrev de under med sina riktiga namn, vilket är personuppgifter. I 

överensstämmelse med konfidentialitetskravet var personuppgifter och andra uppgifter om 

deltagarna sparade på ett säkert ställe så att bara behöriga kunde ta del av dem. Uppgifterna är 

exempelvis skolan eleven går på, elevens kön och elevens ålder. Andra uppgifter innefattar till 

exempel inspelningarna av intervjuerna och elevernas lösningar av uppgifterna. De insamlade 

uppgifterna har bara använts i studien, vilket benämns nyttjandekravet. Undersökaren får enligt 
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nyttjandekravet inte använda uppgifterna till annat än i undersökningssyfte (Björkdahl Ordell, 

2007). 

4.2 Urval 

I mejlen som skickades till flera skolors rektorer fanns information om studiens syfte och hur den 

skulle genomföras. Rektorerna informerades även om att två till tre elever från varje skola skulle 

delta och att studien skulle innefatta ungefär tio elever sammanlagt. Varför inte tio elever deltog 

förklaras i sista stycket av avsnittet. Efter att rektor hade gett samtycke till att några elever på skolan 

skulle delta i studien skickades mejl till skolans berörda lärare. På grund av brister i 

kommunikationen mellan undersökaren och läraren på en skola som inte deltog i studien antogs att 

den lärarens elever inte var intresserade av att delta. Det antagandet gjordes på grund av att 

undersökaren inte fick svar från läraren tillräckligt snabbt. Det antogs därför att eleverna inte var 

intresserade eftersom intresset att delta inte förmedlades i tid till undersökaren. Efter att alla 

intervjuer redan hade gjorts hörde läraren av sig och meddelade att några elever på den skolan var 

intresserade. Då var arbetet dessvärre under tidspress och det fanns därför inte tid till att intervjua 

fler elever. På grund av kommunikationsbristen var det enbart två lärare från två olika skolor som 

hade elever som deltog i studien. De två lärare som gav samtycke till att några av deras elever 

skulle delta i studien, fick förtroende att välja ut passande elever till studien. Lärarna valde ut tre 

elever vardera utifrån undersökarens två urvalskriterier. Kriterierna för urval var följande: eleven 

ska gå i årskurs 5 och eleven ska kunna förklara hur hen löser textuppgifter. Årskurs 5 valdes för 

att årskursen är i mitten av mellanstadiet, det vill säga inte för nära årskurs 3 och inte för nära 

årskurs 7, som eleverna hade varit om de istället hade gått i årskurs 6. Ytterligare en anledning till 

att årskurs 5 valdes är för att det inte är en lika studerad årskurs inom området som vad årskurs 4 

respektive 6 är (se exempelvis Thevenot et al., 2007). Det andra kriteriet valdes eftersom studiens 

syfte var att undersöka hur eleverna erfor textuppgifter och de behövde därför kunna förklara hur 

de tänkte och räknade eftersom studiens resultat grundade sig i elevernas erfarenheter och 

lösningar. De sex elever som valdes ut befann sig på olika kunskapsnivåer eftersom lärarna 

informerades om att elevernas kunskapsnivå inte hade någon betydelse för studien. Efter att lärarna 

valt ut de passande eleverna skickades ett brev hem till eleverna och deras vårdnadshavare. 

Avsikten var att i studien intervjua åtta till tio elever men på grund av tidsbrist var det dock inte 

möjligt att intervjua fler än de sex elever som redan hade intervjuats. Efter de sex intervjuerna 

övervägdes därför om datamaterialet var tillräckligt för att kunna besvara frågeställningarna och 
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skriva resultatet. Det insamlade datamaterialet ansågs tillräckligt både för att besvara 

frågeställningarna och skriva resultatet. Det ansågs tillräckligt för att eleverna hade olika 

erfarenheter men hade trots det även vissa skillnader i sina erfarenheter. 

4.3 Intervju 

I studien gjordes intervjuer, vilka var semistrukturerade. Semistrukturerade intervjuer användes 

eftersom studiens fokus var tydligt och hade specifika frågeställningar. Semistrukturerade 

intervjuer innebar att upplägget av alla intervjuer var flexibelt och frågorna kunde ställas i olika 

följd vid de olika intervjutillfällena. Till intervjuerna konstruerades en intervjuguide, vilken 

intervjuerna utgick ifrån. I intervjuguiden fanns tre teman: lösningsprocessen, textuppgiftens 

svårighetsgrad och jämförelse. Under varje tema fanns de frågor som skulle beröras i intervjun 

(Bryman, 2011). Frågor om lösningsprocessen var till exempel Vad är det du ska räkna ut i den 

här uppgiften? och Förklara för mig varför du gör så. Under temat textuppgiftens svårighetsgrad 

fanns frågor om vad eleverna ansåg om uppgiften och frågans placering, till exempel Vad tycker 

du om den här textuppgiften? Varför? Utveckla och Vad tycker du om att frågan är i början/slutet 

av textuppgiften? Den sistnämnda frågan ställdes dock inte förrän eleven uppmärksammat frågans 

placering. Frågorna var flest under temat jämförelse, exempelvis Gillar du någon av uppgifterna 

mer än de andra? Vilken? Varför gillade du den mer? Och Vilka uppgifter tycker du var lätta? 

Varför? Under intervjuerna ställdes ett antal frågor som inte stod i intervjuguiden, exempelvis 

följdfrågor på något eleven sagt (Bryman, 2011). Ett exempel på en fråga som inte ingick i 

intervjuguiden och ställdes till merparten av eleverna var Föredrar du frågan i början eller i slutet? 

Varför? Frågan ställdes för att eleverna skulle sammanfatta vad de ansåg om frågans placering i 

textuppgifterna. Vilka svar eleverna gav på den frågan presenteras i kapitel 5.3. 

Intervjuerna spelades in för att full uppmärksamhet skulle ägnas åt det eleverna sa och därför få 

med allt som sades istället för att tiden ägnades åt att anteckna allt. Inspelningar görs för att inte 

något deltagaren säger ska missas på grund av antecknandet (Bell & Waters, 2016; Bryman, 2011; 

Kihlström, 2007). Däremot noterades stödord för att följdfrågor skulle kunna ställas, för att kunna 

gå tillbaka till något eleven sagt tidigare under intervjun och för att under intervjun säkerställa med 

eleven att noteringarna som gjorts stämde överens med elevens erfarenheter. Det är av vikt att 

säkerställa att det undersökaren antecknat stämmer överens med det deltagaren sagt under intervjun 

(Bryman, 2011). Inspelningarna av intervjuerna lyssnades igenom och det hördes om intervjuaren 

ställde frågor eller kommenterade något svar från deltagaren som påverkade deltagaren. I en studie 
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behöver undersökaren lyssna igenom inspelningen för att säkerställa att deltagaren inte påverkades 

av det undersökaren sa under intervjun (Kihlström, 2007). Inspelning var också till hjälp för att 

citaten blev exakta. Dessutom fungerade inspelningarna som ett underlag för analys, vilket det 

enligt Bell & Waters (2016) ska göra. Hur analysen av datamaterialet gjorts beskrivs i avsnitt 4.5. 

4.4 Textuppgifterna i studien 

Till studien användes sex textuppgifter, vilka konstruerades av undersökaren och återfinns i 

bilagan. Sex uppgifter bedömdes vara ett bra antal textuppgifter för att eleverna skulle kunna hålla 

koncentrationen och uppmärksamheten under lösningen av alla textuppgifter. Konstruerandet av 

textuppgifterna utgick ifrån tre kriterier. Det första var att hälften av uppgifterna skulle ha frågan i 

början och den andra hälften skulle ha frågan i slutet. Det andra kriteriet var att eleverna skulle 

kunna relatera uppgifterna till sin vardag. Det tredje kriteriet var att uppgifterna skulle innehålla 

irrelevant information som inte behövdes till lösningen av det textuppgiften frågade efter. Med 

irrelevant information menas matematiska tal eller text vilka nämns i textuppgiften men som inte 

behövs för att lösa textuppgiften. Uppgifterna innehöll irrelevant information för att undersöka om 

frågans placering i dem hade någon effekt på elevernas erfarenheter och lösningar av uppgifterna. 

Effekten av att ha frågan i början kunde till exempel ha varit att eleverna enbart fokuserade på den 

information som behövdes i uträkningen eftersom de läste frågan först. Effekten av att frågan var i 

slutet kunde till exempel ha varit att det tog längre tid att lösa uppgiften eller att eleven tog med 

den irrelevanta informationen i lösningen. Den irrelevanta informationen var också tänkt att vara 

ett distraktionsmoment för eleven för att tydligare undersöka om frågans placering hade märkbar 

effekt på elevernas lösningar och erfarenheter av textuppgifterna. En av uppgifterna hade dock 

ingen irrelevant information. Den var tänkt att vara en uppgift som eleverna kunde jämföra de andra 

uppgifterna med, i förhållande till bland annat den irrelevanta informationen. 

Uppgift Frågans placering Irrelevant info. Relation mellan tal Räknesätt 

1 I början Ingen Ändring Alla kan användas 

2 I slutet Matematiska tal Kombinera Addition 

3 I slutet Text Ändring Subtraktion 

4 I början Matematiska tal Ändring Addition 

5 I slutet Matematiska tal Ändring Subtraktion 
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6 I början Matematiska tal Jämförelse Subtraktion 

Tabell 1. Textuppgifterna i studien. 

I tabellen finns alla sex textuppgifter representerade. Där visas vilka uppgifter som hade frågan i 

början respektive i slutet (andra kolumnen). Hälften av uppgifterna hade frågan i början och den 

andra hälften hade frågan i slutet. I tredje kolumnen återges vilken typ av irrelevant information 

som finns i uppgifterna. Fyra av sex uppgifter innehöll information med matematiska tal som var 

oväsentliga för uträkningen av uppgiften medan en uppgift innehöll irrelevant information endast 

med text, vilken var oväsentlig för uträkningen. I fjärde kolumnen, relation mellan tal, återfinns 

relationen mellan de ingående talen i uppgiften. Fyra av uppgifterna (1, 3, 4 och 5) behandlade 

ändring med två tal. I andra uppgiften skulle två kvantiteter som tillhörde två personer ses 

tillsammans i en kombinerauppgift. Sjätte uppgiften innehöll två kvantiteter som skulle jämföras. 

Sista kolumnen visar vilket räknesätt som skulle användas för att räkna ut uppgiften. Hälften av 

uppgifterna skulle beräknas med subtraktion och två av uppgifterna skulle beräknas med addition. 

Vid uträkningen av första uppgiften (se bilaga) var alla räknesätt möjliga att använda, men vilka 

räknesätt som användes berodde på hur uppgiften valdes att lösas. Hur eleverna har löst uppgifterna 

presenteras i kapitel 5.1. 

Insamlingen av data gjordes på två olika skolor med tre elever från varje skola. Innan intervjun 

började fick eleverna två papper: ett med de sex textuppgifterna och ett rutat papper som de skrev 

sina lösningar på. På pappret med textuppgifterna fick de stryka under viktig information eller 

stryka oviktig information för lösningen. Eleverna läste textuppgifterna, merparten läste dem högt, 

och löste dem sedan högt och förklarade hur de tänkte. Intervjuerna med eleverna tog mellan 30 

och 50 minuter. Efter intervjuerna samlades de rutade papperna med lösningarna in för att vara ett 

stöd i analysen av intervjuerna. I samband med intervjuerna blev eleverna tilldelade var sitt, för 

dem okänt, nummer för att inte kunna bli identifierade i studien. 

4.5 Analys av data 

Varje intervjuinspelning transkriberades efter intervjutillfället. Vid transkribering av intervjuerna 

användes de nummer som eleverna blivit tilldelade vid intervjutillfället. Därefter analyserades 

transkriberingarna genom kodning. Kodning innebär att det insamlade datamaterialet kategoriseras 

genom att delas upp i mindre delar (Kvale & Brinkmann, 2014). De mindre delarna fick sedan 

etiketter. En av etiketterna var lösning och innefattade alla elevernas lösningar på de olika 
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uppgifterna. För att få överblick över lösningarna analyserades varje elevs lösningar på varje 

uppgift genom att börja med att analysera alla lösningar på samma uppgift. Därefter jämfördes alla 

andra lösningar på samma uppgift. Efter att ha jämfört lösningarna på samma uppgift jämfördes 

lösningarna på de uppgifter som hade samma frågeplacering och därefter jämfördes lösningarna av 

samtliga uppgifter där frågans placering varierade. Medan eleverna löste textuppgifterna 

reflekterade de bland annat över den irrelevanta informationen som fanns i fem av textuppgifterna. 

Eftersom reflektionerna var många och en del av frågeställningen som behandlade hur eleverna 

löste textuppgifterna tilldelades reflektionerna av irrelevant information en egen etikett, irrelevant 

information. Vad eleverna ansåg om irrelevant information analyserades för varje enskild uppgift 

och sammanställdes sedan både i förhållande till varje enskild elev och till alla elever. På samma 

sätt analyserades och sammanställdes om eleverna skiljde på irrelevant information med text 

respektive tal. Lösningarna jämfördes för att kunna besvara första och andra frågeställningen. Den 

första frågeställningen behandlade hur eleverna löste textuppgifter i förhållande till frågans 

placering. Den andra frågeställningen behandlade vilka skillnader som fanns i hur eleverna löste 

textuppgifter i förhållande till frågans placering. Den tredje frågeställningen behandlade vad 

eleverna ansåg om frågans placering och vilken frågeplacering de föredrog. För att besvara den 

tredje frågeställningen analyserades varje elevs fenomen genom hela intervjun. Med elevernas 

fenomen menas elevernas erfarenheter av textuppgifter där frågans placering varierar. Därefter 

jämfördes elevernas fenomen både vid varje textuppgift och överlag. Slutligen sammanställdes 

elevernas erfarenheter av frågans placering och deras svar på vilken frågeplacering de föredrog för 

att bilda en uppfattning av de olika fenomenen. Vad analysen kom fram till presenteras i kapitel 5. 
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5 Resultat 

I följande avsnitt presenteras först hur eleverna löste textuppgifterna i studien, vilket kopplas till 

frågans placering (5.1). Efter det jämförs skillnader i hur eleverna, både mellan samma elev och 

alla elever, löste textuppgifterna i förhållande till frågans placering (5.2). I avsnitt 5.3 presenteras 

vad eleverna ansåg om de olika frågeplaceringarna i studiens textuppgifter och vilken 

frågeplacering som de föredrog. Alla avsnitt innehåller citat från eleverna i studien. Elevcitaten är 

språkligt justerade för läsbarhetens skull, vilket bland annat innebär att ord som exempelvis “ju”, 

“liksom” och “asså” har tagits bort ur citaten eftersom det inte förändrar innehållet i uttalandet. När 

sådana ord är utelämnade visas inte det. När andra ord, till exempel ord som inte för resonemangen 

framåt, är utelämnade ur citaten visas det genom två hakparenteser med tre punkter emellan, [...]. 

Förtydliganden i citaten görs inom hakparenteser och elevens tankepauser visas med tre punkter. 

5.1 Hur eleverna löste textuppgifter där frågans placering varierade 

Ett återkommande inslag i uträkningarna var algoritmer, vilket alla elever använde mer eller 

mindre. När intervjuaren frågade eleverna varför de valde uppställning svarade de att de ansåg att 

det var enklast och att uträkningen mestadels blev rätt vid uppställning. En elev ansåg att ett 

alternativ till additionsuppställning var att räkna varje talsort för sig. Resten av eleverna blev inte 

tillfrågade att ge förslag på andra tänkbara metoder. Första uppgiften hade frågan i början och var 

den enda uppgiften utan irrelevant information. Uppgiften var Hur många månader behöver Jonas 

spara för att ha råd köpa Tv-spelet? Jonas har 37 kronor när han ska börja spara pengar till ett 

Tv-spel. Tv-spelet som Jonas ska köpa kostar 499 kr. Jonas sparar 120 kronor varje månad. Han 

vill köpa Tv-spelet när han har tillräckligt mycket pengar. Den visade sig vara förvirrande för 

eleverna eftersom de inte var vana vid att frågan var i början, vilket presenteras mer ingående i 

avsnitt 5.3.  

Alla elever kom fram till en lösning på uppgiften men gjorde det på olika sätt. Antingen adderade 

eller subtraherade eleverna 37 eftersom det talet var avgörande för att få rätt svar på uppgiftens 

fråga. Tre av eleverna valde att addera 37 till antingen 120 eller 480, som var produkten av 120 ∙ 4 

och räknades ut för att ta reda på hur många månader Jonas behöver spara. Två av dem ställde upp 

och räknade ut 120 ∙ 4 och adderade därefter 37 för att veta om pengarna skulle räcka efter fyra 

månader eller inte. Intervjuaren hjälpte en av de två eleverna i lösningen genom att ställa frågor. 

Den andra eleven ansåg att hen tänkte fel till en början eftersom eleven delade upp 120 i talsorter 
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och multiplicerade 20 med 4. Eleven multiplicerade sedan 20 med 5 men ansåg då att hen tänkte 

fel och valde att börja om eftersom det blev "rörigt".  

Elev 4: ... Jag tänker bort 100 och tar det från början och sen hur mycket det är... från 

20 till 100 ungefär, det är 5 gånger... 20... gånger... 5 är lika med 100... Tror jag det är. 

Ah... [...] och sen har han 37 kronor... Nej, jag börjar om. Ja 

Intervjuare: Börjar du om? 

Elev 4: Ah, ja 

Intervjuare: Varför vill du börja om? 

Elev 4: Ja. Jag tänkte fel tror jag 

Intervjuare: Du tänkte fel?  

Elev 4: Ah 

Intervjuare: Varför tror du att det är fel? 

Elev 4: För att det blev rörigt. 

Den tredje eleven adderade 37 till 120 och adderade sedan 120 successivt tills summan var över 

499. De resterande tre eleverna använde subtraktion för att räkna ut hur mycket pengar som skulle 

behövas. Eleverna subtraherade 37 från 499 och fick fram 462, till skillnad från en elev som fick 

det till 463. Den eleven kontrollräknade sin uträkning genom att addera 37 till 463, vilket inte 

stämde men efter att ha räknat om uppgiften fick även den eleven 462. En av eleverna sa talen i 

subtraktionen i fel ordning, det vill säga 37 − 499, men när eleven sedan skrev ner uträkningen 

skrev hen talen i rätt ordning i uppställningen. För att gå vidare valde två elever att dividera 462 

med 120. Ena eleven avrundade 462 till 500 i beräkningsprocessen och fick fram kvoten 4 efter att 

ha funderat.  

Elev 2: Då behöver man ta 499 minus 37 och då får vi 462. 462 delat på 120. Det går 

inte jämnt ut men det blir ungefär... Då blir det 500 som är närmast… Delat på 120... 

När jag får fram det... Vänta... 4 månader. 

För den andra eleven visade det sig vara svårt eftersom eleven inte hade lärt sig division med två 

hundratal. Intervjuaren frågade då om eleven kunde räkna ut uppgiften på något annat och lättare 

sätt. Eleven kom då fram till ekvationen "120 multiplicerat med någonting är 462" och kom efter 

en stund även fram till 120 multiplicerat med 4. Efter fundering började dock eleven med att ställa 

upp och räkna ut 120 ∙ 2. När intervjuaren frågade varför eleven multiplicerade med 2 svarade 
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eleven att det blir enklare att räkna ut. Den eleven och ytterligare en löste uppgiften genom att testa 

sig fram och multiplicerade 120 med exempelvis 3 och därefter 4.  

Andra textuppgiften hade frågan i slutet, innehöll irrelevant information och krävde addition i 

uträkningen. Den uppgiften var Albin, Sara och Erik är 12 år. Alla tre samlar på fotbollskort. Albin 

har samlat fotbollskort sedan han var 7 år. Sara och Erik har samlat på fotbollskort i 4 år. Idag 

jämför de hur många fotbollskort de har. Albin har 290 kort, Sara har 349 kort och Erik har 285 

kort. Hur många fotbollskort har Sara och Albin tillsammans?  

Elev 2: Då får man lite för mycket information här 

Intervjuare: Kan du ge exempel på den informationen som är för mycket? 

Elev 2: Att de är 12 år. Och att de har samlat fotbollskort i 4 år och att han samlade 

sen han var 7 år... Eftersom att man inte behöver det och då tar jag 290 plus [eleven 

skriver 349]. Då får jag […] 639. Och då har de 639 kort tillsammans. 

Som vi kan se ovan nämnde elev 2 att det fanns för mycket information i uppgift 2 och nämnde 

sedan vilken information hen syftade på. Alla elever sållade bort den irrelevanta informationen och 

utförde sedan beräkningen genom att använda uppställning. Eleverna valde uppställning eftersom 

det enligt dem var lättast. I vilken ordning eleverna ställde talen skilde sig dock åt. Fyra elever 

ställde det högsta talet överst, vilket var det första presenterade talet i uppgiftens fråga, vilket gav 

uträkningen 349 + 290. Resterande två elever ställde det minsta talet överst, vilket var det första 

presenterade talet i uppgiftens text, vilket gav uträkningen 290 + 349. 

Tredje textuppgiften hade frågan i slutet och innehöll irrelevant information med text. Uppgift 3 

var Viola tittar på klipp på YouTube när hon har gjort sina läxor. Hon har tittat på fyra 

youtubeklipp och är inne på det femte klippet när hennes föräldrar säger till henne att komma till 

köket för att äta middag. Det femte klippet är 11 minuter och 45 sekunder långt. När hon pausar 

klippet har hon tittat på klippet i 3 minuter och 34 sekunder. Hur lång tid har Viola kvar av klippet 

när hon ska fortsätta titta på det femte klippet? Den löstes med uppställning av alla elever förutom 

en. Den eleven reflekterade över att talen var nära varandra och därför räknade eleven talen på rad. 

Intervjuare: […] Där [uträkningen av uppgift 3] ställer du inte upp uppgiften, som du 

gjorde på den här [uppgift 1] och den här [uppgift 2]. Varför räknar du på ett annat 

sätt på den uppgiften [uppgift 3]? 

Elev 2: För den har mindre tal och de är närmare varandra. 
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Talen i uppgiften var uppdelade i minuter och sekunder. Fyra av eleverna, varav en är eleven som 

inte räknade uppställning, skiljde på tidsenheterna genom att räkna minuter och sekunder för sig, 

vilket gav uträkningarna 11 − 3 och 45 − 34. Två av eleverna som använde uppställning gjorde 

det även vid uträkningen av 11 − 3. En av de eleverna ställde dock bara upp det som i en 

uppställning men beräknade det genom huvudräkning. Den andra eleven gjorde en fullständig 

uppställning av de låga talen där hen lånade från tiotalet i vänsterspalten och fick 11 i högerspalten 

med entalen, vilket var samma tal som eleven skulle subtrahera från redan i början. När intervjuaren 

frågade eleven varför hen ställde upp talen svarade eleven genom att förklara hur hen gjorde 

uppställningen. I uträkningen av talen i högerspalten använde sig eleven av uppräkning genom att 

räkna upp från 3 till 11. Eleven använde två metoder för att lösa uppgiften, men jag anser att eleven 

enbart reflekterade över att hen använde uppställning. 

Intervjuare: Varför ställer du upp det talet? [11 − 3] 

Elev 6: […] 1 minus 3 det går inte för man kan inte ge… till exempel tre bollar om 

man bara har en. Och så tar jag ett tiotal där [vänsterspalten] och sätter det över där 

[högerspalten] istället. Och så är det 11 minus 3 där... […] Jag räknar det där på 

fingrarna. Då är det 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Då är det 8… där. Och sen eftersom att 

vi inte har nåt tiotal kvar där så är det 0 och då är det 8 minuter. 

De två andra eleverna satte ihop tidsenheterna med ett decimaltecken mellan dem och den 

uträkningen var 11,45 − 3,34. De fyra som valde att skilja på tidsenheterna, gjorde det eftersom 

en elev förklarade att en minut inte är 100 sekunder och det skulle bli fel att skriva ihop minuter 

och sekunder. Uppgiften var ensam om att innehålla irrelevant information med enbart text. Ingen 

av eleverna påverkades av den irrelevanta informationen. En av eleverna nämnde att textuppgifter 

som eleven löst tidigare med läraren och klassen brukade innehålla information som inte behövs i 

uppgiften och att eleven därför brukade tänka mycket på vilken information som är viktig för 

lösningen. Två andra elever ansåg att den irrelevanta informationen inte påverkade dem eftersom 

det inte var några tal som de kunde blanda ihop med de tal som ingick i lösningen av uppgiften. De 

två eleverna ansåg också att det var lättare och inte förvirrande med sådan irrelevant information 

än vad det var med tal eftersom irrelevanta tal kunde förvirra dem i lösningsprocessen. En av 

eleverna uttryckte att om hen fick välja vilken irrelevant information som skulle finnas i uppgiften 

skulle eleven valt irrelevant information med text. 

Elev 5: Det [irrelevant information med text] är inte med massa siffror och sånt som 

man tror att man ska räkna ihop... för att som på den, tvåan. Den var väldigt krånglig 
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för det stod såhär med siffrorna [irrelevant information med tal] men trean var mycket 

lättare för att det inte stod så mycket siffror som man tror att man ska räkna ut. 

Textuppgift 4 innehöll irrelevant information med tal och hade frågan i början. Uppgiften var Hur 

många meter har Felicia till skolan? Felicia och Tim tar sällskap till skolan. Felicia har 123 meter 

till Tim. En morgon när Felicia går till Tim ser hon en ekorre i ett träd. Trädet är 97 meter ifrån 

Felicias hus. Tim har 531 meter till skolan. Den löstes genom additionsuppställning av samma fem 

elever som löst uppgift 3 med uppställning. En av de fem eleverna ställde det lägsta talet, som 

presenterades först i uppgiften, överst, vilket gav uträkningen 123 + 531. Resterande elever skrev 

det högsta talet, som presenterades sist, överst, vilket gav uträkningen 531 + 123. En annan av de 

fem tog med det irrelevanta talet i uträkningen, vilket gav operationen 531 + 123 + 97.  

Elev 3: Hon har en skolväg och dom har delat upp den i tre bitar. Om jag lägger ihop 

de här bitarna. Ska jag få en summa som egentligen är hela vägen. Tänker jag... […] 

Hon har 123 till Tim. Och sen ser hon en ekorre. Och det är 97 meter från hennes hus... 

Så det ska stämma. 

Eleven förklarade att hen tänkte att Felicias väg till skolan var uppdelad i tre delar. Den första delen 

till trädet, andra delen till Tim och tredje delen från Tim till skolan. När eleven, efter att intervjuaren 

frågat eleven om hen ansåg att uppgiften innehöll irrelevant information, upptäckt sitt fel sa eleven 

att hen från början såg att det irrelevanta talet inte skulle ingå i uträkningen. Den elev som inte 

löste uppgiften genom uppställning sa att hen tänkte som en uppställning i huvudet, det vill säga 

genom att räkna talsorter för sig.  

Femte uppgiften hade frågan i slutet och innehöll irrelevant information med flera tal. Uppgiften 

var Mattias spelar ett spel med nivåer. Han är på nivå 12 och vill gå upp till nivå 13. Just nu har 

han 1036 XP. För att nå nivå 13 behöver han ha 1500 XP. Han får XP när han gör uppdrag och 

samlar in saker. Varje sak han samlar in ger 25 XP per sak. Varje uppdrag han gör ger 75 XP. 

Hur många XP har Mattias kvar för att nå upp till nivå 13? De irrelevanta talen påverkade fem av 

eleverna i lösningen av textuppgifterna. Eleverna ansåg, innan de läst klart uppgiften, att de skulle 

räkna ut hur många uppdrag eller saker Mattias skulle samla in för att kunna gå upp en nivå. När 

de sedan läst klart uppgiften, och därmed också frågan, kom de fram till hur de skulle lösa den. 

Alla elever löste uppgiften genom att ställa upp 1500 − 1036. En av eleverna blev förvirrad av de 

irrelevanta talen, 25 och 75, i uppgiften och det tog därför en stund innan eleven kom fram till 

uträkningen.  

 



 

  23  

Textuppgift 6 hade frågan i början och innehöll många irrelevanta tal som eleverna tyckte var 

förvirrande. Den uppgiften löd: Max har fler låtar än Greta, men hur många fler låtar har Max? 

Familjen Eström gillar musik. De lyssnar på musik på Spotify. Mamma Eva har 4 spellistor. I en 

av sina spellistor har Eva 219 låtar. Pappa Lars har 8 spellistor. I en sina spellistor har Lars 286 

låtar. Storebror Max har 27 spellistor. Max har 413 låtar i en av sina spellistor. Lillasyster Greta 

har 3 spellistor. Greta har 168 låtar i en av sina spellistor. Fyra av eleverna ansåg att frågan var 

otydlig med exakt vad som skulle räknas ut.  

Elev 1: Men jag vet inte exakt hur man ska räkna det här. Max har 413 låtar i EN av 

sina spellistor. Då vet man ju inte hur många han har på sina 27 spellistor. Då tänker 

jag ifall man ska ta 27... Eller 413 gånger 27. 

Intervjuare: Ah, du tänker så. 

Elev 1: Fast jag vet inte ifall man ska räkna sådär. 

Elev 1 var en av de elever som funderade över frågan och dess otydlighet. De tre andra elevernas 

funderingar lät väldigt likt den elev 1 förde fram. Det otydliga i uppgiftens fråga var enligt eleverna 

att den inte specificerade att det var skillnaden mellan Max och Gretas ena spellista som skulle 

räknas ut. På grund av frågans otydlighet frågade fyra elever intervjuaren om de skulle räkna ut hur 

många låtar Max och Greta hade i alla sina spellistor eller om de bara skulle räkna ut skillnaden 

mellan hur många låtar det var i en av spellistorna. När intervjuaren förtydligat frågan var det 

däremot inga svårigheter för dem att lösa uppgiften. En av de resterande två eleverna, som inte 

frågade intervjuaren om uppgiftens fråga, antog att det endast var skillnaden mellan Max och 

Gretas ena spellista som skulle räknas ut. Däremot tog det en stund innan de två eleverna påbörjade 

uträkningen eftersom de funderade. Samtliga elever löste uppgiften genom uppställning. 

5.2 Skillnader i hur eleverna löste textuppgifter med varierade frågeplacering  

Vid jämförelser mellan elevernas lösningar hittades inga skillnader vilka tydligt berodde på frågans 

placering. Däremot hittades skillnader när textuppgifterna jämfördes i förhållande till frågans 

placering. En skillnad mellan uppgifterna med varierad frågeplacering var tiden det tog från att 

eleven läst uppgiften tills att eleven kommit fram till hur uppgiften skulle lösas. Generellt kom 

eleverna snabbare fram till hur uppgiften skulle lösas på uppgifterna med frågan i slutet än på 

uppgifterna med frågan i början. Två uppgifter som eleverna snabbt kom fram till hur de skulle 

lösas och hade frågan i slutet var lätta, ansåg alla elever. På de båda uppgifterna, uppgift 2 och 3, 

kom samma fem elever snabbt fram till hur de skulle lösas. På den sista uppgiften med frågan i 

slutet, uppgift 5, kom fyra av eleverna snabbt fram till hur den skulle lösas. De fyra elever som 
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kom fram till en lösning snabbt ansåg att uppgiften var lätt medan de två som tog tid på sig att 

komma fram till en lösning, ansåg att uppgiften var svår. 

Intervjuare: Vad tyckte du om den här uppgiften [textuppgift 5]? 

Elev 5: Denna var väldigt jobbig när det var varje sak han samlar in ger 25 xp per 

sak. Varje uppdrag han gör ger 75 xp. Det blev jättejobbigt där. 

Intervjuare: Mm. För att det var så mycket information om tal […]? 

Elev 5: Ja och då tror man att han ska göra den och det blir väldigt jobbigt för man 

vet inte hur mycket han gör. 

Intervjuare: Du tänker att […] du tror att man ska använda de här 25 xp och 75 xp? 

Elev 5: Ja 

Vid lösningen av flera andra textuppgifter i studien hade elev 5 nämnt att det blev jobbigt när det 

var så många irrelevanta tal som fanns i uppgifterna. I citatet ovan refererar intervjuaren till det 

elev 5 sagt tidigare under intervjun. Elev 5 var också en av de två elever som tog tid på sig att 

komma fram till en lösning av den uppgiften. 

En annan svår uppgift, enligt tre elever, var sjätte uppgiften och där var frågan i början. Efter att 

intervjuaren tydliggjort uppgiftens otydliga fråga kom två av sex elever snabbt fram till hur den 

skulle lösas. Fyra av eleverna tog längre tid på sig att komma fram till hur den skulle lösas, två på 

egen hand och två efter tydliggörande av intervjuaren. En annan förvirrande uppgift var första 

uppgiften och det var tre elever som snabbt kom fram till hur den skulle lösas medan de andra tre 

tog längre tid på sig. De tre elever som snabbt kom fram till hur uppgiften skulle lösas ansåg att 

den var lätt men även två av eleverna som långsammare kom fram till hur uppgiften skulle lösas 

ansåg antingen att uppgiften eller att uträkningen var lätt. En elev ansåg att uppgiften var lätt för 

att den gick snabbt att räkna ut. Det var bara en elev som ansåg att uppgiften var svår, för att eleven 

inte hade lärt sig att dividera två hundratal med varandra och för att eleven hoppade mycket i sin 

uträkning.  

Intervjuare: Vad tyckte du om första uppgiften? 

Elev 6: Rätt så svår. Både för att jag inte hade lärt mig att räkna ut hundratalen i 

delat... och så var det för att jag hoppade ganska mycket fram och tillbaka och då blir 

det lite svårare. 

Uppgift 4 hade frågan i början och alla elever tyckte att den var lätt. Den var lätt för att den var lätt 

att räkna ut, enligt två elever. En annan elev ansåg att uppgiften var lätt eftersom den var lätt att 

läsa och lätt att förstå. Uppgiften var lätt att läsa för att informationen kom i rätt ordning, enligt 
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eleven. Fyra av eleverna kom snabbt fram till hur uppgift 4 skulle lösas. En annan av de resterande 

eleverna räknade först med det irrelevanta talet och kom därför inte snabbt fram till hur uppgiften 

skulle lösas. Den sista eleven tog längre tid på sig att komma fram till hur uppgiften skulle lösas. 

Textuppgift 1 var den enda av uppgifterna som saknade irrelevant information, men det gjorde den 

inte problemfri. Eleverna ansåg att det var krångligt att frågan var i början av den första uppgiften 

eftersom de inte var vana vid det.  

Intervjuare: Vad tycker du om att det [frågan] står längst upp [i början av textuppgift 

1]? 

Elev 6: … Det är lite konstigt för i vanliga fall brukar det stå först... Vad han har för 

pengar och sånt och sen i slutet efter att dom har beskrivit det så kommer frågan. 

Elev 6 relaterade till hur det brukade vara i uppgifter som hen kommit i kontakt med tidigare. Det 

var sammanlagt fyra elever som jämförde den med uppgifter som de gjort tidigare. Någonting annat 

som var svårt med den uppgiften var uträkningen, ansåg en elev.  

Uppgift Frågans 

placering 

Lätt Medel Svår Totalt Snabbt Långsamt Totalt 

1 I början 4 (1) 0 1 (1) 6* 3 3 6 

2 I slutet 6 0 0 6 5 1 6 

3 I slutet 6 0 0 6 5 1 6 

4 I början 5 1 0 6 4 2 6 

5 I slutet 4 0 2 6 4 2 6 

6 I början 1 2 3 6 2 4 6 

1, 4, 6 I början 10 (1) 3 4 (1) 18* 9 9 18 

2, 3, 5 I slutet 16 0 2 18 14 4 18 

Tabell 2. Vilken svårighetsgrad textuppgifterna i studien hade enligt eleverna och hur snabbt eleverna kom 

fram till en lösning av uppgifterna 

Tabell 2 visar vad eleverna ansåg om textuppgifterna i förhållande till svårighetsgraden samt hur 

snabbt eleverna kom fram till en lösning av uppgifterna. Första kolumnen visar en uppgift per rad 

förutom de två sista raderna som sammanställer uppgifternas svårighetsgrad i förhållande till 

frågans placering. Den sjunde raden visar de uppgifter som hade frågan i början medan rad åtta 

visar de uppgifter som hade frågan i slutet. Kolumn två visar frågans placering i uppgiften. Tredje 

kolumnen visar hur många elever som ansåg att den specifika uppgiften var lätt. Fjärde och femte 
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kolumnen visar hur många elever som ansåg att den specifika uppgiften var medelsvår respektive 

svår. Sjätte kolumnen visar det totala antalet elever. På raden där uppgift 1 presenteras anges att 

4 + 1 elever ansåg att uppgiften var svår och att 1 + 1 elever ansåg att uppgiften var lätt, vilket ger 

totalt 7 elever. I tabellen är dock bara 6 elever angivet i sista kolumnen. Anledningen till det är att 

en av eleverna ansåg att uppgiften både var lätt och svår. Eleven är därför angiven inom parentes i 

både kolumnen för lätt respektive svår för att visa att det är samma elev i båda parenteserna. I de 

två sista raderna sammanställs uppgifterna med samma frågeplacering. Summorna blir därför högre 

än sex på flera ställen eftersom det är flera uppgifter som räknas in. Sex elever och tre åsikter per 

elev ger totalt 18 åsikter. Andra delen av tabellen (kolumn sju, åtta och nio) visar hur många elever 

som kom fram till en lösning snabbt, hur många elever som tog längre tid på sig och totala antalet 

elever. Andra delen av tabellen ska ses ihop med de första två kolumnerna i hela tabellen. 

Anledningen till att det är en tabell och inte två är för att kunna se samband mellan hur snabbt 

eleverna löste uppgifterna och vad eleverna ansåg om uppgifternas svårighetsgrad. 

De fem resterande textuppgifterna, uppgift 2-6, innehöll irrelevant information. Fyra av 

textuppgifterna, två med frågan i början och två med frågan i slutet, innehöll irrelevant information 

med matematiska tal. De tal som inte skulle användas i lösningen av uppgifterna orsakade 

förvirring för minst hälften av eleverna. Hälften av eleverna blev påverkade av den irrelevanta 

informationen med matematiska tal i textuppgift 2, där frågan var i slutet. En elev började utföra 

små beräkningar innan hen läst hela uppgiften och därmed visste vad som skulle beräknas.  

Elev 3: Albin, Sara och Erik är tolv år. Okej. Alla tre samlar på fotbollskort. Albin 

har samlat fotbollskort sedan han var sju... Sju, åtta, nio, tio, elva, tolv. Då har han 

samlat i fem år […] Sara och Erik har samlat fotbollskort i fyra år. Dom har samlat 

ett år mindre än... Albin då. Idag jämför de hur många fotbollskort de har. Albin har 

290, Sara har 349 och Erik har 285. Då har Sara flest och Erik minst. Hur många 

fotbollskort har Sara och Albin tillsammans? 

För en annan elev tog det lång tid att komma fram till vad som skulle lösas och det krävdes att 

eleven läste delar av uppgift 2 igen. Eleven menade vid lösningen av en annan uppgift att hen 

tänker mycket på informationen när frågan är i början. Vidare resonemang presenteras i avsnitt 5.3. 

Den tredje och sista eleven som påverkades av den irrelevanta informationen sa efter att ha löst 

uppgiften att eleven först trodde att hen skulle räkna ut hur många fotbollskort de hade samlat per 

år.  
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I textuppgift 4, som hade frågan i början, var det också tre av eleverna som påverkades av den 

irrelevanta informationen. En av eleverna som påverkades av irrelevant information i uppgiften 

ansåg dock att frågan i början av uppgifterna fungerade som hjälp för att veta vad som ska sökas 

efter i uppgiften. I de två sista uppgifterna, textuppgift 5 och 6, påverkades fem elever av 

uppgifternas irrelevanta information. Textuppgift 5 hade frågan i slutet medan textuppgift 6 hade 

frågan i början. Den irrelevanta informationen i uppgifterna som hade frågan i början, det vill säga 

textuppgift 4 och 6, påverkade tre respektive fem elever. Samma antal elever påverkades av den 

irrelevanta informationen i uppgifterna där frågan var i slutet, det vill säga uppgift 2 och 5. Den 

irrelevanta informationen i uppgifterna där frågan var i slutet påverkade eleverna dels eftersom de 

innan de läst klart frågan ansåg att de skulle räkna ut någonting annat än vad uppgiften frågade 

efter och dels eftersom en av eleverna blev förvirrad av de irrelevanta talen. När de sedan läst 

frågan ändrades deras uppfattningar om vad som skulle räknas ut. Uppgifterna där eleverna ansåg 

att de skulle räkna ut någonting annat än vad uppgiften frågade efter var uppgift 2 och 5.  

Elev 1: Jag blev lite förvirrad då med det där extra [de irrelevanta talen]. Jag trodde 

att man behövde använda det… Att typ… hur många uppdrag kan han göra för att nå 

1 500 […] det trodde jag att det skulle va en sån fråga. 

I citatet ovan reflekterar elev 1 om vad hen trodde skulle räknas ut i uppgift 5. Eleven var dock inte 

ensam om att reflektera över det. Det var ytterligare några elever som reflekterade över annat som 

de trodde skulle räknas ut i uppgift 2 och/eller 5. Trots att eleverna påverkades av irrelevant 

information med tal var det bara en elev som tog med ett irrelevant tal i uträkningen av en uppgift. 

Det gjorde eleven enbart vid lösningen av uppgift 4. I övrigt var det ingen elev som tog med 

irrelevanta tal i uträkningarna av uppgifterna. Den enda irrelevanta informationen som inte 

påverkade eleverna var den i uppgift 3, vilken enbart innehöll irrelevant information med text. 

Uppgift Frågans placering Irrelevant info Påverkade elever Opåverkade elever 

2 I slutet Tal 3 3 

3 I slutet Text 0 6 

4 I början Tal 3 3 

5 I slutet Tal 5 1 

6 I början Tal 5 1 

4, 6 I början Tal 8 4 

2, 5 I slutet Tal 8 4 

Tabell 3. Antal elever som påverkades av den irrelevanta informationen i uppgifterna 
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I tabellen ovan visas hur många elever som påverkades av den irrelevanta informationen i 

uppgifterna. Den första kolumnen visar vilken uppgift det är. Uppgift 1 finns inte representerad i 

tabellen eftersom den uppgiften inte hade någon irrelevant information. I de två sista raderna i 

kolumnen är två uppgifter angivna på samma rad för att sammanställa hur många elever som 

påverkades och inte av uppgifterna där frågan var i början respektive i slutet. Den andra kolumnen 

visar om frågan är placerad i början eller i slutet av uppgiften. Den tredje kolumnen visar vilken 

irrelevant information som finns i uppgiften, antingen med text eller med matematiska tal. Fjärde 

kolumnen visar hur många av de sex eleverna som påverkades av den irrelevanta informationen i 

den specifika uppgiften medan femte kolumnen visar hur många elever som inte påverkades av den 

irrelevanta informationen i den specifika uppgiften. I fjärde kolumnen är summan i sjätte och 

sjunde raden 8 eftersom det var 5 elever som påverkades av de irrelevanta talen i uppgift 6 

respektive 5 och 3 elever som påverkades av de irrelevanta talen i uppgift 4 respektive 2. I femte 

kolumnen är summan 4 eftersom 1 elev inte påverkades av de irrelevanta talen i uppgift 6 

respektive 5 och 3 elever som inte påverkades av de irrelevanta talen i uppgift 4 respektive 2. 

5.3 Elevernas uppfattningar av frågans placering och vilken de föredrog  

Alla eleverna jämförde textuppgifterna i studien med textuppgifter som fanns i matematikböckerna 

de använde. Fem elever nämnde att de hade erfarit att textuppgifter i matematikböcker alltid har 

frågan i slutet och att de inte tidigare sett textuppgifter där frågan är i början. Eleverna menade att 

de var vana vid att frågan var i slutet eftersom frågan alltid varit i slutet av textuppgifter som de 

kommit i kontakt med tidigare. Eftersom eleverna var vana vid textuppgifter där frågan är i slutet 

blev tre elever förvirrade när frågan helt plötsligt var i början av textuppgifterna istället för i slutet. 

En av de eleverna ansåg att hen blev lurad eftersom eleven var van vid att frågan var i slutet av 

textuppgifter. Av gammal vana misstog eleven sista meningen för en fråga eftersom eleven brukade 

läsa igenom allt utan att läsa skiljetecknen i textuppgiften. Eleven blev fundersam över att det inte 

var en fråga som stod sist i uppgiften. 

Elev 1: Jag läser igenom allt och skippar punkter och så bara. Då såg jag inte 

frågetecknet så jag bara "Tim har 531 meter till skolan. Vad är det för fråga?" sen 

kollade jag överst eftersom jag såg det [frågan] där uppe [i början av textuppgiften].  

Av eleverna var det bara elev 1 som läste uppgifterna på det sättet. Citatet ovan handlar främst om 

uppgift 4. Uppgift 4 hade, som nämnt tidigare, frågan i början. Det rådde delade meningar om 

frågan i början av textuppgifterna. Alla elever var dock eniga om att det var ovant med den 

frågeplaceringen i textuppgifter. Det var främst i den inledande delen av intervjun som eleverna 
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ansåg att frågan i början var ovant och svårt. Vid lösningen av första uppgiften, som hade frågan i 

början, ansåg två av eleverna att uppgiften var svår matematiskt och/eller på grund av att frågan 

var i början. Medan två andra elever löste textuppgifterna ändrade de uppfattning om textuppgifter 

där frågan var i början. De två eleverna och ytterligare en ansåg att placeringen av frågan inte 

spelade någon roll eller inte var viktigt och att det inte var någon skillnad mellan de olika 

frågeplaceringarna.  

Intervjuare: Men om du vill sammanfatta lite. Vad tycker du om att frågan är i 

början? 

Elev 4: I början tyckte jag det var svårt för jag var inte van vid det men sen när jag 

hade räknat en uppgift när det var i början tyckte jag det var enkelt. Eller då spelade 

det ingen roll. Då var det ingen skillnad. 

Elev 4 ändrade uppfattning från att det var svårt med frågan i början till att det inte spelade någon 

roll var frågan var placerad. Eleven var en av de tre som ansåg att frågans placering inte spelade 

någon roll. Två av de tre eleverna var vana vid att frågan var i slutet av textuppgifter och den tredje 

menade att hen behövde gå tillbaka till textuppgiften oavsett var frågan var placerad. Den tredje 

eleven jämförde frågeplaceringarna med varandra i sitt resonemang om att placeringen av frågan 

inte har betydelse. Eleven ansåg att när frågan är i slutet har hen hunnit gå igenom hela texten innan 

frågan kommer men när frågan är i början slipper eleven samla på sig irrelevant information 

eftersom hen vet att den inte behövs. 

Intervjuare: Och du vill helst ha frågan i slutet? Uppfattar jag dig rätt då? 

Elev 3: Jag vet inte. Det spelar inte nån roll förresten. [...] När den är sist har jag 

hunnit gå igenom hela texten och då kanske man tänker "Ah, just det, det stod så" och 

så kan man gå tillbaka lite [...]. Så det gör inget. Men när den står först slipper man 

samla på sig överflödig [irrelevant] information för då vet jag direkt att "nej, jag vill 

inte veta hur gammal han är, jag vill veta hur mycket pengar han har".  

Som vi kan se i citatet ovan förklarade elev 3 fördelar med båda frågeplaceringarna. Fyra elever 

förklarade att de ville läsa informationen i textuppgiften först och därmed få reda på allt som behövs 

i uträkningen, innan de läser frågan. Med frågan i slutet av textuppgiften kommer frågan och 

informationen i den ordning som eleverna föredrog. När frågan var i slutet var det två elever som 

ansåg att de behövde gå tillbaka i uppgiften. När frågan istället var i början nämnde fem elever att 

de behövde titta tillbaka i uppgiften. De fem eleverna ansåg att det var negativt att behöva gå 

tillbaka i uppgiften. En av dem ansåg att det var konstigt att behöva gå tillbaka i uppgiften. En 

anledning till att fler elever behövde gå tillbaka i uppgiften när frågan var i början var dels att två 
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elever inte kom ihåg frågan, dels att de två eleverna och ytterligare tre elever ansåg att de 

fokuserade på vad de skulle räkna ut medan de läste uppgiften. Eleverna hade antingen positiv eller 

negativ inställning till att fokusera på vad som skulle räknas ut redan när de läste uppgiften första 

gången. Två av de fem eleverna ansåg att det var negativt eftersom det var för mycket att komma 

ihåg när frågan var i början. De tre övriga av de fem eleverna ansåg att det var positivt att fokusera 

på vad som ska räknas ut eftersom frågan i början hjälpte dem att veta vad de skulle söka efter i 

textuppgiften och att den därför blev lättare. Två av de tre ansåg att uppgiften blev lättare eftersom 

de visste vad de skulle söka efter och därför slapp samla på sig irrelevant information.  

Elev 2: Då visste man direkt vad man skulle leta efter, som jag sa innan. Och det blir 

ganska bra då. Det blir lite enklare. 

De två elever som menade att det var negativt att, under läsningen av uppgiften, fokusera på hur 

uppgiften skulle räknas ut ansåg att frågan i början av textuppgifterna försvårade uppgiften. Ett 

exempel på det är frågan i början av textuppgift 4, vilken snarare försvårade lösningen av uppgiften, 

ansåg en av de två eleverna. Båda två hade väldigt lika åsikter om textuppgifter där frågan var i 

början. De ansåg att det var jobbigt när frågan helt plötsligt var i början och det gjorde uppgiften 

svår. De två eleverna ansåg också att det blev komplicerat för att de tänkte mycket på informationen 

istället för på frågan och att de på grund av det inte kom ihåg frågan om den stod i början av 

textuppgiften.  

Elev 5: I den [textuppgift 4] läser man frågan först och sedan läser man all 

information och sedan läser man frågan IGEN för att det blir så krångligt för att man 

tänker väldigt mycket på informationen än på frågan. 

Under intervjun märktes att elev 5 inte alls tyckte om när frågan var i början av 

textuppgifterna. Hen lade märke till det och tyckte inte om uppgiften på grund av att frågan 

var i början. 

Elev 6: Efter att man har läst frågan och ska läsa det andra [informationen i 

textuppgiften] då kanske man bara tänker på vad det var för fråga och hur man skulle 

räkna ut det [...] och så kommer man inte ihåg vad det är man har läst.  

De två eleverna som hade negativ inställning till att frågan var i början av textuppgifterna tyckte 

inte om när frågan var i början. Deras val av vilken frågeplacering de föredrog blev därför enkelt. 

Totalt var det fem elever som tillfrågades om de föredrog frågan i början eller i slutet. De fem var 

eniga och föredrog frågan i slutet, på grund av att de var vana eller för att de ansåg att det var lättast 
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när frågan var i slutet av textuppgifterna. En av dem hade till en början svårt att bestämma sig och 

ansåg först att det inte spelade någon roll men om eleven var tvungen att välja skulle hen valt att 

ha frågan i slutet eftersom hen var van vid det. Den sjätte eleven fick inte frågan om vilken 

frågeplacering hen föredrog och nämnde inte heller någonting om det. Därför kan dessvärre inte 

något resultat av vad den eleven föredrog presenteras. Däremot är elevens åsikter om frågans 

placering intressanta eftersom hen ansåg att frågan i början hjälpte eleven att veta vad hen ska söka 

efter i uppgifterna. Eleven ansåg också att fokus vid läsningen av textuppgifter med frågan i början 

ligger på vad som ska räknas ut. När frågan var i slutet av textuppgifterna ansåg eleven att hen får 

läsa tillbaka i uppgiften. 
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6 Diskussion 

Följande avsnitt består av två delar, först en resultatdiskussion (6.1) och därefter en 

metoddiskussion (6.2). Metoddiskussionen inleds med studiens styrkor och vad som fungerat bra 

med studiens metod. Därefter presenteras svagheter och felkällor med metoden. Möjliga andra 

tillvägagångssätt avslutar metoddiskussionen. I resultatdiskussionen kopplas studiens resultat till 

bakgrunden. Vad resultatdiskussionen innehåller tas upp i början av avsnitt 6.1. 

6.1 Resultatdiskussion 

Det första som diskuteras i resultatdiskussionen är det resultat som tillhör den första 

frågeställningen, vilken berör hur eleverna löste uppgifterna (6.1.1). I samma avsnitt diskuteras 

också den andra frågeställningen, vilken berör skillnader i hur eleverna löste uppgifterna. Därefter 

diskuteras resultatet som besvarar tredje frågeställningen som innefattar vilken frågeplacering 

eleverna föredrog och varför (6.1.2). I samma avsnitt diskuteras även vad eleverna ansåg om 

textuppgifternas svårighetsgrad. Det kan kopplas till tredje frågeställningen eftersom frågans 

placering kan ha påverkat vad eleverna tyckte om uppgifternas svårighetsgrad. 

6.1.1 Elevernas uträkningar 

När två elever använde sig av uppräkning i lösningarna av subtraktionsuppgifter blev det ibland 

fel. Även i Mölleheds (2001) studie gjorde eleverna fel, som enligt forskaren kan bero på bristande 

uppmärksamhet. När de båda eleverna i denna studie till exempel skulle räkna 13 − 8 började de 

på 8 och det kunde då låta ”åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton”, vilket ger en skillnad på 6 istället för 

5. Det hände en elev vid lösningen av första uppgiften och det är också anledningen till att det blev 

fel i elevens uträkning. Eleven kontrollerade dock alltid sina svar när hen räknade subtraktion och 

kom därför på egen hand fram till att något måste blivit fel. Eleven verkade dock inte inse exakt 

vad som blivit fel eftersom hen räknade om hela uträkningen.  

Ytterligare ett problem med subtraktion för en annan elev var att eleven inte reflekterade över att 

talen i en av uppgifterna var nära varandra och inte heller reflekterade över sitt val av metod för att 

lösa uppgiften. Att reflektera över metoden är däremot något som elever i årskurs 4-6 ska ges 

förutsättningar att utveckla (Skolverket, 2011b). Alla sex elever använde till största delen 

algoritmer. Algoritmer i form av uppställning var den mest förekommande metoden/strategin när 

elever löste textuppgifterna och det har det även varit under min verksamhetsförlagda utbildning. 
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Eleverna kom olika snabbt fram till hur uppgifterna skulle lösas. I förhållande till frågans placering 

kom eleverna generellt snabbare fram till hur uppgifterna med frågan i slutet skulle lösas. En möjlig 

anledning till att eleverna inte kom lika snabbt fram till hur uppgifterna med frågan i början skulle 

lösas var att en av textuppgifterna med frågan i början (uppgift 1) var matematiskt svårare än de 

andra och en annan av textuppgifterna (uppgift 6) hade en otydlig fråga. Sjätte textuppgiften 

behandlade dessutom en jämförelse, vilket är den svåraste varianten av textuppgifter (Riley et al., 

1983). Tidigare forskning visar att tidsskillnad i lösningen av uppgifterna där frågeplaceringen 

varierar är större i jämförelseuppgifter (Thevenot et al., 2007). 

6.1.2 Erfarenheter av frågeplaceringarna 

En slutsats som kan dras är att de tillfrågade eleverna föredrog frågan i slutet eftersom de var vana 

vid det och att det därför var lättare. Den elev som inte fick frågan om vilken frågeplacering hen 

föredrog nämnde inte heller det. Eleven hade inte tydligt utstickande åsikter om någon av 

frågeplaceringarna, till skillnad mot två andra elever som inte alls tyckte om när frågan var i början. 

Det leder till att en slutsats av någon större betydelse inte kan dras baserad på den elevens åsikter 

om de olika frågeplaceringarna. Resultatet av forskningsfrågan som rör vad eleverna ansåg om 

frågeplaceringarna visar att totalt tre elever ansåg att frågan i början av textuppgifterna hjälpte dem 

att veta vad de skulle leta efter, vilket stöds av tidigare forskning (Fayol et al., 1987; Thevenot et 

al., 2007). Till skillnad mot Fayol et al. (1987) visar denna studies resultat att frågan i början av 

textuppgifterna orsakade mer problem än vad den hjälpte de två andra eleverna. De två eleverna 

ansåg att det var för mycket att komma ihåg när frågan är i början eftersom de då måste komma 

ihåg frågan och all information i textuppgiften. Det kan tyda på att deras arbetsminne överbelastas 

när frågan är i början, till skillnad mot tidigare forskning som visar att elevers arbetsminne 

överbelastas när frågan är i slutet av textuppgifter om uppgifterna eller de ingående talen är svåra 

(Fayol et al., 1987).  

En möjlig orsak till att frågeplaceringen inte spelade särskilt stor roll för fyra av eleverna i studien 

är, enligt mig, att eleverna läste uppgifterna själva och hade uppgifterna framför sig medan de löste 

dem. När elever läser textuppgifter själva kan de gå tillbaka till informationen som presenteras i 

uppgifterna. Därför har frågans placering inte särskilt stor betydelse när eleverna själva läser 

uppgifterna och kan gå tillbaka till uppgiften för att läsa frågan och/eller informationen igen. Om 

det däremot är en väldigt lång textuppgift finns det en möjlighet att frågans placering kan ha 

betydelse men det är ännu, i min kännedom, outforskat. När inte hela textuppgifterna finns 
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tillgängliga för eleverna, vilket var fallet i studierna av Fayol et al. (1987) och Thevenot et al. 

(2007), blir det enklare när frågan är i början eftersom eleverna då fokuserar på att lyssna eller titta 

efter den information som behövs till uträkningen av uppgiften. Det stämmer med studien av 

Thevenot et al. (2007) som kommit fram till att uppgifter med frågan i början dessutom tar kortare 

tid att lösa eftersom eleverna sorterar bort irrelevant information redan när de läser uppgiften första 

gången. Därför blir det också lättare för eleverna att sortera bort information som inte behövs i 

uträkningen när frågan är i början av en uppgift som presenteras muntligt eller del för del. När 

frågan istället är i slutet av en uppgift som presenteras muntligt eller del för del måste eleverna 

lyssna eller titta efter all information och komma ihåg den eftersom de ännu inte vet vad de ska 

räkna ut. När eleverna fått hela textuppgiften presenterad och uppgiftens fråga presenteras måste 

de i efterhand sortera den information de fått för att sedan kunna lösa uppgiften. Det kan därför ta 

längre tid för eleverna att lösa en textuppgift när frågan är i slutet (Thevenot et al., 2007). 

Textuppgift 6, där frågan var i början, behandlade en jämförelse med subtraktion och hade en okänd 

differens. Resultatet visar att flest elever ansåg att den uppgiften var svår. Det stämmer överens 

med tidigare forskning, vilken har visat att jämförelseuppgifter med subtraktion och okänd 

differens är svårast (Riley et al., 1983). Resultatet visar att de uppgifter som eleverna ansåg var 

lättast behandlade ändring med subtraktion respektive addition eller kombination med addition. 

Flest elever ansåg att uppgift 3, som hade frågan i slutet, var lättast. Den uppgiften behandlade en 

ändring med subtraktion, vilket stämmer överens med tidigare forskning som visat att uppgifter 

med en ändring är lättast (De Corte et al., 1985; Jordan & Hanich, 2000; Riley et al., 1983). Studien 

innehöll fyra uppgifter där ändring beräknades, två uppgifter med frågan i slutet och två med frågan 

i början. Det kan ha bidragit till att eleverna ansåg att de flesta av textuppgifterna i studien var lätta 

och att frågan i början av de uppgifterna inte märkbart hjälpte eleverna. En annan uppgift som 

eleverna ansåg var lätt var uppgift 2 som behandlade en kombination med addition. En anledning 

till att uppgift 3 var lättare var för att uppgift 2 innehöll irrelevanta tal. Både uppgift 2 och 3 hade 

frågan i slutet, vilket kan ha bidragit till att eleverna ansåg att uppgifterna var lättare eftersom de 

var vana vid att frågan är i slutet av textuppgifter. Resultatet av studien visar att 

kombinerauppgiften (uppgift 2) var svårare än en av ändringuppgifterna (uppgift 3), vilket styrks 

av tidigare forskning som visat att kombinerauppgifter är svårare än ändringuppgifter (De Corte et 

al., 1985; Riley et al., 1983).  
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Eleverna ansåg att textuppgift 6 hade en otydlig fråga. Den otydliga frågan påverkade hur snabbt 

de kom fram till hur uppgiften skulle lösas. Den otydliga frågan var en liten variation i 

textuppgiftens struktur och formulering. Tidigare forskning visar att formulering av uppgiften och 

strukturen är av vikt när elever löser textuppgifter (De Corte et al., 1985; Fayol et al., 1987). Bara 

genom att ändra formuleringen kan antalet korrekta lösningar ändras (De Corte et al., 1985). 

Textuppgift 6 hade frågan i början och till skillnad mot tidigare forskning, som visar att uppgifter 

med frågan i början tar kortare tid att lösa, tog det längst tid för eleverna att lösa den uppgiften 

(Thevenot et al., 2007). Däremot visar studien av Thevenot et al. (2007) att tidsskillnaden är störst 

vid uppgifter som behandlar jämförelse, precis som uppgift 6 i studien. Om den otydliga frågan var 

anledningen till att det tog lång tid för eleverna att komma fram till hur uppgiften skulle lösas går 

dock inte att avgöra eftersom uppgiften innehöll många irrelevanta tal som också påverkade 

eleverna i lösningen av uppgiften. Dessutom var uppgiften också den svåraste när det kommer till 

relationen mellan de ingående talen i uppgiften eftersom det var den enda uppgiften som 

behandlade en jämförelse. Det som kan ha påverkat eleverna i lösningen av uppgift 6 skulle kunna 

vara en kombination av irrelevanta tal, otydlig fråga och relationen mellan de ingående talen. Om 

enbart irrelevanta tal och den otydliga frågan i uppgiften jämförs anser jag att den otydliga frågan 

påverkade eleverna mest eftersom fyra elever påpekade frågans otydlighet. Jag har under min 

verksamhetsförlagda utbildning märkt att det finns otydliga frågor i vissa textuppgifter. Om 

frågorna är otydliga vet elever inte vad de ska räkna ut och de kan då gissa, vilket eleverna i studien 

erfor under uträkningen av uppgift 6. En anledning till att jag tror att det inte berodde på de 

irrelevanta talen är för att eleverna i sina lösningar av de andra uppgifterna inte tog med de 

irrelevanta talen. Eleverna var duktiga på att sortera bort den information som inte behövdes i 

uträkningarna men ibland hade de inte full koncentration och uppmärksamhet när de skulle beräkna 

uppgifterna och det var då de gjorde fel. Även Möllehed (2001) har kommit fram till att elevers 

koncentration och uppmärksamhet påverkar deras förmåga att lösa textuppgifter. Med tanke på att 

det var så många olika faktorer som kan ha påverkat eleverna i lösningen av uppgift 6 går det inte 

att fastställa vilken av faktorerna som har den huvudsakliga påverkan. 

6.2 Metoddiskussion 

Studiens styrkor var att använda intervjuer för att undersöka de deltagande elevernas erfarenheter. 

Genom intervjuer var det möjligt att ställa frågor och följdfrågor på det eleverna sa. De 

semistrukturerade intervjuerna fungerade bra för att intervjuaren var flexibel att ställa frågorna där 
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de passade in i intervjun. Även intervjuerna i sig gick bra eftersom eleverna samarbetade med 

intervjuaren och följde instruktionerna som de fick. Det var även bra att spela in intervjuerna för 

att kunna lyssna på elevernas erfarenheter igen och via transkriberingarna skriva ner och få 

överblick över elevernas erfarenheter. Även analysen har fungerat bra i och med att flera etiketter 

hittades när kodningen gjordes. Ytterligare en styrka är formuleringen av textuppgifterna eftersom 

de var tydligt formulerade och eleverna förstod dem. 

En svaghet i studien kan vara att urvalet bestod av sex elever. Ett större urval hade kunnat ge fler 

erfarenheter av frågans placering i textuppgifter och ett mer tillförlitligt resultat. Planeringen avsåg 

8-10 elever men av olika anledningar blev urvalet 6 elever (se avsnitt 4.2). Urvalet kan ha påverkat 

resultatet eftersom det enbart var sex elever från två olika skolor som deltog.  

Kontakten med skolorna tog längre tid än väntat. Det ledde till att datainsamlingen påbörjades för 

sent, vilket är en av studiens felkällor. Lång tid för kontakt med skolorna ledde till förskjutningar 

i arbetsprocessen. Kontakten med skolorna skedde först via mejl som skickades till rektorerna och 

det var inte effektivt. Mejlkontakt med rektorerna är ännu en felkälla i efterhand eftersom inget 

svar tillhandahållits efter två veckor från att mejlen hade skickats. Efter missen med mejl ringde 

jag till skolornas rektorer, vilket gav tydliga svar om att de var intresserade av att skolans elever 

skulle delta i studien. Därefter väntade jag på svar från skolornas matematiklärare i årskurs 5. 

Antalet lärare som var intresserade av studien var få men efter motgången var det ett positivt besked 

att några var intresserade. Ännu mer väntan uppkom när elever och vårdnadshavare skulle 

informeras om studien och godkänna elevernas deltagande. På grund av tidsförskjutningen gjordes 

inga pilotintervjuer eftersom tiden inte räckte till. De uteblivna pilotintervjuerna är ytterligare en 

felkälla. Pilotintervjuer ingick dock i planen men på grund av tidspressen fanns det inte tid att sitta 

ner och grundligt reflektera över de första intervjuerna. Lite reflektion kring första intervjuerna 

gjordes dock, till exempel att eleverna i kommande intervjuer inte skulle bli avbrutna av 

intervjuaren och att de skulle få tala klart. 

Ännu en felkälla var att det i intervjuguiden fanns för få intervjufrågor som rörde frågans placering. 

Det märktes vid transkriberingarna när jag lyssnade på inspelningarna av intervjuerna och ansåg 

att jag under vissa intervjuer inte ställt tillräckligt många följdfrågor på det eleverna sa, bland annat 

om frågans placering.  

Något som ändrades var frågeställningarna som justerades och byttes ut flertalet gånger. Det fick 

en märkbar konsekvens; intervjufrågan om vilken frågeplacering eleverna föredrog ställdes inte i 
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en av intervjuerna. En anledning till att frågan inte ställdes i en av intervjuerna var för att den frågan 

inte fanns nedskriven i intervjuguiden eftersom frågeställningen som berörde det inte existerade 

vid intervjutillfällena. Frågeställning tre framkom efter att transkriberingarna av intervjuerna 

gjorts. Frågeställningen kom till för att stämma bättre överens med syftet och tydliggöra exakt vad 

som skulle undersökas. Det var också den frågeställning som fungerade bäst eftersom den som var 

mest kopplad till studiens syfte. De första två frågeställningarna var däremot inte lika knutna till 

syftet som den tredje. De två första frågeställningarna behandlade hur elever löser textuppgifter 

och vilka skillnader som finns i hur eleverna löser textuppgifter. Den första och andra 

frågeställningen påverkade slutsatserna i och med att inget samband hittades, varken mellan 

frågans placering och hur elever löser textuppgifter eller mellan frågans placering och skillnader i 

hur eleverna löser textuppgifter. Alla frågeställningar borde ha varit tydligare anknutna till frågans 

placering. Det hade varit en god idé att utforma en frågeställning som kopplat ihop frågeplacering 

till relationen mellan de ingående talen i uppgiften, eftersom tidigare forskning visar att det 

påverkar uppgifternas svårighetsgrad.  

Frågorna och följdfrågorna som ställdes under intervjuerna påverkades av mina egna erfarenheter 

och vad jag fokuserade på under intervjuerna. Eftersom jag var insatt i tidigare forskningsresultat 

var mina förväntningar att elevernas erfarenheter till viss del skulle stämma överens med resultaten 

av tidigare forskning. Förväntningen ledde till att jag fokuserade mer på vad eleverna ansåg om att 

frågan var i början än vad de ansåg om att frågan var i slutet. När första intervjun hade genomförts 

och elevens erfarenheter inte svarade upp till förväntningarna blev jag därför förvånad och tänkte 

att nästa elevs erfarenheter kanske skulle svara upp till förväntningarna mer än vad den förra 

elevens erfarenheter gjorde. 

Ett möjligt tillvägagångssätt som hade kunnat besvara mina frågeställningar, är att istället för att 

ha låtit eleverna själva läsa textuppgifterna hade jag kunnat läsa dem för eleverna. Då skulle jag ha 

formulerat om textuppgifterna med frågan i början till att likna formuleringen av uppgifterna i 

studierna av Fayol et al. (1987) och Thevenot et al. (2007). Ett exempel på hur en uppgift med 

frågan i början skulle ha varit formulerad är Jag skulle vilja veta hur många meter Felicia har till 

skolan. Felicia och Tim tar sällskap till skolan. Felicia har 123 meter till Tim. Tim har 531 meter 

till skolan. Ett annat tillvägagångssätt som jag skulle kunna ha använt är att ha två versioner av 

samma textuppgift, en med frågan i början och en med frågan i slutet. Då hade det varit lättare att 

jämföra frågeplaceringens inverkan på elevernas erfarenheter av textuppgifterna eftersom samma 

uppgift funnits med två gånger men enbart skiljt sig i frågeplacering. Något annat som kunde ha 
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ändrats i förhållande till textuppgifterna var ordningen av textuppgifterna eftersom det kan ha 

påverkat fenomenen. Första uppgiften var matematiskt svårare än de andra uppgifterna och hade 

dessutom frågan i början, vilket eleverna ansåg var ovant. Det hade varit fördelaktigt att börja med 

en lättare uppgift med frågan i slutet för att eleverna skulle känt sig mer trygga redan från början. 

En annan faktor som bidrog till svårighetsgraden var mängden irrelevanta tal i uppgiften. 

Uppgifterna som var olika i svårighetsgrad i förhållande till antalet irrelevanta tal i uppgifterna, 

kunde knappast jämföras. Dessutom hade uppgifterna olika relationer mellan de ingående talen i 

uppgifterna. Det påverkade också uppgiftens svårighetsgrad. Särskilt svårt var det att jämföra de 

uppgifter som behandlade kombination och jämförelse eftersom det enbart fanns en av varje. Alla 

uppgifter borde ha varit lika svåra i förhållande till de ingående talen i uppgiften och uträkningarna 

som krävdes för att lösa uppgiften. Ännu en felkälla är att textuppgifterna i studien var enkla. På 

grund av att uppgifterna var enkla lades irrelevanta tal till för att göra textuppgifterna svårare. Det 

ledde till att uppmärksamhet lades på att uppgifterna skulle innehålla irrelevant information, vilket 

i sin tur gjordes till ett kriterium för vad som skulle ingå i textuppgifterna. Kriteriet angav att 

irrelevant information skulle finnas i uppgifterna. Det faktum att kriteriet lades till var i efterhand 

en av de största felkällorna eftersom det styrde studien i en annan riktning. Det kriteriet borde ha 

tagits bort eftersom det inte var det som skulle undersökas i studien. Prövas verkligen 

frågeplaceringens inverkan i en sådan uppgift eller prövas elevernas förmåga att sortera bort 

irrelevant information? Istället för att ha irrelevant information i uppgifterna skulle de gjorts 

svårare genom att till exempel ha svårare tal, svårare räknesätt, fler uträkningar per uppgift och fler 

uppgifter med jämförelse i subtraktion. Istället för att ha flera räknesätt hade samma räknesätt 

kunnat användas på alla uppgifter för att lättare kunnat jämföra frågeplaceringens inverkan på 

uppgifternas svårighetsgrad.  

Studien är användbar i min framtida lärarroll eftersom den lyfter fram några elevers åsikter om 

frågans placering i textuppgifter men också vad de anser om textuppgifters svårighetsgrad. Det kan 

vara bra att veta att frågans placering enligt några av eleverna inte spelade särskilt stor roll när 

textuppgifterna var relativt lätta, men då var textuppgifterna kopplade till elevernas vardag och 

formulerade så att eleverna förstod uppgifterna. Det är också bra att veta att andra elever ansåg att 

frågan i början inte alls hjälpte dem, vilket tidigare forskning visat. Även de irrelevanta talens 

påverkan i uppgifterna är en viktig kunskap. Ännu en viktig kunskap är relationen mellan de 

ingående talen i uppgiften och vilken inverkan det har på svårighetsgraden. 
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8 Bilaga: Textuppgifterna i studien 

1. Hur många månader behöver Jonas spara för att ha råd köpa TV-spelet? Jonas har 37 kronor 

när han ska börja spara pengar till ett TV-spel. TV-spelet som Jonas ska köpa kostar 499 kr. 

Jonas sparar 120 kronor varje månad. Han vill köpa TV-spelet när han har tillräckligt mycket 

pengar. 

2. Albin, Sara och Erik är 12 år. Alla tre samlar på fotbollskort. Albin har samlat fotbollskort 

sedan han var 7 år. Sara och Erik har samlat på fotbollskort i 4 år. Idag jämför de hur många 

fotbollskort de har. Albin har 290 kort, Sara har 349 kort och Erik har 285 kort. Hur många 

fotbollskort har Sara och Albin tillsammans? 

3. Viola tittar på klipp på YouTube när hon har gjort sina läxor. Hon har tittat på fyra 

youtubeklipp och är inne på det femte klippet när hennes föräldrar säger till henne att komma till 

köket för att äta middag. Det femte klippet är 11 minuter och 45 sekunder långt. När hon pausar 

klippet har hon tittat på klippet i 3 minuter och 34 sekunder. Hur lång tid har Viola kvar av 

klippet när hon ska fortsätta titta på det femte klippet? 

4. Hur många meter har Felicia till skolan? Felicia och Tim tar sällskap till skolan. Felicia har 

123 meter till Tim. En morgon när Felicia går till Tim ser hon en ekorre i ett träd. Trädet är 97 

meter ifrån Felicias hus. Tim har 531 meter till skolan. 

5. Mattias spelar ett spel med nivåer. Han är på nivå 12 och vill gå upp till nivå 13. Just nu har 

han 1036 XP. För att nå nivå 13 behöver han ha 1500 XP. Han får XP när han gör uppdrag och 

samlar in saker. Varje sak han samlar in ger 25 XP per sak. Varje uppdrag han gör ger 75 XP. 

Hur många XP har Mattias kvar för att nå upp till nivå 13? 

6. Max har fler låtar än Greta, men hur många fler låtar har Max? Familjen Eström gillar musik. 

De lyssnar på musik på Spotify. Mamma Eva har 4 spellistor. I en av sina spellistor har Eva 219 

låtar. Pappa Lars har 8 spellistor. I en sina spellistor har Lars 286 låtar. Storebror Max har 27 

spellistor. Max har 413 låtar i en av sina spellistor. Lillasyster Greta har 3 spellistor. Greta har 

168 låtar i en av sina spellistor. 


