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Abstract 

Swedish students' knowledge of both mathematics and reading comprehension has deteriorated 

in recent years. Scientists are discussing whether there is a connection between these areas and 

that the pupils deteriorating math skills may have something to do with their increasingly lower 

results in terms of reading comprehension. To investigate this possible connection, I conducted 

a survey among students in ninth grade and have come to the conclusion that the scientists are 

right: this connection absolutely exist. Students who received a high score on tasks designed to 

test students' mathematical problem-solving skills, also received high results on the reading 

comprehension test. And students who received a poor performance on the problem-solving 

tasks, were also low performers in the reading comprehension test. The students who received 

low scores on the problem-solving tasks, wasn’t automatically scoring low on the mathematics 

test, as you might think. Therefore, I conclude that there is a greater connection between 

students' reading comprehension and ability to solve mathematical problem-solving tasks than 

between their abilities in problem-solving and pure mathematics. From this I conclude that 

reading has a major impact on students' problem-solving skills, which is why I believe that 

reading should have a greater role in mathematics education.  
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1. Inledning 

En befolkning med goda kunskaper i matematik anses av politiker och många andra vara 

fundamentalt för ett demokratiskt samhälle.1 För att skolelever ska nå förståelse i ämnet och 

därigenom utvecklas, behövs goda kunskaper om matematiska begrepp, uttrycksformer och 

metoder. Men språket har också stor betydelse för utveckling av elevernas matematiska 

tänkande, då forskning visat att elever har desto bättre förutsättningar för matematisk inlärning 

ju bättre de behärskar språket.2 Brister i ordförråd och tolkningsförmåga leder ofta till 

svårigheter med grundläggande matematisk begreppsbildning, varför språkutveckling bör 

uppmärksammas än mer som en del av undervisningen i matematik.3 Flertalet internationella 

studier, som t ex PISA 2009,4 PIRLS 20115 och TIMSS 20116, har också visat att svenska 

elevers kunskaper i just matematik och läsförståelse har försämrats under 2000-talet. Som 

blivande lärare i svenska och matematik är jag därför intresserad av att undersöka samband 

mellan dessa ämnen och huruvida bristande läsförståelse ställer till det för elever vad gäller 

deras matematiska problemlösningsförmåga. 

 

1.1 Bakgrund 

Nedan presenteras undersökningens bakgrund, med avstamp i läroplanen som gäller för de 

elever som deltagit i undersökningen. Detta för att ge en bild av vad som förväntas av eleverna, 

vad som lyfts fram som centralt i skolans styrdokument och således ger en bild av hur det borde 

se ut i skolor idag, både vad gäller svenska och matematik. Sedan presenteras internationella 

studier och nationella ämnesprov, vilka samtliga syftar till att testa elevers kunskaper i svenska 

och matematik, för att ge en uppfattning av hur svenska elevers kunskaper i dessa ämnen 

faktiskt ser ut. 

                                                           
1 Se t ex Anderson, M., Lundh, T. & Jäntti, K. (2013): Därför är matematiken så viktig – för alla. SVD 

Brännpunkt. (2013-05-24) 
2 Malmer, G. (2002:a och 2002:b)  och Sterner, G. & Lundberg, I. (2004).  
3 Myndigheten för skolutveckling (2008). 
4 PISA (Programme for International Student Assessment). Skolverket (2010): Rustad att möta framtiden? PISA 

2009 om 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap. Rapport 352. 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2473 (2013-04-02) 
5 PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study). Skolverket (2012): PIRLS 2011. Läsförmågan hos 

svenska elever i årskurs 4 i ett internationellt perspektiv. Rapport 381. 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2941 (2013-04-02) 
6 TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). Skolverket (2012): TIMSS 2011. Svenska 

grundskoleelevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv. Rapport 380. 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2942 (2013-04-02). 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2473
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2941
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2942
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1.1.1 Lgr 11 

I läroplanens inledande text gällande matematik betonas vikten av kunskaper i ämnet som en 

förutsättning för att ”fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer” och för att 

öka ”möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser”. Här står även att matematisk 

verksamhet är ”en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet”, nära kopplad till en 

samhällelig, social och teknisk utveckling.7 Redan i kursplanens inledning betonas alltså 

problemlösning som en viktig del i ämnets innehåll och syfte. Vidare står att undervisningen i 

matematik ”ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa 

problem”, ge eleverna ”förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande 

matematiska begrepp” samt ” förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska 

resonemang”.8  

 

Vad gäller ämnets centrala innehåll och de kunskapskrav eleverna förväntas nå i slutet av årkurs 

9, betonas upprepade gånger vikten av kunskaper gällande matematiska begrepp som eleverna 

ska kunna förstå och använda i olika sammanhang. För att uppnå godkänt betyg i ämnet står att 

eleverna ska kunna ”beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer” på ett 

fungerande sätt samt i beskrivningarna kunna ”växla mellan olika uttrycksformer samt föra 

enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra”.9 Detta kräver alltså att 

eleverna har god kunskap om matematiska begrepp, vilket kan vara svårt att uppnå vid brister 

i läsförståelse och läsförmåga. Om eleverna inte kan läsa och förstå olika begrepp har de också 

svårt att använda dem.  

 

I kursplanen för ämnet svenska står att syftet med undervisningen bland annat är att ge eleverna 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att ”formulera sig och kommunicera i tal och skrift” i 

olika situationer, att ”anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang”.10 Vad 

gäller läsning står att ämnets centrala innehåll, utöver kunskaper och förmågor gällande 

språkets struktur, syftar till att utveckla ”lässtrategier för att förstå, tolka och analysera” olika 

texter. Här står också att eleverna i ämnet ska utveckla kunskaper gällande ”beskrivande, 

                                                           
7 Skolverket (2010): Kursplan - Matematik, s 1, alt. http://www.skolverket.se/forskola-och-

skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/matematik (2013-05-06) 
8 Ibid., s 1. 
9 Ibid., s 1. 
10 Skolverket (2010): Kursplan – Svenska, s 1. http://www.skolverket.se/forskola-och-

skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/svenska (2013-05-06) 

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/matematik
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/matematik
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/svenska
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/svenska
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förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter”,11 vilket matematiska 

problemlösningstexter kan beskrivas som. För att nå kunskapskraven i ämnet svenska ska 

eleverna också kunna läsa och förstå olika texter, ”välja och använda lässtrategier” som passar 

i sammanhanget och genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll med ”koppling 

till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter” visa grundläggande läsförståelse. Vidare 

står att eleverna ska kunna föra underbyggda resonemang om texters budskap och dra slutsatser 

utifrån dessa,12 vilket återigen kan kopplas till ämnet matematik. Även matematiska texter 

kräver bearbetning för att kunna avkodas, tolkas och översättas till matematiskt symbolspråk 

och sedan beräknas, något som kräver att eleverna i första hand innehar en grundläggande 

läsförståelse.  

 

1.1.2 Internationella studier 

Som jag nämnde i inledningen har resultat från flera internationella studier visat på svenska 

elevers allt sämre läsförståelse och kunskaper i matematik. Syftet med de olika studierna skiftar 

men huvudfokus ligger på att undersöka hur elevers kunskaper i matematik och/eller 

läsförmåga ser ut. Tre av de största studierna heter PISA (Programme for International Student 

Assessment), PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) och TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study). Skolverket är den instans i Sverige som har det 

yttersta ansvaret för genomförande av studierna, vilka genomförs kontinuerligt med några års 

mellanrum.13  

 

Den senast genomförda PISA-studien som Skolverket analyserat och presenterat resultat från 

är PISA 2009. Vid studien låg fokus vid elevernas läsförståelse, även om kunskaper i de andra 

ämnena också behandlades. Enligt PISA 2009 har svenska 15-åringars resultat i läsförståelse 

blivit sämre, både i relation till 15-åringar i andra länder och i relation till tidigare svenska 

resultat. Detta kan direkt kopplas till elevernas kunskaper i matematik då det är av stor vikt att 

läsförståelsen är god för att elevernas resultat i matematik ska vara högt. Svenska 15-åringar 

har tidigare haft ett resultat i läsning som varit högre än OECD-genomsnittet, men så är det 

alltså inte längre. Skolverket utgår i sin rapport från PISA 2009 från undersökningen som 

                                                           
11 Ibid., s 1. 
12 Ibid., s 1. 
13 Skolverket (2010:a), sid 20-21. 
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genomfördes år 2003 då de analyserar resultaten gällande matematik, då det var då matematik 

senast var studiens huvudämne. Från att 2003 presterat högre än OECD-genomsnittet i 

matematik ligger svenska 15-åringar nu på ungefär samma nivå som övriga länder. Det innebär 

alltså att resultatet försämrats avsevärt i jämförelse med dessa. Andelen högpresterande elever 

i Sverige har även blivit lägre i jämförelse med tidigare studier, samtidigt som andelen 

lågpresterande elever har ökat. 14  

 

Skolverket diskuterar möjliga förklaringar till varför graden av läsförståelse och elevernas 

kunskaper i matematik har minskat i Sverige och nämner bland annat strukturella förändringar 

i det svenska skolsystemet, förändringar av arbetsformer och förändringar av elevers läslust och 

läsvanor. Vidare skriver de om förändrade arbetsformer som en möjlig förklaring till den 

negativa trenden, vilket de här menar innebär så kallad differentiering, det vill säga då elever 

delas in i grupper efter prestationsnivå. Lärarna har lägre förväntningar på grupper med 

lågpresenterande elever, vilket medför att klassens norm blir en allmänt lägre prestationsnivå 

än hos de grupper som innehåller högpresterande elever. Skolverket diskuterar också en ökad 

individualisering i matematikundervisning, där elevernas individuella arbete ökat och lärarnas 

roll minskat, vilket medför ett överflyttat ansvar från lärare till elev och således även från skola 

till hem, som en annan möjlig förklaring till elevernas allt sämre resultat i ämnet.15 

 

Resultat från PIRLS-studien, som senast genomfördes år 2011, visar att svenska elever har en 

god läsförmåga i ett internationellt perspektiv, men att läsprovsresultaten försämrats sedan 

tidigare gjorda studier, både PIRLS och andra internationella läsförståelsestudier. Skolverket 

skriver, liksom de gjorde i analysen av resultaten från PISA 2009, att allt färre elever presterar 

på en hög och mer avancerad nivå och att allt fler elever presterar på en medelgod och mer 

elementär nivå, jämfört med tidigare. Att färre elever når upp till den mer avancerade 

läsfärdighetsnivån, innebär att de i lägre grad klarar av mer komplexa och språkligt avancerade 

sätt att bygga förståelse för det de läser. Till det hör exempelvis att kunna föra samman 

information från olika delar av en text för att kunna dra slutsatser, generalisera, tolka händelser 

och karaktärers handlingar eller finna övergripande teman i en text. Läsaren ska också kunna 

läsa mellan raderna, värdera information och tolka metaforer och bildspråk i texten. För att 

                                                           
14 Ibid., s. 128-129. 
15 Ibid., s. 130. 
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kunna göra detta krävs att läsaren både har ett rikt ordförråd och att hen har förmågan att 

jämföra, klassificera, syntetisera och utvärdera information och övergripande idéer i olika 

texter. Ju högre upp i årskurserna eleverna kommer, desto högre grad av generaliseringar och 

abstrakta och teoretiska resonemang förekommer, varför just dessa kunskaper är av stor vikt 

för elevernas vidare kunskapsutveckling.16 Om elevernas färdigheter i mer avancerade läsning 

brister, påverkar detta alltså i hög grad elevernas kunskapsutveckling i svenska, matematik och 

andra ämnen.  

 

TIMSS genomfördes senast år 2011 och resultat från studien påvisar, liksom PISA-studien, en 

tydlig negativ trend gällande svenska 15-åringars matematikkunskaper, vilka är lägre än 

EU/OECD-genomsnittet. Denna negativa trend har pågått sedan 1995, då Sverige deltog i 

studien första gången.17 Liksom PISA 2009 visat framgår i TIMSS 2011 att andelen 

högpresterande elever i matematik har minskat betydligt sedan tidigare gjorda undersökningar, 

medan andelen lågpresterande elever ökat.18 Precis som i Skolverkets analys av resultaten från 

PISA 2009 uppges differentiering i undervisningen som möjlig förklaring till detta, med 

utgångspunkt i genomförd enkätundersökning bland elever, lärare och skolledare (vilket är en 

av TIMSS-studiens delar). Elever som delats in i lågpresterande grupper får ofta minskad 

motivation och sänkt värdering av sin egen förmåga, samtidigt som lärares förväntningar på 

elever i gruppen sänks, vilket således kan leda till sämre prestationer. TIMSS 2011 påvisade 

dock ingen märkbar resultatskillnad beroende på om eleverna går i nivågrupperade 

undervisningsgrupper eller inte.19 

 

1.1.3 Nationella ämnesprov  

För att ge ytterligare en bild av elevers läsförmåga och kunskaper i matematik presenterar jag 

här även de nationella ämnesprov som varje vårtermin genomförs av samtliga elever i årskurs 

nio. De nationella ämnesproven testar elevernas kunskaper i svenska, svenska som andraspråk, 

matematik, engelska, biologi, fysik och kemi samt, sedan vårterminen 2013, geografi, historia, 

religionskunskap och samhällskunskap. Proven är utformade av Skolverket och syftar till att 

stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning samt att ge lärare underlag för en 

analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och 

                                                           
16 Skolverket (2012:a), s. 80-81. 
17 Skolverket (2012:c) , s 16. 
18 Ibid., s. 51. 
19 Ibid., s. 95. 
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på nationell nivå.20 Ämnesproven i matematik är uppdelade i fyra delar, varav tre skriftliga och 

en muntlig, och skiljer sig åt gällande kunskapsinnehåll, arbetssätt, redovisningssätt och 

bedömningsmetoder för att ge lärare ett så brett bedömningsunderlag som möjligt av elevernas 

matematiska kunskaper. En av delarna är av en mer omfattande och undersökande karaktär, där 

eleverna tydligt ska redovisa sina lösningar.21 Brister i begreppsförståelse och tolkningsförmåga 

gör att elever ofta inte förstår vad som förväntas av dem och således inte heller förstår hur de 

ska lösa sådana uppgifter.22  

 

Skolverket sammanställer varje år en promemoria där statistik om de nationella proven 

presenteras och diskuteras. I Skolverkets PM för de nationella prov som senast genomfördes, 

våren 2012, framgår av de sammantagna provresultaten för elever i årskurs nio att 97 procent 

av eleverna nådde godkäntgränsen i ämnet svenska. Motsvarande siffror för matematik var 

endast 83 procent,23 vilket innebär att 17 procent av eleverna i årskurs nio inte nådde godkänt i 

det sammanvägda provbetyget i matematik. Skolverket skriver vidare att den del som testar 

elevernas förmågor i läsförståelse var det svåraste delprovet i ämnet svenska och att drygt 7 

procent av eleverna inte nådde godkänt i denna del. Sammantaget för alla delar i ämnet svenska 

var motsvarande siffra knappt 3 procent.24  

 

Då den matematiska problemlösningsuppgiften i min undersökning härstammar från ett tidigare 

genomfört nationellt ämnesprov i matematik, har jag valt att även presentera elevresultat från 

detta år. Ur Skolverkets rapport gällande de nationella ämnesproven för år 2006, framgår att 96 

procent av eleverna fick minst godkänt i sammantaget betyg för ämnet svenska,25 vilket är 

snarlika resultaten från år 2012 års nationella prov. Motsvarande siffra för ämnet matematik var 

88 procent,26 att jämföra med de något sämre siffrorna från 2012: 83 procent. Liksom resultaten 

från ämnesproven 2012 visade, skriver Skolverket att läsförståelsedelen var den del där 

eleverna fick sämst resultat i ämnet svenska även år 2006. Resultat från läsförståelsedelen visar 

                                                           
20 Information om de nationella proven hämtad från Skolverkets hemsida http://www.skolverket.se/prov-och-

bedomning/nationella-prov/mer-om-nationella-prov (2013-04-02)  
21 Information om bedömning av nationella ämnesprov hämtad från Skolverkets hemsida 

http://www.skolverket.se/prov-och-bedomning/nationella-prov/ak9/matematik-1.105693 (2013-04-10) 
22 Malmer, G. (2002) och Sterner, G. & Lundberg, I. (2004). 
23 Skolverket (2013), s. 23. 
24 Ibid., s. 27. 
25 Skolverket (2007), s. 5. 
26 Ibid., s. 4. 

http://www.skolverket.se/prov-och-bedomning/nationella-prov/mer-om-nationella-prov
http://www.skolverket.se/prov-och-bedomning/nationella-prov/mer-om-nationella-prov
http://www.skolverket.se/prov-och-bedomning/nationella-prov/ak9/matematik-1.105693
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att 91 procent av eleverna nådde betyget godkänt.27 Vid jämförelse av resultaten från 

ämnesproven dessa år, framgår att en ungefär lika hög andel elever nått betyget godkänt vad 

gäller läsförståelse i ämnet svenska. Däremot har resultaten gällande elevernas förmågor i 

ämnet matematik försämrats avsevärt och sjunkit från 88 till 83 procent godkända elever. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Med bakgrund i tidigare forskning och ovan nämnda alarmerande uppgifter gällande svenska 

elevers allt sämre läsförståelse och kunskaper i matematik, är syftet med min studie att 

undersöka sambandet mellan elevers läsförståelse och matematiska problemlösningsförmåga. 

De frågor som avses att besvaras är följande: 

- Finns det ett samband mellan elevers läsförståelse och förmåga att lösa matematiska 

problemlösningsuppgifter?  

- Vad anser eleverna i min undersökning det är som utgör svårigheter i matematiska 

problemlösningsuppgifter?  

 

2. Centrala begrepp och samband 

Nedan presenterar jag relevant teori för att ge förståelse för centrala begrepp och samband i 

undersökningen. Det inledande avsnittet berör ämnet läsning; vad det innebär att läsa, vad 

läsutveckling och läsförmåga är samt vikten av att inneha en god läsförståelse och vad det 

innebär. Fortsättningsvis presenteras ett avsnitt gällande matematisk problemlösningsförmåga, 

med matematiska texter i fokus; vad matematisk förmåga innebär och hur ett matematiskt 

tänkande och matematikinlärning fungerar. Avslutningsvis presenteras teori som betonar vikten 

av att arbeta med begreppsförståelse och matematiskt språk i undervisningen samt vad 

begreppsutveckling innebär och varför det är viktigt. Med detta som grund analyserar och 

diskuterar jag senare resultaten från min undersökning.  

 

2.1 Läsning 

Enligt Carsten Elbro, professor vid institutet för nordiska studier och språkvetenskap vid 

Köpenhamns universitet, är läsning en process som bygger på två huvudmoment: avkodning 

                                                           
27 Ibid., s. 5. 
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och förståelse. Med avkodning menas förmågan att identifiera eller känna igen skrivna ord och 

dess betydelse, uttal och egenskaper, medan förståelse kopplas till någons tolkning av det 

skrivna, en förståelse för vilken betydelse orden har för textsammanhanget och 

samhällskontexten, ett sökande efter textens innebörd. Elbro hävdar att vi måste inneha båda 

dessa faktorer för att anses ha god läsfärdighet, då delarna står i relation till varandra och 

samverkar.28  

 

 

2.1.1 Läsutveckling och läsförmåga 

Ingvar Lundberg, professor vid Institutionen för psykologi, Göteborgs universitet, och Katarina 

Herrlin, lektor i didaktik vid Linnéuniversitetet Kalmar, skriver om läsutveckling och 

läsförmåga utifrån olika dimensioner och framhåller de viktigaste, som de menar är fonologisk 

medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse samt läsintresse.29 Dimensionerna 

samverkar och underlättar för varandra men det är inte alltid dimensionerna följs kronologiskt 

i läsutvecklingen. Lundberg och Herrlin skriver om fonologisk medvetenhet som förståelse för 

det alfabetiska skrivsystemets princip, ett slags knäckande av en alfabetisk kod. Ordavkodning 

innebär vad det låter som, nämligen att kunna identifiera ord, vilket inte behöver innebära att 

kunna läsa orden, utan bara att känna igen dem, som bilder i ett sammanhang. Ett flyt i läsningen 

innebär en förståelse för ord och text på ett djupare plan än bara en ordavkodning, vilket i sig 

har en positiv inverkan på läsförståelsen. Läsaren ses som aktiv och skapar utifrån egna 

erfarenheter och förväntningar innebörder i texten. Personer med god läsförståelse är 

strategiska och har möjligheten att välja lässtrategier som passar situationen. En god 

läsförståelse är också en förutsättning för den sista av de viktigaste dimensioner Lundberg och 

Herrlin skriver om, nämligen läsintresse. Här spelar skolan en stor roll i att utveckla elevers lust 

att läsa tidigt. Presenterade dimensioner samverkar alltså vid elevers läsutveckling men enligt 

författarna är det ändå viktigt att hålla isär dem för att kunna bedöma elevers svaga och starka 

sidor i de olika dimensionerna för vidare utveckling av deras läsning.30  

 

                                                           
28 Elbro, C. (2004), s. 26-28. 
29 Lundberg, I. & Herrlin, K. (2005), s. 9. 
30 Ibid., s 11-18. 
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2.1.2 Läsförståelse 

Med bakgrund i resultaten gällande svenska barns allt sämre läsförståelse, har Caroline Liberg, 

professor i Utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser vid Uppsala 

universitet, på uppdrag av Skolverket genomfört en analys av läsförståelsen bland svenska 

tioåringar.31 PIRLS-studien hon baserar sin analys på visar att svensk skola ger eleverna en 

grundläggande läsförmåga men att stöd saknas för elevernas vidare utveckling av mer 

avancerade förmågor att läsa såväl skönlitterära texter som faktatexter i olika ämnen i tillräcklig 

utsträckning. Liberg anser att alla lärare har ett ansvar för att eleverna ska lära sig att läsa och 

skriva på ett reflekterat sätt, det räcker inte bara med att barnen i svenskundervisningen knäcker 

den s.k. läs- och skrivkoden. Libergs studie syftar således till att vara en hjälp för lärare i alla 

ämnen att kunna skapa pedagogiska stödstrukturer för elevernas läsutveckling på ett djupare 

och mer avancerat plan. Hon betonar vikten av att utgå från ett elevnära perspektiv i val av 

texter och textuppgifter i undervisningen, genom att lära känna och förstå elevernas 

livssituation, förhållningssätt, kulturella bas, förkunskaper och kompetens. Med det som grund 

kan sedan lärare tillsammans med sina elever utveckla de stödstrukturer som hjälper eleven att 

utvecklas i sitt läsande.32  

  

Monica Reichenberg, professor i Literacy vid Umeå universitet, betonar vikten av god 

läsförståelse för att lyckas i de flesta av skolans ämnen och att det således är nödvändigt med 

en aktiv undervisning i just läsförståelse. Det finns en risk i att svenska elever blir allt sämre i 

läsförståelse då eleverna inte behärskar de lästekniker som många texter i skolan kräver. 

Reichenberg menar att eleverna utvecklar ett passivt förhållningssätt till läsning, vilket riskerar 

att utestänga möjligheter för dem att ta del av samhällsdebatten och således möjligheten att vara 

en aktiv samhällsmedborgare. Det klingar inte alls särskilt bra med den läroplan som skolan 

idag vilar på, där just elevernas möjligheter att bland annat delta och fatta välgrundade beslut i 

vardagslivets och samhällets beslutsprocesser betonas, vilket jag skrev om tidigare. 

Reichenberg skriver vidare om passiv läsning, som innebär svårigheter att läsa mellan raderna 

och reflektera över texterna, vilket kan ha sin grund i svårigheter med ordavkodning, brister i 

läsförståelse, begränsade ordförråd eller inte tillräckligt med nödvändiga förkunskaper i 

strategier för att förstå texternas innebörd. Reichenberg menar att vi genom en aktiv 

                                                           
31 Skolverket (2010:b). 
32 Ibid., s 9-10. 
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undervisning i läsförståelse har möjligheter att förebygga detta och därigenom ge eleverna 

tillräcklig kunskap i att behärska de lästekniker som krävs.33 

 

2.1.3 Läsning av matematiska texter 

Professor Ingvar Lundberg och Görel Sterner, lärare, specialpedagog och projektledare på 

Nationellt centrum för matematik (NCM) vid Göteborgs universitet, skriver om hur läsande av 

matematiska texter ställer höga krav på elevernas läsförståelse då meningsbyggnaden kan vara 

komplicerad, eleverna möter nya svårtolkade ord och begrepp och förväntas kunna generalisera 

idéer ur enstaka exempel. De skriver att matematiska texter ofta ställer krav på en aktiv och 

fokuserad läsning då varje ord kan vara viktigt för förståelsen och en händelse eller situation 

ska översättas till abstrakta matematiska symboler och modeller.34 Sterner och Lundberg 

skriver vidare om hur elever som ska lära sig att läsa utnyttjar den fonologiska informationen i 

texten och avkodar ord genom att ljuda. När de ska lära sig att dela upp heltal sker detta till en 

början ofta med hjälp av överskådligt material eller fingrarna, till att så småningom övergå till 

mer automatiserade processer, både vad gäller läsning och räkning. Sterner och Lundberg 

skriver att övergångarna i matematik- och läsutveckling är begreppsmässigt lik varandra, varför 

det är lätt att förstå hur elever kan ha svårigheter med kunskapsutvecklingen i båda ämnen. De 

betonar vikten av undervisning kring språkliga aspekter av matematiken för att främja elevernas 

utveckling i förmågan att tala och skriva matematik.35 

 

2.2 Matematiska förmågor 

Inger Wistedt, professor i matematikämnets didaktik vid Stockholms universitet, och Robert 

Lagergren, lektor i matematik vid Växjö universitet, skriver i en artikel i Nämnaren, en tidskrift 

utgiven av Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) vid Göteborgs universitet, om 

matematiska förmågor och hur lärare kan upptäcka dessa hos sina elever. De hänvisar till den 

ryske forskaren V. A. Krutetskii när de diskuterar vad matematisk förmåga innebär, vilken han 

anser består av många olika förmågor som kan kompensera varandra. Dessa förmågor kan grovt 

delas in i tre kategorier som utgår från elevernas förmåga att samla in, bearbeta och bevara 

matematisk information. Till den första kategorin, att insamla matematisk information, krävs 

förmågan att kunna tänka matematiskt och fånga den formella strukturen i ett problem. När det 

                                                           
33 Reichenberg, M. (2008), s. 11-13. 
34 Sterner, G. och Lundberg, I. (2002), s. 53. 
35 Ibid., s. 106-107. 
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gäller bearbetning av matematisk information krävs det betydligt mer av eleverna. Här ligger 

fokus på att kunna tänka logiskt och förstå matematiska symboler, att generalisera matematiska 

objekt, relationer och operationer, att inneha ett flexibelt tankesätt där eleven kan växla mellan 

strategier och representationer, samt att inneha förmågan att förkorta och förenkla matematiska 

operationer. Den tredje kategorin, att bevara matematisk information, kräver en förmåga att 

minnas matematiska relationer och metoder för problemlösning.36 

 

2.2.1 Matematiskt tänkande och matematikinlärning  

Uri Leron, professor i Science and Technology Education vid Technion - Israel Institute of 

Technology, diskuterar utvecklingen av ett matematiskt tänkande och huruvida detta möjliggörs 

eller hindras av delar av vår s.k. mänskliga natur (human nature).37 Leron menar att det 

matematiska tänkandet sker i tre nivåer: de rudimentära räknefärdigheterna (aritmetik), den 

informella matematiska tankegången och den formella matematiska tankegången, alla med 

olika kognitiva mekanismer. Medan den första nivån, kallad de rudimentära räknefärdigheterna, 

innebär en viss medfödd räkneförmåga som inte kräver särskilt tung inlärning, är de två andra 

nivåerna något mer komplexa. Inlärning av den informella matematiska tankegången sker 

vanligtvis i skolan utifrån en vardagskontext, med hjälp av figurer, diagram och elevernas 

tidigare erfarenheter, medan den formella matematiska tankegången går ifrån denna 

kontextualisering och blir mer abstrakt. Nivå tre kräver att eleverna har förmågan att använda 

ett formellt matematiskt språk. Här övergår tankeprocesserna från att vara konkreta till att bli 

mer abstrakta och det behövs inte längre en kontext för att lösa och diskutera ett problem eller 

en matematikuppgift. Från att ha varit till stor hjälp under tidigare nivåer kan nu istället 

uppgifter med vardagsförankring snarare vara ett hinder för elevers matematiska tankegångar 

då det abstrakta och mer formellt matematiska språket inte alltid går att koppla till en 

vardagskontext. 38 

 

Lisser Rye Ejersbo, lektor i neuromatematik, och Morten Misfeldt, lektor i 

matematikinlärningsprocesser, båda vid Aalborgs universitet, skriver om matematikinlärning 

utifrån ett neurologiskt och evolutionärt perspektiv, precis som Leron. De skriver att hjärnan 

har dubbla tankeprocesser och att den ena, intuitiva delen, lätt kan lösa vissa problem men även 

                                                           
36 Wistedt, I. & Lagergren, R. mfl. (2006), s. 16-17.  
37 Leron, U. (2004), s. 1. 
38 Ibid., s. 2-4. 
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störa den andra, mer formellt analytiska processen. Precis som Leron skiljer de automatiserade 

tankegångar från analytiska sådana, där de förra är intuitiva, snabba och kontextberoende och 

sällan vetenskapligt förankrade utan snarare sådana som ”känns rätt”, medan de senare snarare 

är dess motsats: kontextoberoende och medvetna tankegångar som ger oss möjlighet att 

generalisera och analysera vår tillvaro och bygga abstrakta modeller. Ejersbo och Misfeldt 

hänvisar till Lerons forskning och menar att det är just vad gäller tankeprocesserna som 

grundskolematematiken ofta brister, då den saknar tillräcklig utveckling av detta nödvändiga 

symbolspråk som matematikens formella och abstrakta språk innebär, och istället baserar sig 

alltför mycket på informella tankegångar och ett metoforrikt vardagsspråk.39  

 

2.2.2 Begreppsförståelse och matematiskt språk 

Leron, Ejersbo och Misfeldt betonar alltså vikten av att utveckla elevers mer formellt analytiska 

tankeprocess, något som är centralt även för utveckling av elevers begreppsförståelse. För att 

kunna analysera en uppgift och lösa den är det viktigt att elevers förståelse för de matematiska 

begrepp som finns i texten är under ständig utveckling. Om eleverna inte förstår begreppen och 

kan koppla dessa till en matematisk symbol eller modell, blir uppgiften oerhört svår att lösa. 

Karl Henrik Eriksson, tidigare docent vid institutionen för pedagogik och psykologi vid 

Linköpings universitet, skriver om just begreppsförståelse och betonar vikten av att använda ett 

matematiskt språk tidigt i undervisningen. Han framhåller risken i att bli alltför praktisk i 

undervisningen och låta detta ta fokus från matematikens teoretiska del, men skriver att det är 

bra att använda sig av konkreta material samtidigt som abstrakta matematiska begrepp används 

och således introduceras för eleverna. Enligt Eriksson är samarbete eleverna emellan också 

viktigt, vid t ex grupparbete och diskussioner, då eleverna tvingas använda språket och de nya 

matematiska begreppen i en kontext. På så sätt ökar möjligheterna för att eleverna ska förstå de 

nya begreppen, vilket inte alltid är så lätt då eleverna ofta har svårt att ta till sig en alltför 

abstrakt och generell undervisning.40  

 

Lundberg och Sterner skriver om matematiskt språk och symboler som något som kan ställa till 

det för elever i matematik. För att kunna kommunicera via symboler måste eleverna förstå 

                                                           
39 Ejersbo, L. R. & Misfeldt, M. (2009), s. 11-12. 
40 Eriksson, K.H. (1988), s. 23.  
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relationen mellan matematiska begrepp, idéer och symboler, 41 vilket inte alltid är särskilt lätt. 

Precis som Leron, Ejersbo och Misfeldt skriver Lundberg och Sterner att problem lätt uppstår 

då elevernas kunskapsutveckling övergår från konkreta erfarenheter till abstrakt 

symbolisering.42 Liksom Leron skriver om skillnader mellan informell och formell matematisk 

tankegång, diskuterar författarna skillnader mellan informell och formell kunskap och hur dessa 

kan mötas. De hänvisar till Ginsburg, som betonar vikten av att lärare utgår från elevernas 

informella kunskaper och därigenom hjälper dem att utveckla dessa till mer formella sådana.43  

 

Elevers kunskaper och erfarenheter påverkar även deras föreställningar om ords innebörd, 

vilket kan ställa till det vid utvecklande av ett matematiskt språk. Lundberg och Sterner skriver 

vidare om ord som kommuniceras i undervisning i matematik och skiljer mellan allmänna icke-

matematiska ord, som är, därför att, skola, matematiska ord, som polygon, kvadrat, täljare, 

koefficient, och allmänna ord som även har en matematisk innebörd, som funktion, volym, likhet. 

Risk för förvirring uppstår lätt då ord i den tredje kategorin används i sin matematiska betydelse 

men uppfattas i sin vardagliga betydelse, som t ex i frågan ”Vad är volym?” som kan uppfattas 

som ”Det är en knapp på CD-spelaren.”. Det är därför viktigt att lärare i undervisningen arbetar 

specifikt och systematiskt med olika matematiska ord och uttryck, inte minst ord i just den 

tredje kategorin. Även här betonas vikten av att lärare är medvetna om och utgår ifrån elevernas 

tidigare erfarenheter och språkliga kompetens.44  

 

Astrid Pettersson, professor i pedagogik med inriktning mot utvärdering och matematikämnets 

didaktik vid Stockholms universitet, skriver också om matematikens språk som innehållandes 

tre ordförråd och betonar vikten av att lärare således måste vara medvetna om ordens betydelse 

när de introduceras för eleverna. Pettersson skriver vidare om bedömning av kunskap för 

lärande och undervisning i matematik och om hur vetenskaplig matematik utmärks av ett 

symbolspråk som är kompakt, koncist och mycket precist, där definitioner och påståenden 

måste vara glasklara. Hon hänvisar till Lgr 11 där det står att varje elev efter grundskolan ska 

kunna ”använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och vardagslivet”45 och betonar 

                                                           
41 Lundberg, I. & Sterner, G. (2002), s. 15. 
42 Ibid., s. 18. 
43 Ibid., s. 23. 
44 Ibid., s. 24-25. 
45 Skolverket (2011), s. 13. 
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att matematik är mer komplext än att kunna ett visst matematikinnehåll i olika situationer och 

att kunna utföra beräkningar. Pettersson skriver att matematik även innebär att kunna lösa 

problem, kommunicera sin kunskap och presentera lösningar och resultat på olika sätt, t ex med 

handling, bild, tal, skrift och symboler. Förutom det innebär matematik en förmåga att använda 

relevanta strategier, modeller och metoder, liksom att analysera, reflektera och kritiskt granska 

sina egna och andras lösningar. Att dessutom kunna översätta situationer och mönster till 

matematiska uttrycksformer och symbolspråk, hör även det till matematiskt kunnande.46 

 

2.2.3 Begreppsutveckling  

Lundberg och Sterner skriver om vikten av lärande genom kommunikation, speciellt vad gäller 

problemlösning, och hänvisar till Vygotskij, som menar att språket har en stor betydelse för allt 

lärande och att språk och tanke utvecklas i en ständigt pågående dialektik. Interaktionen mellan 

människor har en avgörande betydelse för begreppsutvecklingen och för förmågan att skapa 

nya tankestrukturer. Lundberg och Sterner menar att det är viktigt för begreppsutvecklingen att 

få uttrycka sig språkligt, både muntligt och skriftligt, varför problemlösningsuppgifter med ett 

samspel mellan elever eller elever och lärare är en viktig del i undervisningen. Genom att sätta 

ord på tankar och idéer lyfts de upp och blir synliga för reflektion och eftertanke, vilket gör att 

en djupare förståelse kan nås. De betonar dock att kommunikation och samarbete i sig inte 

nödvändigtvis garanterar att eleverna utvecklar sin begreppsliga förståelse för matematik.47 

Även Ole Björkqvist, professor i de matematiska ämnenas didaktik vid Åbo Akademis 

lärarutbildningsinstitution i Vasa, Finland, skriver om hur matematisk problemlösning kan vara 

ett led i elevers matematiska begreppsutveckling och att uppgifterna kan fungera som en brygga 

mellan matematikens abstrakthet och vardagens kontext. Genom dessa kan läraren hjälpa 

eleverna att stärka sin begreppsförståelse och förmåga att se sammanhang.48 

 

2.3 Sammanfattning  

För att få ett grepp om vad mitt undersökningsområde innebär, presenteras centrala begrepp 

och samband gällande läsning och matematik, där läsutveckling, läsförmåga och läsförståelse 

å ena sidan och matematisk förmåga, matematikinlärning och begreppsutveckling å andra sidan, 

                                                           
46 Pettersson, A. (2013), s. 11. 
47 Lundberg, I. & Sterner, G. (2002), s. 22-23. 
48 Björkqvist, O. (1999), s. 35-36. 
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står i centrum. Medan Elbros, Lundbergs och Herlins texter49 främst reder ut vad läsning, 

läsutveckling och läsförmåga faktiskt innebär, diskuterar Liberg och Reichenberg50 varför det 

är så viktigt med god läsförståelse. De betonar vikten av att i skolan arbeta mer med just 

läsförståelse för att ge eleverna möjlighet att utvecklas i samtliga ämnen. För att koppla ihop 

läsförståelse med matematik, presenterar jag sedan Lundbergs och Sterners text51 om hur 

läsande av matematiska texter ställer höga krav på elevernas läsförståelse och kräver en aktiv 

och fokuserad läsning, då meningsbyggnaden i dessa texter kan vara komplicerad, eleverna 

möter nya svårtolkade ord och begrepp och förväntas kunna generalisera idéer ur enstaka 

exempel. Wistedts och Lagergrens text52 förklarar sedan vad matematisk förmåga innebär, 

uppdelat i kategorier som utgår från elevernas förmåga att samla in, bearbeta och bevara 

matematisk information. Leron53 diskuterar utvecklingen av ett matematiskt tänkande utifrån 

olika nivåer, vilka samverkar eller motverkar varandra på olika sätt, liksom Ejersbo och 

Misfeldt54. De senare redogör för matematikinlärning utifrån ett neurologiskt och evolutionärt 

perspektiv, och att det är just vad gäller tankeprocesser som grundskolematematiken brister, då 

den baserar sig alltför mycket på informella tankegångar och ett metoforrikt vardagsspråk och 

saknar tillräcklig utveckling av det nödvändiga symbolspråk som matematikens formella och 

abstrakta språk innebär.  

 

Leron, Ejersbo och Misfeldt55 betonar alltså vikten av att utveckla elevers mer formellt 

analytiska tankeprocess, något som är centralt även för utveckling av elevers 

begreppsförståelse. För att kunna analysera en uppgift och lösa den är det viktigt att elevers 

förståelse för de matematiska begrepp som finns i texten är under ständig utveckling, vilket 

även Eriksson56 betonar. Om eleverna inte förstår begreppen och kan koppla dessa till en 

matematisk symbol eller modell, blir uppgiften oerhört svår att lösa, varför Eriksson menar att 

det är viktigt att arbeta med begreppsförståelse tidigt i undervisningen. Lundberg och Sterner57 

tar vidare upp svårigheter med utveckling av ett matematiskt språk och kommunikation via 

symboler, då det kräver förståelse för relationen mellan matematiska begrepp, idéer och 

                                                           
49 Elbro, C. (2004) och Lundberg, I. & Herrlin, K. (2005). 
50 Skolverket (2010:b) och Reichenberg, M. (2008). 
51 Lundberg, I. & Sterner, G. (2004). 
52 Wistedt, I. & Lagergren, R. mfl. (2006).  
53 Leron, U. (2004).  
54 Ejersbo, L. R. & Misfeldt, M. (2009). 
55 Leron, U. (2004) och Ejersbo, L. R. & Misfeldt, M. (2009). 
56 Eriksson, K. H. (1988). 
57 Lundberg, I. & Sterner, G.(2004). 
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symboler, vilket många elever saknar. Petterssons58 text spinner vidare på detta och hon betonar 

även att matematik är mer komplext än vad som står i läroplanen, innehållande bland annat 

problemlösning, analys, reflektion och kommunikation på många plan, inte bara att kunna ett 

visst matematikinnehåll i olika situationer och att kunna utföra beräkningar. Avslutningsvis slår 

Lundberg, Sterner och Björkqvist59 ett slag för problemlösningsuppgifter som ett led i elevers 

matematiska begreppsutveckling och hur dessa uppgifter kan fungera som en brygga mellan 

matematikens abstrakthet och vardagens kontext. 

 

3. Tidigare forskning 

Det finns en hel del forskning om läsförståelse och matematik. Ofta har dock forskningen 

handlat om äldre elever än de som deltar i min undersökning, eller varit fokuserad på antingen 

läsförståelse eller matematik. Därför har jag valt att, bortsett från den forskning som närmast 

berör mitt område, fokusera på tidigare forskning om läsförståelse och 

problemlösningsuppgifter inom matematiken. De undersökningar som gjorts om både 

läsförståelse och matematiska uppgifter inleder dock presentationen nedan. 

 

3.1 Läsförståelse och matematik 

Skolverket analyserar de resultat som framkom i PISA-undersökningen år 2006 och skriver om 

vilka problem som kan relateras till själva texten i matematikuppgifter. Det vanligaste är att 

elever missar implicit information, vilket innebär att texten innehåller underförstådda 

betydelser som eleverna inte uppfattar och således inte förhåller sig till. Det handlar ofta om att 

kunna tolka och dra slutsatser utifrån abstrakta relationer. Andra problem kan vara missledande 

information, då textens ord och uttryck kan leda elevens tankar åt fel håll, disposition av 

uppgiftens text eller ovanliga ord och uttryck i texten som eleven tidigare inte träffat på. 

Skolverket skriver att dessa problem tar mycket kraft från elevens tankemässiga arbete med 

själva matematikproblemet.60  

 

Lundberg och Sterner skriver i en artikel om samband mellan lässvårigheter och 

matematiksvårigheter. De utgår från uppgifterna och resultaten från PISA 2009 och diskuterar 

                                                           
58 Pettersson, A. (2013).  
59 Lundberg, I. & Sterner, G. (2004) och Björkqvist, O. (1999).  
60 Skolverket (2008:a), s. 10. 
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korrelationen mellan matematikprestationer och ett sammanvägt mått av ordavkodning och 

läsförståelse. Matematikuppgifterna i undersökningen var utformade för att bli så autentiska, 

verklighetsanknutna och intressanta som möjligt för 15-åringar genom att bäddas in i texter som 

livfullt målade upp realistiska scenarios. Lundberg och Sterner skriver att autenticiteten i 

uppgifterna alltså skapades med hjälp av beskrivande och förklarande text, varför de menar att 

en väsentlig komponent i kraven på matematiskt kunnande i PISA handlade om just 

läsförståelse.61 Uppgifter utformade på samma sätt kan således ställa till det för elever med 

brister i läsförståelse, då de därför får färre möjligheter att visa sina färdigheter i matematik. 

 

Gudrun Svensson, lektor vid Institutionen för svenska språket, Linnéuniversitetet i 

Kalmar/Växjö, skriver i en artikel om sambandet mellan elevers resultat i läsning, skrivning 

och matematik utifrån en undersökning hon gjort på en gymnasieskola. Hon skriver att elever 

som fick dåliga resultat på testet för ord-/läsförståelse också fick dåliga resultat på 

matematiktestet och ser här ett tydligt samband. Svensson diskuterar vidare hur ordförståelse 

var den faktor som tydligt visade korrelation med matematik och att det är viktigt att tänka på 

att ordförståelse innebär fler faktorer än just ett stort ordförråd som avgörande för att förstå 

olika slags texter. Faktorer som problem med begreppsbildning eller förmågan att förstå och 

konstruera abstrakta metaforer kan också vara avgörande.62 

 

3.2 Att läsa matematiska texter 

Magnus Österholm, tidigare doktorand i Matematik med ämnesdidaktisk inriktning vid 

Linköpings universitet samt i den nationella forskarskolan inom matematikdidaktik och numera 

docent vid Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Umeå universitet, har 

undersökt gymnasieelevers och universitetsstudenters läsning av matematiska uppgiftstexter 

respektive förklarande texter, där han jämfört de olika typerna av lässituationer och noterat 

likheter mellan de lässtrategier studenterna använder sig av i de olika situationerna.63 Texter 

som innehåller symboler visade sig aktivera en speciell lässtrategi hos de elever och studenter 

som deltagit i hans undersökning, både vad gäller läsning av uppgiftstexter och läsning av 

förklarande texter. Lässtrategin gick ut på att fokusera på just symboler och andra nyckelord i 

texten. Eleverna och studenterna kunde t ex göra om en matematisk textuppgift som var 

                                                           
61 Lundberg, I. & Sterner, G. (2004), s. 3. 
62 Svensson, G. (2002), s. 15-16.  
63 Österholm, M. (2009:a) och (2009:b). 
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formulerad som ”Markus, Anna och Eva plockade gurkor under sommarlovet. En dag plockade 

de 440 liter gurkor tillsammans. Markus plockade dubbelt så mycket som Anna. Eva plockade 

40 liter mer än Markus. Hur många liter plockade Anna?” genom att fokusera på textens 

nyckelord och översätta den till ett matematiskt symbolspråk, t ex 2x + 40 + x = 440.64 Eleverna 

och studenterna försökte alltså renodla texten från vanligt språk och översätta den till en 

matematisk text, dvs. fokusera på texten i sig och hur de skulle göra, inte på betydelsen av den. 

Medan syftet med uppgiften förmodligen var att beskriva en situation utanför matematiken, 

försökte eleverna och studenterna som använde sig av översättningsstrategin att tolka texten 

som en direkt beskrivning av vad som skulle göras, utifrån de nyckelord de fann i texten. 

Österholm skriver vidare att problemet med strategin ligger i just elevernas och studenternas 

fokus vid översättning av texten istället för att de fokuserar på situationen som beskrivs och 

försöker att översätta den och skapa ett slags matematisk modell från en situation utanför 

matematiken.65  

 

Österholms undersökning visar också att eleverna och studenterna inte utnyttjade alla sina 

kunskaper och förmågor gällande läsning vid de olika lässituationerna utan anpassade sin 

läsning efter texttyperna. Eleverna och studenterna verkade ha en uppfattning om att 

matematiska texter ska läsas på ett speciellt sätt, inte som andra typer av texter, och att det var 

anledningen till att de utvecklat speciella lässtrategier för just matematiska texter. Österholm 

betonar de negativa effekterna av dessa lässtrategier, vilka tenderar att bli icke gynnsamma i ett 

större perspektiv. Han skriver att det finns ett stort behov av att behandla läsning även i 

matematikundervisningen, då eleverna och studenterna annars tenderar att utveckla dessa 

bristfälliga lässtrategier.66  

 

3.3 Läsförståelse och matematikundervisning 

Österholm har också forskat en hel del om läsförståelsens roll inom matematikundervisning. 

Han skriver om hur lösning av matematiska uppgifter och problem är den vanligaste aktiviteten 

inom matematikundervisning, att uppgifter givna i text är allra vanligast och att läsning och 

läsförståelse således är en viktig faktor inom ämnet matematik. Österholm menar att ett av 

undervisnings viktiga generella mål kan vara att ge elever och studenter möjlighet att utvecklas 

som självständiga individer när det gäller att bearbeta information och lära sig på egen hand, 

                                                           
64 Österholm, M. (2009:a), s. 157 och (2009:b), s 19. 
65 Österholm, M. (2009:a), s. 157. 
66 Ibid., s. 163. 
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vilket gör att läsning, och att kunna förstå och lära sig från texter, blir en central aspekt av vad 

undervisning borde fokusera på, även i ämnet matematik. 67  

 

Österholm diskuterar också lärobokens centrala roll i matematikundervisningen, där den ofta 

påverkar och styr både innehåll och arbetsmetoder, och att även läsning således bör ha en central 

roll i undervisningen. Om läroboken används som en samling uppgifter för eleverna att lösa på 

egen hand, är själva läsningen i sig inte en lärandeprocess, utan lösandet av uppgifterna det som 

ses som sättet att lära sig matematik. Hur lärarna använder sig av läroböckerna i 

matematikundervisningen skiljer sig åt och påverkar hur eleverna lär sig. Österholm skriver 

vidare att studenter sällan använder sig av andra delar än de exempel på lösningar som 

presenterats i matematiska texter, då de ska lösa uppgifter. Oavsett om det beror på att eleverna 

inte kan läsa eller om de väljer den metod som är mest gynnsam för dem, betonar Österholm 

vikten av att i skolan lära sig att läsa och förstå just matematiska texter68  

 

3.4 Svårigheter med matematisk problemlösning 

Ebbe Möllehed, lärare och lärarutbildare vid Malmö högskola, identifierar och diskuterar i sin 

doktorsavhandling Problemlösning i matematik: en studie av påverkansfaktorer i årskurserna 

4-969 olika faktorer som gör att elever inte lyckas lösa problemlösningsuppgifter och vilka 

faktorer som är vanligast. Några faktorer han betonar som ett hinder för eleverna är av språklig 

eller mer allmänt kognitiv typ, alltså inte direkt kopplade till kunskaper och färdigheter i just 

ämnet matematik. Det är istället faktorer som t ex brister vad gäller textförståelse, brister i 

verklighetsuppfattning och brister i uppmärksamhet som påverkar eleverna i problemlösningen. 

Enligt Möllehed är det just brister i förståelsen för textens innehåll som mest orsakar elevernas 

felaktiga lösningar av dessa uppgifter.  

 

Även metodiklektor Gudrun Malmer skriver om brister i språklig kompetens som en orsak till 

att elever misslyckas i problemlösning utan att de för den sakens skull saknar räkneförmåga70. 

Hon har utformat ett analysmaterial för att hjälpa lärare att uppfatta elevers förmåga att tyda 

och tolka matematiska texter, dvs. förmågan att läsa och förstå texter och dess innehåll samt 

dra logiska slutsatser utifrån detta, och med hjälp av det skapa ett underlag för elevernas 

                                                           
67 Österholm, M. (2006), s. 1.  
68 Österholm, M. (2004), s 1-2. 
69 Möllehed, E. (2001) 
70 Malmer, G. (2002:a) och (2004). 
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individuella stödåtgärder. Malmer betonar vikten av att utveckla ett logiskt tänkande hos 

eleverna och att grunden för framgång vad gäller problemlösning är en kombination av språklig 

och matematisk kompetens. Orsaker till att elever misslyckas i problemlösning kan enligt 

Malmer delas upp i brister gällande läsning av matematiska texter, dvs som brister i 

avkodningen och/eller ordkunskap, samt bristande kompetens att dra logiska slutsatser, dvs som 

brister i tolkningen av uppgiften. 71  

 

3.5 Sammanfattning 

Jag inledde avsnittet om tidigare forskning med Skolverkets72 analys och presentation av 

problem som kan relateras till själva texten i matematikuppgifter, som t ex att elever missar 

implicit information, att texten innehåller missledande information, brister i disposition av 

uppgiftens text eller ovanliga ord och uttryck som eleven tidigare inte träffat på. Lundberg och 

Sterner73 diskuterar sambandet mellan lässvårigheter och matematiksvårigheter, då många av 

kraven i matematiskt kunnande handlar om just läsförståelse, varför elever med brister i 

läsförståelse lätt kan få problem även i matematiska sammanhang. Svensson74 spinner vidare 

på sambandet mellan elevers resultat i läsning, skrivning och matematik, där ordförståelse var 

den faktor som tydligast visade korrelation med matematik.  

 

Österholm75 har forskat om läsning av matematiska texter och hur elever använder sig av olika 

lässtrategier i olika lässituationer. Vid läsning av matematiska texter renodlade eleverna ofta 

texten från vanligt språk, sökte matematiska symboler i den för att sedan översätta den till en 

matematisk text och således lösa uppgiften. Elevernas utvecklade lässtrategier för just 

matematiska texter tenderar att bli icke gynnsamma i ett större perspektiv, varför Österholm 

betonar vikten av att behandla läsning även i matematikundervisningen. Han diskuterar även 

lärobokens roll i undervisningen och risken med att använda den på fel sätt, då eleverna lätt får 

en alltför stor tilltro till de exempel på lösningar som presenteras i läroboken och således inte 

utvecklas som självständiga individer när det gäller att bearbeta information och lära sig på 

                                                           
71 Malmer, G. (2004), s. 236.  
72 Skolverket (2008:a),  
73 Lundberg, I. & Sterner, G. (2004).  
74 Svensson, G. (2002).  
75 Österholm, M. (2004, 2006, 2009:a och 2009:b).  
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egen hand. Österholm betonar därför att läsning, och att kunna förstå och lära sig från texter av 

olika slag, blir en central aspekt av vad utbildning borde fokusera på, även i ämnet matematik. 

 

Avslutningsvis presenterades Mölleheds och Malmers76 diskussioner om svårigheter med 

matematisk problemlösning och vad som gör att elever inte lyckas lösa sådana uppgifter, där 

faktorer som brister i textförståelse och språklig kompetens betonas som de vanligaste hindren 

för eleverna. De menar att grunden för framgång i problemlösning är en kombination av 

språklig och matematisk kompetens, vilket är ytterligare en anledning till att arbeta med läsning 

i matematikundervisningen.  

 

4. Metod  

För att undersöka sambandet mellan elevers matematiska problemlösningsförmåga och 

läsförståelse har jag genomfört tre delstudier med elever i årskurs nio. Delstudierna behandlar 

tre områden: matematisk problemlösningsförmåga, läsförståelse och matematisk 

räkneförmåga. Studiens del ett består av en tidigare uppgift från 2006 års nationella ämnesprov 

i matematik, där elevernas matematiska problemlösningsförmåga har testats. Del två består av 

ett antal läsförståelseuppgifter hämtade från 2009 års PISA-studie, med syfte att undersöka 

elevernas kunskaper i läsförståelse. I del tre har elevernas matematikkunskaper testats med 

hjälp av uppgifter med utgångspunkt i studiens del ett. Matematikuppgifterna är redan tolkade, 

rensade på överflödig text och översatta till matematiskt symbolspråk av mig, varefter eleverna 

endast har behövt utföra räkneoperationerna.  

 

4.1 Urval 

Undersökningen har genomförts i två F-9-skolor i Stockholmsregionen, på vilka det går ungefär 

500 elever vardera. Skolornas fyra klasser i årskurs nio har deltagit i undersökningen. Av de 

totalt 75 elever som deltog vid studiens första del, föll 6 elever bort när jag återvände för 

återstående delstudier. Tre av eleverna var sjuka/ej närvarande och tre elever ville inte längre 

medverka i undersökningen. Undersökningens bortfall är således 6 elever, vilket motsvarar 8 

procent av antalet ursprungsdeltagare. Totalt medverkade 69 elever vid studiens samtliga delar 

                                                           
76 Möllehed, E. (2001) och Malmer, G. (2002:a, 2004). 
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och det är således resultaten för dessa elever som ligger till grund för analysen. Urvalet är vad 

Bryman kallar ett bekvämlighetsurval,77 vilket innebär att i en studie välja sådana informanter 

som är lättillgängliga, så som de elever och lärare som deltar i min undersökning är. Jag har 

undervisat eleverna i två av de klasser som utgör underlaget för min studie. De övriga två 

klasserna har jag endast besökt vid ett fåtal tillfällen tidigare men jag är således inte helt 

främmande för dem och vice versa. 

 

Enligt Skolverkets presentation av betygsresultat för de elever som gick ut grundskolan våren 

2012 blev 8,8 procent icke godkända i ämnet matematik och 2,9 procent icke godkända i ämnet 

svenska78. Vid diskussioner med klassernas lärare har det framgått att klasserna jag valt att 

genomföra min undersökning i, innehåller både låg- och högpresterande elever men att de 

överlag presterar som genomsnittet av eleverna i landet, vad gäller både i matematik och 

svenska.  

 

4.2 Genomförande och etiska överväganden 

För att genomföra undersökningen, kontaktades matematiklärarna som undervisar i de klasser 

som utgör underlaget för min undersökning, samt rektorerna för respektive skolor. Samtliga 

ställde sig positiva till medverkan i undersökningen och ingen ansåg att jag behövde kontakta 

elevernas föräldrar om min studie, det räckte med deras godkännande, vilket jag fick. Eleverna 

genomförde klassvis undersökningen vid två olika tillfällen per klass. Jag delade upp 

genomförandet på dessa två tillfällen dels pga tidsbrist, då eleverna behövde ca 50 min för att 

lösa den första uppgiften och tiden för lektionerna då i princip var slut, dels för att inte påverka 

resultaten då studiens del ett och del tre hängde ihop. Vid varje undersökningstillfälle 

informerade jag eleverna om deras anonymitet och att de endast behövde medverka om de ville, 

helt enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.79 För att kunna jämföra elevernas 

resultat från studiens olika delar, men fortfarande låta eleverna behålla sin anonymitet, 

tilldelades de slumpvis ett nummer. Varje klass har också tilldelats ett fingerat namn, 9A, 9B, 

9C och 9D, för att ytterligare stärka elevernas anonymitet men ändå möjliggöra en jämförelse 

av varje elevs resultat från de olika delstudierna. I klasserna 9A och 9C medverkade vardera 18 

                                                           
77Bryman (2001), sid 73. 
78 Se Skolverkets presentation av statistik: http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/statistik/snabbfakta-

1.120821 (2013-05-02) och Skolverket (2012:b). 
79 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer CODEX, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2013-05-08) 

http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/statistik/snabbfakta-1.120821
http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/statistik/snabbfakta-1.120821
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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elever i samtliga delstudier, i klass 9B 16 elever och i klass 9D 17 elever. Som tidigare noterats 

medverkade således totalt 69 elever i undersökningen. 

 

Inför studiens första del gavs eleverna, precis som inför de nationella ämnesproven, ett 

formelblad innehållande formel för beräkning av cylinderns volym. Eleverna fick även använda 

miniräknare på denna del. Jag informerade om att eleverna skulle läsa uppgifterna noga och 

försöka lösa dem helt på egen hand, utan hjälp från mig eller deras lärare. Eleverna var 

placerade så som de sitter vid genomförande av prov i vanliga fall, för att lösa uppgifterna 

enskilt. De ombads också skriva kommentarer vid uppgifterna, speciellt om de fastnade på 

något och inte kunde lösa dem. När studiens avslutande två delar genomfördes presenterades 

de kort på liknande sätt. Eleverna använde inga miniräknare på undersökningens sista del och 

fick inte heller hjälp av mig eller lärarna. 

 

4.3 Material  

Den matematikuppgift80 som utgör underlag för studiens första del är alltså en tidigare använd 

uppgift från de nationella prov i matematik som PRIM-gruppen utformat på uppdrag från 

Skolverket.81 PRIM-gruppen är en forskningsgrupp vid Stockholms universitet vars främsta 

fokus är bedömning av kunskap och kompetens. De utvecklar och konstruerar bland annat de 

årliga nationella ämnesproven i matematik för årskurs 3, 6 och 9, vilka 

problemlösningsuppgiften i min undersökning alltså är hämtad från. Enligt PRIM-gruppens 

resultatrapport syftar den uppgift jag valt att använda mig av mer specifikt till att pröva 

elevernas förmågor i att ställa upp och lösa problem samt reflektera över och tolka sina resultat, 

dra slutsatser och generalisera. Uppgiften prövar också elevernas förmåga att kritiskt ta 

ställning till matematiskt grundade beskrivningar samt deras förmåga att skriftligt uttrycka sina 

tankar. Det år som uppgiften är hämtad från prövades elevers förmågor inom området geometri 

och framförallt rymdgeometri då uppgiften handlade om volym (cylindrar). I resultatrapporten 

skriver PRIM-gruppen att många lärare ansåg att uppgiften var svår eller alltför svår, 

framförallt för svaga elever eller sådana med läsförståelseproblem.82  

 

                                                           
80 Se bilaga 1. 
81 Uppgiften hämtad från http://www.prim.su.se/matematik/ap_9/2006/b2_2006v1.pdf (2013-04-05). 

82 Kjellström, K. (2007), s. 9. 

http://www.prim.su.se/matematik/ap_9/2006/b2_2006v1.pdf
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För att undersöka elevernas kunskaper i läsförmåga, och ha något att jämföra med vid analys 

av resultaten från problemlösningsuppgifterna, bestod undersökningens andra del av utvalda 

uppgifter från läsförståelsestudien PISA 2009,83 vilken jag tidigare presenterat. Eleverna läste 

två texter och besvarade sedan frågor utifrån dessa. Den inledande texten var en redogörande 

text om Mobiltelefonsäkerhet, skriven i icke-löpande text med faktarutor, med syfte att ge 

läsaren en bredare förståelse för ämnet. Den andra texten bestod av två korta, argumenterade 

insändartexter om Distansarbete. Tillhörande frågor syftade till att testa läsarens förmåga att 

förstå och tolka, samt reflektera och utvärdera innehållet i de olika texterna.84 

 

Som tredje delstudie skapade jag ett antal räkneoperationer, baserade på studiens inledande 

problemlösningsuppgifter, där jag redan tolkat och översatt texten till matematiskt 

symbolspråk.85 Syftet med denna del var att undersöka elevernas matematiska räkneförmåga 

överlag, vid uppgifter som inte krävde att eleverna hade god läsförmåga. Detta för att undersöka 

om de elever som misslyckats på problemslösningstestet hade brister i räkneförmåga eller om 

detta kunde uteslutas och resultatet således kunde bero på något annat, som t ex läsförståelse. 

 

5. Resultat och analys 

Nedan presenteras elevernas resultat från studiens olika delar. Resultaten presenteras klassvis i 

diagrammen för att ge en bättre överblick. Sedan presenteras resultaten för två utvalda 

elevgrupper, var och en för sig, då deras resultat skiljde sig från mängdens. Dessa utvalda 

elevgruppers resultat jämförs och analyseras avslutningsvis.  

 

Deltagande klasser har tilldelats fingerade namn och benämns i fortsättningen som klass 9A, 

9B, 9C och 9D. Vid genomförande av delstudierna tilldelades eleverna också ett slumpvis valt 

nummer, för att deras resultat ska kunna jämföras utan att elevernas anonymitet röjs. I 

diagrammen återfinns på de horisontella axlarna eleverna i de olika klasserna. Elev nummer 1 

i klass 9A, 9B och 9D återfinns t ex längst till vänster i diagram 1, medan elev nr 18 i klass 9C 

återfinns längst till höger i samma diagram. I de fall eleverna inte fick någon poäng på 

                                                           
83 Se bilaga 2. 
84 Skolverket (2010:a).  
85 Se bilaga 3. 
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delstudierna, syns inte deras stapel i diagrammet. Över siffran 1 på den horisontella axeln i 

diagram 1 syns t ex inte elev nr 1 i klass 9C, vilket alltså innebär att denna elev fick 0 poäng på 

studiens första del. De vertikala axlarna visar andelen rätta svar i procent, där 0 är lägst och 100 

högst. 

 

5.1 Del 1: Matematisk problemlösningsförmåga 

Elevernas lösningar på denna del är bedömda utifrån den bedömningsmall PRIM-gruppen 

konstruerat, vilken lärare landet över förhåller sig till då de ska bedöma ämnesproven i 

matematik.86 Maxpoängen för uppgiften var egentligen 4 g-poäng, 6 vg-poäng och 5 mvg-

poäng. För att lättare få en överblick har jag omvandlat dessa utifrån en egen modell, där varje 

g-poäng är värt 5 poäng, varje vg-poäng värt 10 poäng och varje mvg-poäng värt 15 poäng. 

Max antal poäng för denna del är således 155 poäng, enligt egen modell.  

 

Som framgår av diagram 1 är resultaten från undersökningens första del, vilken syftade till att 

undersöka elevernas förmågor gällande matematisk problemlösning, överlag väldigt låga. 

Medelresultat för eleverna är 18 poäng av 155 möjliga, vilket motsvarar knappt 12 procent av 

uppgiftens maxpoäng. Endast 3 elever,87 lite drygt 4 procent av det totala antalet medverkande 

elever, når ett betyg motsvarande godkänt på denna del, resten får ett resultat motsvarande 

underkänt. Hela 17 elever, nästan en fjärdedel (24,6%) av det totala antalet medverkande elever, 

lyckas inte få ett enda rätt svar på denna del.  

 

                                                           
86 Se PRIM-gruppen, Stockholms universitet, Bedömningsexempel 

http://www.prim.su.se/matematik/ap_9/bedomningsexempel_ak%209.pdf (2013-04-10) 
87 Elev nr 7 i klass 9B samt elev nr 17 och 18 i klass 9C når ett godkänt resultat. 

http://www.prim.su.se/matematik/ap_9/bedomningsexempel_ak%209.pdf
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Diagram 1: Elevernas resultat från undersökningens del 1, matematisk 

problemlösningsförmåga, angett i procentuell andel rätta svar. Eleverna grupperade efter 

tilldelat nummer, 1-18 elevnummer i vardera klass. 

 

Samtliga deltagande elever försökte lösa problemlösningsdelens inledande uppgift, där 

eleverna förväntades beräkna volymen av en cylinder där mått och formel för detta var givna. 

Vad gäller testets övriga delar har många av eleverna svårigheter med att förstå vad som skulle 

göras, varför inte lika många försökte lösa dessa. Av undersökningens 69 deltagande elever 

försökte 63 av dem sig på att lösa den andra uppgiften, vilket ändå innebär lite drygt 91 procent 

av det totala antalet elever. Testets avslutande fråga, som kräver betydligt mer av eleverna 

gällande läsförståelse och tolkningsförmåga, ger sig däremot desto färre elever på att lösa, trots 

upprepade uppmaningar från mig och deras lärare att i alla fall ge den ett försök. Endast 16 av 

69 elever, eller 23 procent av samtliga deltagande, gjorde något slags ansats till att läsa, tolka 

och försöka lösa uppgiften, även om långt ifrån alla dessa 16 lyckades något vidare bra med 

detta.  

 

5.1.1 Elevkommentarer 

När eleverna stötte på svårigheter med någon av uppgifterna, skrev de alltså kommentarer om 

vad som bringade dem problem. Kommentarerna handlar ofta om att eleverna inte förstod vad 

de skulle göra, hur de skulle gå vidare i lösningen eller att uppgiften och texten var svår. Ingen 
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elev kommenterar uppgiftens inledande fråga, men både vad gäller testets andra och tredje 

fråga, framgår av kommentarerna att texten var det eleverna främst fastnade på och inte kunde 

tolka, som ”På trean fattade jag inte själva texten”, ”Har läst men fattar inte” och ”Skitsvår! 

Dålig text!”. Endast i ett fåtal fall handlar kommentarerna om matematisk beräkning, som ”Har 

glömt bort geometrin” och ”Kan inte räkna det här, minns inte hur man gör”. Några elever har 

svårt att koppla ihop frågornas text med de bilder som fanns med på uppgiftsbladet och skrev 

då kommentarer som ”Vilken cylinder menar de???”, ”Ska man klippa ut delarna på bilden? 

Fattar inte!” och ”Vilken cylinders båda delar ska jag räkna ut?”. Andra elever tycker att 

uppgiften är tråkig och vill hellre lägga tid på att ”räkna vidare i boken”. En hel del elever 

fastnade på vissa ord och begrepp i texten och strök då under dessa, som radie, rektangulär, π, 

dm3 och cm3, medan andra markerade hela meningar i texten som de tyckte var obegripliga 

alternativt ritade ett stort frågetecken eller en dödskalle över hela texten på testets avslutande 

fråga. Sammanfattningsvis framgår av elevernas kommentarer att det var just texten och 

tolkning av den som bringade eleverna svårigheter med att lösa uppgifterna. 

 

5.2 Del 2: Läsförståelse 

Undersökningens andra del syftade till att undersöka elevernas läsförståelseförmåga. Samtliga 

elever besvarade denna del och ingen skrev kommentarer om svårigheter. Jag använde mig av 

två texter och 7 tillhörande frågor hämtade från 2009 års PISA-studie, vars bedömningsmall 

jag även utgått ifrån när jag behandlat elevernas resultat. Även här har jag omvandlat 

poängräkningen för att få en bättre överblick. Varje poäng är här värt 5 poäng. Maxpoäng för 

elevresultaten på läsförståelsedelen var således 35 poäng. Medel för eleverna var 9 poäng, vilket 

motsvarar 26 procent av läsförståelseuppgiftens totala poäng.  
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Diagram 2: Elevernas resultat från del 2, läsförståelse, angett i procentuell andel rätta svar. 

Eleverna grupperade efter tilldelat nummer, 1-18 elevnummer i vardera klass.  

 

Som framgår av diagram 2 fick två elever maxpoäng på denna del, nämligen elev nr 11 i klass 

9A och elev nr 12 i klass 9C. Endast 9 elever nådde godkänt-gränsen (med 60 procent rätta 

svar) för del 2, vilket motsvarar 13 procent av det totala antalet medverkande elever. Precis som 

för undersökningens första del, var andelen låga resultat nu betydligt högre. Hela 18 elever, en 

dryg fjärdedel eller 26 procent av det totala antalet medverkande elever, fick inte ett enda rätt 

svar på denna del. Andelen elever som inte lyckades få ett enda poäng på denna del är alltså 

dubbelt så hög än de elever som skrev ett godkänt resultat. 

 

5.3 Del 3: Matematiska räkneoperationer 

För att avslutningsvis få en bild av de medverkande elevernas generella matematiska förmågor 

genomfördes en tredje del innehållande matematiska uppgifter där jag redan avkodat, tolkat och 

översatt texten från undersökningens inledande problemlösningsuppgift. Liksom vad gäller 

läsförståelsetestet besvarade samtliga elever frågorna på denna del, även om inte alla hann eller 

lyckades besvara alla. Ingen elev skrev kommentarer gällande svårigheter med någon av 

uppgifterna. Denna del bestod av sju uppgifter som alla var värda 5 poäng var, bortsett från den 

avslutande uppgiften där eleverna vid bedömning gavs 5 poäng för vardera: rätt val av formel 

för beräkning av cylinder, rätt beräkning och rätt svar. Det totala antalet poäng för 

undersökningens tredje del var således 85 poäng.  
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Diagram 3: Elevernas resultat från del 3, matematiska räkneoperationer, angett i procentuell 

andel rätta svar. Eleverna grupperade efter tilldelat nummer, 1-18 elevnummer i vardera klass.   

 

Av diagram 3 går att urskilja att genomsnittspoängen för eleverna på denna del var högre än för 

de två inledande delarna, då staplarna här är betydligt högre. Genomsnittspoängen för del 3 var 

39 poäng, vilket motsvarar ungefär 46 procent av maxpoängen. 17 elever fick ett resultat 

motsvarande godkänt, eller 60 procent korrekta svar, för denna del. Det motsvarar knappt 25 

procent av det totala antalet medverkande elever. Även om det kan låta relativt lågt, är det ändå 

nästan dubbelt så många som antalet godkända elever på undersökningens andra del och drygt 

sex gånger så många godkända elever jämfört med undersökningens första del.  

 

5.4 Utvalda elevgrupper 

För att djupare analysera elevernas resultat har jag valt ut de åtta elever som fick högst resultat 

och de sexton elever som fick lägst resultat på studiens första del: matematisk 

problemlösningsförmåga. Dessa elevers resultat presenteras nedan utifrån studiens andra och 

tredje del. För att ge en bättre överblick har eleverna nu tilldelats nya nummer, 1-8 för 

toppgruppens elever och 1-16 för eleverna i bottengruppen. Den grupp elever som fick högst 

resultat på undersökningens första del kallas i fortsättningen för toppgruppen, medan den grupp 

som fick lägst resultat kallas för bottengruppen. Efter presentationen av resultaten kommer 

elevgruppernas resultat att jämföras och analyseras utifrån tidigare presenterad forskning och 

teori. 
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5.4.1 Toppgruppen 

De åtta elever som fick högst resultat på studiens första del är jämnt spridda mellan de olika 

klasser som medverkat i undersökningen. Jag kommer fortsättningsvis inte att dela upp eleverna 

klassvis. De utvalda åtta eleverna fick ett resultat motsvarande minst 25 procent andel rätta svar 

på denna del, vilket kanske inte verkar särskilt högt. Jag har ändå valt dessa elever då deras 

resultat är mer än dubbelt så högt som genomsnittsresultatet på denna del, vilket var knappt 12 

procent andel rätta svar. 

 

 

Diagram 4: Toppgruppens åtta elevers resultat på undersökningens tre delar, angett i 

procentuell andel rätta svar, uppdelat efter varje elev. 

 

Av de åtta elever som toppgruppen består av fick sju av dem också högsta resultat på 

undersökningens andra del - läsförståelse. Som framgår av diagram 4 fick sju av eleverna ett 

resultat motsvarande 70 procent andel rätta svar eller högre på denna del medan den åttonde 

eleven i gruppen, elev nr 4 i diagram 4, endast fick drygt 14 procent rätta svar. Av samtliga 69 

elever som deltog i undersökningen fick endast 9 elever ett resultat motsvarande 70 procent 

rätta svar eller mer. Eleverna i toppgruppen utgör således nästan 78 procent av de högst 

presterande eleverna på läsförståelsedelen.  
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Vad gäller resultaten på undersökningens tredje del - matematiska räkneoperationer, hade 

samtliga av toppgruppens elever ett bättre resultat än genomsnittet. Genomsnittspoängen på den 

avslutande delen för det totala antalet medverkande elever var lite drygt 45 procent andel rätta 

svar. Toppgruppens elever hade alltså samtliga ett högre resultat än detta, vilket framgår av 

diagrammet ovan. 

 

5.4.2 Bottengruppen 

Totalt sexton elever fick noll poäng på undersökningens inledande problemlösningsdel, varför 

jag har valt dessa till att utgöra den s.k. bottengruppen. Av dessa fick femton elever även ett 

lågt resultat på undersökningens andra del - läsförståelse. Det innebär att nästan 94 procent av 

eleverna i bottengruppen fick ett lägre resultat än genomsnittet och endast en elev, elev nr 11 i 

diagram 5, ett resultat högre än genomsnittet på denna del. Genomsnittsresultatet för samtliga 

deltagande elever var 26 procent andel rätta svar för studiens andra del.  

 

 

Diagram 5: Bottengruppens sexton elevers resultat på undersökningens tre delar, angett i 

procentuell andel rätta svar, uppdelat efter varje elev. 

 

Som framgår av diagram 5 fick hälften av eleverna i bottengruppen ett resultat över 

genomsnittet för studiens tredje del – matematiska räkneoperationer, medan hälften av dem fick 

ett lägre resultat än genomsnittet. Den elev i bottengruppen, elev nr 11, som fick högst poäng 

på läsförståelsedelen, fick lägst resultat på undersökningens avslutande del.  
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5.5 Sammanfattande analys av resultaten 

De elever som fick högst resultat på undersökningens första del: problemlösning, var också de 

elever som generellt sett fick det högsta resultatet på undersöknings läsförståelsedel. Samtliga 

av dessa elever fick också ett högt resultat på den del som behandlade matematikkunskaper där 

eleverna inte behövde tolka uppgifterna, bara utföra beräkningar. De elever som fick lägst 

resultat på problemlösningsdelen fick också ett generellt sett väldigt lågt resultat på 

undersökningens andra del: läsförståelse. Av dessa bottengrupp-elever fick alltså hälften ett 

högre resultat än genomsnittet på matematikdelen, medan hälften fick ett lägre resultat. Om det 

inte hade funnits något samband mellan läsförståelse och problemlösning borde samtliga av 

dessa elevers resultat på den avslutande renodlade matematikdelen blivit lågt, men så var nu 

alltså inte fallet. Utan samband mellan läsförståelse och matematisk problemlösning hade också 

eleverna i den s.k. toppgruppen haft mer spridda resultat på undersökningens olika delar, vilket 

de nu inte har.  

 

Eleverna som hade uppenbart stora svårigheter med matematisk problemlösning, lyckades 

alltså inte heller särskilt bra på läsförståelsetestet. Matematiktestet visade dock att även de 

elever som inte lyckades särskilt bra på problemlösningsdelen kunde vara bra på renodlade 

matematiska räkneoperationer. Som framgår av resultatet är det också nästan dubbelt så många 

elever som fick ett godkänt resultat på denna del än undersökningens läsförståelsedel och drygt 

sex gånger så många jämfört med problemslösningstestet. Det är alltså inte de matematiska 

beräkningarna som ställde till problem för eleverna, det är läsförståelsen. Vad gäller elevernas 

kommentarer om de svårigheter de stötte på under problemlösningstestet, framgår också att 

många elever hade svårt att förstå och tolka uppgiftstexten. Uppfattningen stärktes ytterligare 

av att de muntliga frågor jag främst fick av eleverna i klassrummen vid genomförandet, också 

handlade om detta.  

 

6. Avslutning 

Avslutningsvis knyter jag samman arbetet. Efter en inledande diskussion gällande metodval 

och genomförande, presenterar jag de slutsatser arbetet mynnat ut i och diskuterar dessa utifrån 

den forskning jag behandlat tidigare. Sedan sammanfattar jag vad jag kommit fram till och ger 

avslutningsvis förslag på vidare forskning baserat på frågor som väckts ur min undersökning. 
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6.1 Metoddiskussion 

Jag valde att genomföra en undersökande studie i fyra klasser i årskurs nio, med förhoppning 

om att få ett tillräckligt omfattande material att urskilja samband i. Genom att be eleverna att 

kommentera vad i uppgifterna som bringade svårigheter för dem, hoppades jag också få en 

inblick i vad som orsakar de svårigheter många elever har med just matematiska 

problemlösningsuppgifter. Att få elever i årskurs nio att skriva utförliga kommentarer om vad 

som faktiskt gör att de inte lyckas lösa en uppgift, är dock inte särskilt lätt. Jag fick visserligen 

fler kommentarer än jag räknat med, förmodligen då jag och elevernas lärare propsade på detta 

innan jag samlade in uppgifterna, men att tolka dessa kommentarer har inte varit självklart. 

Därför har jag endast använt mig av sådana kommentarer som tydligt hänvisar till något särskilt 

i texten eller är så pass tydliga att det inte råder något tvivel om vad som menas. Jag anser mig 

inte heller kunna kräva att elever i årskurs nio har en sådan djup insikt i sin egen förmåga att de 

lyckas kommentera varför de inte förmår lösa uppgifterna, varför jag inte har lagt särskilt stor 

vikt vid detta i min analys. Genom att välja en metod som en think aloud-observation hade jag 

förmodligen fått en djupare förståelse för elevernas svårigheter och mer specifikt vad som 

gjorde att de inte lyckades lösa uppgifterna. Men att genomföra sådana observationer med ett 

stort antal elever, vid genomförande av undersökningens alla delar, hade varit alldeles för 

tidskrävande. På det stora hela anser jag således att mitt val av metod fungerat väl med tanke 

på undersökningens syfte.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Liksom Skolverket skriver gällande sambandet mellan läsförståelse och matematik och vad som 

utgör vanliga svårigheter då elever ska lösa matematikuppgifter, framkommer i min 

undersökning att det oftast är själva texten som ställer till det för eleverna. Elevernas 

lösningsfrekvens var i genomsnitt drygt sex gånger högre för de matematikuppgifter som 

saknade text för eleverna att tolka, än de uppgifter av problemlösningstyp som innehöll text. 

Av Skolverkets analys framgår att det vanligaste problemet relaterat till texten, är att den 

innehåller underförstådda betydelser som eleverna missar och således inte förhåller sig till. 

Problemet med detta finns även bland eleverna i min undersökning. Uppgiften innehöll 

visserligen ledtrådar för att hjälpa eleverna i lösningen men krävde att eleverna kunde läsa 

mellan raderna, lägga ihop ledtrådarna och därigenom tolka vad som skulle behöva göras för 
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att lyckas med uppgiften. Här brast det för många av eleverna. De förstod inte texten och vad 

de förväntades göra och kunde således i de allra flesta fall inte lösa uppgiften. Av dessa resultat 

kan jag dra slutsatsen att många av eleverna i min undersökning är vad Reichenberg kallar 

passiva läsare, vilket innebär sådana personer som har svårigheter att läsa mellan raderna och 

reflektera över texterna. Passiv läsning kan ha sin grund i svårigheter med ordavkodning, brister 

i läsförståelse, begränsade ordförråd eller inte tillräckligt med nödvändiga förkunskaper i 

strategier för att förstå texternas innebörd. Jag håller med Reichenberg som skriver att vi genom 

en aktiv undervisning i läsförståelse, även i andra ämnen än svenska, ger eleverna tillräcklig 

kunskap i att behärska de lästekniker som krävs och på så sätt förebygger detta. 

  

Skolverket nämner vidare missledande information som ett annat problem med text i 

matematikuppgifter, att ord och uttryck i texten leder läsaren åt fel håll. Jag anser dock inte att 

den uppgift eleverna i min undersökning ställdes inför innehåller sådan missledande 

information. Textens ord och uttryck är istället väl kopplade till uppgiftens innehåll. Vad gäller 

textens disposition, som Skolverket också tar upp som ett vanligt problem, fastnade däremot 

flera elever i min undersökning på just detta. Uppgiften bestod av tre textstycken och tre delar 

med bilder, vilka eleverna hade svårt att koppla ihop och förstå sambandet mellan. Slutsatsen 

om brister i uppgiftens disposition förstärks av elevkommentarer som ”Vilken cylinder menar 

de???”, ”Ska man klippa ut delarna på bilden? Fattar inte!” och ”Vilken cylinders båda delar 

ska jag räkna ut?”. Avslutningsvis tar Skolverket upp att text innehållande ovanliga ord och 

uttryck som är främmande för eleverna, ofta gör att eleverna inte lyckas lösa uppgiften. Det 

visade sig även vara ett stort problem för eleverna i min undersökning. Många elever fastnade 

på just textens ord och uttryck, även om dessa var väl kopplade till området geometri, vilket 

eleverna borde vara bekanta med sedan tidigare. Elever markerade ord och uttryck som radie, 

rektangulär, π, dm3 och cm3 som svåra. 

 

Lundberg och Sterner diskuterar svårigheter med texter som är utformade för att bli så 

autentiska, verklighetsanknutna och intressanta som möjligt genom att bädda in matematiska 

uppgifter i realistiska scenarios, och att detta ställer högre krav på elevernas läsförståelse. Den 

problemlösningsuppgift jag valt att använda i min undersökning kan till viss del kopplas till ett 

realistiskt scenario, då eleverna dels förväntades förstå vad som menades med att cylinderns 

delar skulle klippas ut från en plåtbit, dels hur de ska gå tillväga vid tillverkning av ett 

decilitermått, ytterligare ett verklighetsanknutet scenario. Jag anser dock inte att uppgiften var 

utformad som de texter Lundberg och Sterner skrev om, med syfte att vara så intressanta som 



39 
 

möjligt för eleverna, skildrandes realistiska scenarion. Trots det anser jag att uppgiften ställde 

höga krav på elevernas läsförståelse, vilket många elever inte kunde leva upp till. Det visade 

sig inte minst då kommentarer om texten och tolkning av den förekom i hög grad. 

 

Till skillnad från Svenssons undersökning, där hon finner en koppling mellan elevers låga 

resultat på både läsförståelse- och matematiktestet, visade resultaten från min undersökning 

annorlunda. Jag fann inget sådant samband. Vad jag däremot fann var ett samband mellan 

läsförståelse och matematisk problemlösning. Många av de elever som inte lyckades särskilt 

bra med läsförståelsetestet fick relativt höga resultat på den renodlade matematikdelen, liksom 

många elever som misslyckades med problemlösningsuppgiften. De elever som däremot fick 

höga resultat på läsförståelsetestet, fick också generellt sett höga resultat även på 

undersökningens del innehållande matematiska problemlösningsuppgifter. Detta skriver även 

Möllehed och Malmer om när de diskuterade textförståelse och språklig kompetens som en 

vanlig orsak till brister i problemlösningsförmåga hos elever. De menar att det inte är 

räkneförmågan som brister då elever inte lyckas lösa matematiska problemlösningsuppgifter, 

utan deras förståelse för texten, vilket tyder på brister i språklig kompetens snarare än 

matematisk sådan. Som framgick av resultaten jag presenterat tidigare, stämmer det alltså väl 

överens med min undersökning. 

 

Jag har även funnit vissa samband mellan resultaten från min undersökning och Österholms 

diskussioner om elevers och studenters lässtrategier vid läsning av matematiska texter. 

Österholm skriver att elever och studenter ofta bortser texten från vanligt språk och genom att 

leta matematiska symboler och ledtrådar, översätter den till en matematisk text för att lösa den. 

Fokus ligger då på hur de ska göra för att lösa uppgiften, inte vad betydelsen av texten är. Även 

om jag vet lite om elevernas lässtrategier framgick det att de, liksom eleverna och studenterna 

i Österholms undersökning, lade fokus vid själva görandet, inte betydelsen av texten. Detta 

visade sig både i elevkommentarerna och i graden av lösningsförmåga mellan de olika 

uppgifterna i problemlösningsdelen. Den första uppgiften innehöll matematiska symboler som 

eleverna förstod, varför många av dem också lyckades lösa denna uppgift utan problem. Vad 

gäller de två övriga uppgifterna, innehållandes mer text att läsa och tolka, uppkom däremot 

större problem för eleverna. Texterna innehöll en del symboler och nyckelord men inte 

tillräckligt för att direkt kunna översätta dem till matematiskt symbolspråk, utföra beräkningar 

och komma fram till en lösning. Många elever gav upp då de inte lyckades tolka uppgiften och 
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skrev kommentarer som ”Fattar inte vad jag ska göra!”, ”Har läst men fattar inte” och 

”Skitsvår! Dålig text!”.  

 

6.3 Sammanfattning 

Efter att ha genomfört denna studie bland elever i årskurs nio med syfte att undersöka samband 

mellan läsförståelse och matematisk problemlösning, har jag kommit fram till att ett sådant 

existerar i allra högsta grad. Elever som fick ett högt resultat på uppgifterna som syftade till att 

testa elevernas problemlösningsförmåga, fick ofta också höga resultat på testets 

läsförståelsedel. Elever som fick ett lågt resultat på problemlösningsuppgifterna, fick i hög grad 

också låga resultat på läsförståelsetestet. Då elever som fick låga resultat på 

problemlösningsuppgifterna, inte automatiskt fick låga resultat på de renodlade 

matematikuppgifterna, som saknade text att tolka och där endast räkneoperationer skulle 

utföras, verkade det inte vara elevernas räkneförmåga som brister utan snarare deras förståelse 

för texten och förmåga att avkoda, tolka och översätta den till ett matematiskt symbolspråk. Av 

detta drar jag således slutsatsen att läsförståelse har stor inverkan på elevernas 

problemlösningsförmåga, varför jag anser att läsning bör ha en större roll även i 

matematikundervisningen, en uppfattning jag delar med forskare som Österholm, Sterner, 

Lundberg, Eriksson och Pettersson.  

 

6.4 Vidare forskning 

För att vidare förstå vad som bringar eleverna svårigheter vid matematiska 

problemlösningsuppgifter, skulle undersökningar av elevernas lässtrategier vid sådana 

uppgifter, liknande Österholms undersökning, vara av stort intresse. Som jag skrev under 

metoddiskussionen, skulle jag genom think aloud-observationer få större möjlighet att diskutera 

elevernas svårigheter med texten i problemlösningsuppgifter, vilket förmodligen skulle ge mig 

fördjupade kunskaper om orsaker till varför elever i många fall har svårt att lösa sådana typer 

av uppgifter. Andra möjliga forskningsvägar skulle kunna vara att jämföra elevers resultat i en 

undersökning likt min, med elevgrupper där undervisningsmetod och innehåll skiljer sig åt, och 

där en av grupperna arbetar aktivt med läsning och begreppsförståelse i undervisningen medan 

den andra inte gör det. Finns några skillnader eller likheter i elevernas resultat och går det i så 

fall att säga något om de olika undervisningsmetoderna och innehållen?   
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8. Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1 

Elevuppgifterna från undersökningens inledande del, problemlösning. 
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8.2 Bilaga 2 
Undersökningens läsförståelsetest, med uppgifter hämtade från PISA 2009. 
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MOBILTELEFONSÄKERHET 

 

”Mobiltelefonsäkerhet” på föregående sida kommer från en webbplats. Använd texten för att 

besvara följande frågor. 

 

 

1. Vad är syftet med Faktarutorna? Ringa in ETT alternativ. 

 
A.  Att beskriva riskerna med att använda mobiltelefoner. 

B.  Att påpeka att det pågår debatt om mobiltelefoners säkerhet. 

C.  Att beskriva de försiktighetsåtgärder man bör vidta när man använder mobiltelefoner. 

D.  Att påpeka att det inte finns några kända hälsoproblem som orsakats av mobiltelefoner. 

 

 

2. ”Det är svårt att bevisa att en sak definitivt har orsakat en annan.”   

Vad är det för förhållande mellan denna information och punkt 4 i Ja- och Nejpåståendena 

i tabellen Är mobiltelefoner farliga? Ringa in ETT alternativ. 

 

A.  Den stöder Ja-argumentet men bevisar det inte. 

B.  Den bevisar Ja-argumentet. 

C.  Den stöder Nej-argumentet men bevisar det inte. 

D.  Den visar att Nej-argumentet är fel. 

 

 

3. Titta på punkt 3 i Nej-kolumnen i tabellen. Vad skulle en av dessa ”andra faktorer” kunna 

vara i detta sammanhang? Motivera ditt svar.  

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
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4. Titta på tabellen med rubriken Om man använder en mobiltelefon … 

Vilken av dessa idéer bygger tabellen på? 

 

A.  Det finns ingen risk med att använda mobiltelefoner. 

B.  Det finns bevisligen en risk med att använda mobiltelefoner. 

C.  Det kanske finns eller kanske inte finns någon risk med att använda mobiltelefoner, men    

      det är bäst att vidta säkerhetsåtgärder. 

D.  Det kanske finns eller kanske inte finns någon risk med att använda mobiltelefoner, men  

      man bör undvika att använda dem så länge man inte är säker. 

E.  Instruktionerna Gör så här riktar sig till dem som tar hotet på allvar och instruktionerna Gör    

      inte så här riktas till alla andra. 

 

__________________________________________________________________________ 

DISTANSARBETE* 

 

Framtidens modell 

Tänk dig hur underbart det skulle vara att ”distansarbeta”, att arbeta på den elektroniska 

motorvägen och utföra allt arbete på en dator eller via telefon! Du skulle inte längre behöva 

trängas på överfulla bussar eller tåg eller ödsla massor av tid på att färdas till och från jobbet. 

Du skulle kunna arbeta varhelst du vill – tänk bara på alla arbetstillfällen det skulle leda till! 

 

Maria 

 

Katastrof på gång 

Att minska tidsåtgången för pendling och den energiförbrukning som den medför är givetvis 

en bra idé. Men det målet bör nås genom att förbättra de allmänna kommunikationsmedlen 

eller att se till att arbetsplatserna ligger i närheten av bostäderna. Den ambitiösa tanken att 

distansarbete skulle vara en del av alla människors levnadssätt kommer bara att göra dem 

mer och mer självupptagna. Vill vi verkligen att vår känsla av gemenskap ska försvagas ännu 

mer? 

Rickard 

 

* ”Distansarbete” är ett begrepp som myntades av Jack Nilles i början av 1970-talet för att beskriva en 

situation där anställda arbetar vid en dator på distans från sitt huvudkontor (t.ex. hemma) och överför 

data och dokument till huvudkontoret via telefonledningar. 
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DISTANSARBETE 

Använd texten ”Distansarbete” för att besvara följande frågor. 

 

1. Vad är det för förhållande mellan ”Framtidens modell” och ”Katastrof på gång”?  

Ringa in ETT alternativ. 

 

A.  De använder olika argument för att dra samma allmänna slutsats. 

B.  De är skrivna i samma stil men de handlar om helt olika ämnen. 

C.  De uttrycker samma huvudtanke, men de drar olika slutsatser. 

D.  De uttrycker motsatta åsikter om samma ämne. 

 

 

2. Vilket påstående skulle både Maria och Rickard hålla med om? Ringa in ETT alternativ. 

 

A.  Man bör tillåtas arbeta så många timmar som man själv vill. 

B.  Det är inte bra att man använder för lång tid för att ta sig till jobbet. 

C.  Distansarbete skulle inte fungera för alla. 

D.  Att skapa sociala relationer är den viktigaste delen av arbetet. 

 

 

3. Ge ett exempel på en typ av arbete som inte skulle passa så bra för distansarbete. Motivera 

ditt svar. 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
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8.3 Bilaga 3 

Undersökningens avslutande del, matematiska räkneoperationer. 

 

1. Beräkna utan miniräknare 

a) 5 ∙ 5  b) 25 ∙ 3,14                      c) 78,5 ∙ 12           d) 78,5 ∙ 12,8

                

 

2. Beräkna figurens     

a) area  b) omkrets   

         

r = 6,0 cm     

 

 

3. Beräkna figurens 

a) area  b) omkrets 

 

h = 13,6 cm                    b = 20 cm 

 

 

4. Skriv som liter 

a) 150 cl  b) 5 dl  c) 750 ml 
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5. Skriv som dmᶟ 

a) 4 liter  b) 2000 cmᶟ  c) 500 cmᶟ 

 

6. Beräkna figurens volym. Svara med rätt enhet. 

 

 h = 16 cm      r = 4 cm    π = 3,14 

 

 


