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Sammanfattning/Abstract

Matematiken finns i hela vårt samhälle och matematiken är ett huvudämne i skolan.
Kunskap  i  matematik  behövs  för  att  kunna  värdera,  förstå  och  kritiskt  granska
information.  Huvudsyftet  med denna uppsats  var  att  undersöka om det  fanns en
relation  mellan  elevers  läsutveckling  och  elevers  kunskap  att  lösa  kontextuella
textbaserade  matematiktest.  Studien  är  en  kvantitativ  studie  och  innehåller  även
analyser av resultatet. Metoden som har använts i denna undersökning är kvantitativ
och undersökningen utgår ifrån tre olika tester där elevernas nivå på läsutvecklingen
har  relaterats  mot  lösningsfrekvensen  i  textbaserade  kontextuella  matematiktest.
Dessa två prov har vidare relaterats mot ett tredje test innehållande enbart aritmetiska
beräkningar. Resultatet som framkom var att det går att se en relation mellan elevers
lösningsfrekvens  på  matematiska  kontextuella  texttester,  jämfört  mot  elevernas
kunskaper  i  läsutveckling.  Desto  mer  utvecklad  läsning  eleven  har,  desto  bättre
lösningsfrekvens på kontextuella textbaserade uppgifter, vilket också är slutsatsen av
denna undersökning.

Nyckelord: Läsutveckling, läsförståelse, matematik, matematiktester.
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Inledning

Matematiken  finns  i  hela  vårt  samhälle.  Mobiltelefoner,  bilar  och  till  och  med
oljetankar  är  utvecklade  med  hjälp  av  matematik.  Den  hjälper  oss  att  utveckla
världen. Matematiken hjälper oss även att förstå den avancerade klimatvetenskapen
som beskriver för oss att vi måste förändra vårt levnadssätt för att vår värld skall
överleva. Den hjälper oss att effektivisera forskningen inom medicinvetenskapen. I
matematikens demokratiska aspekt behövs den för  att  kunna värdera,  förstå och
kritiskt granska information i livet och framförallt  i  politiken. Matematiken finns
överallt  i  vårt samhälle,  vilket gör det än viktigare att  unga medborgare får den
kunskap de behöver.

PISA, Program for International Student Assessment (Skolverket, 2016), är en studie
som sträcker sig över 70 länder. Den mäter 15-åringars kunskaper inom matematik,
läsförståelse  och naturvetenskap. I  matematikdelen som ingår i  PISAs mätning så
mäter  man elevernas förmåga att  tillämpa matematik när  de stöter  på vardagliga
problem. När det gäller naturkunskapen så mäter man elevernas förmåga att förstå
vetenskapliga teorier och olika modeller och begrepp. Detta för att  slutligen testa
elevernas läsförståelse.  Detta gör man genom att  testa elevernas förmåga att  söka
information, reflektera, tolka och bedöma olika texter. Dessa mätningarna började år
2000  och  då  presterade  Sverige  toppresultat,  men  trenden  har  varit  tydligt
nedåtgående. Men efter flera dystra prognoser i rad så har trenden vänt. Rapporten
som  presenterades  2016  visade  att  Sverige  har  vänt  trenden  och  förbättrat  sig  i
samtliga tre ämnen.

I  inledningen  av  grundskolans  läroplan  kan  man  läsa:  “Språk,  lärande  och
identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och
skriva ska varje  elev få utveckla sina möjligheter  att  kommunicera  och därmed få
tilltro till  sin språkliga förmåga.” (Skolverket, 2018b s.7) Att kunna läsa, skriva och
räkna är  grundkunskaperna  i  den svenska skolan som formar  eleven till  en  aktiv
medborgare.  Regeringen  har  utformat  en  garanti  som  innefattar  att  elever  med
svårigheter att läsa, skiva och räkna får tidiga stödinsatser. Garantin innebär bland
annat att förskollärare och lärare i förskoleklasserna erbjuds kompetensutveckling  i
språk och kommunikation, matematiska resonemang och uttrycksformer samt elevers
tidiga  läs-,  skriv-  och  matematikinlärning.  Lärarna  får  möjlighet  att  utveckla  sin
förmåga att bedöma elevers kunskapsutveckling och att planera, genomföra och följa
upp tidiga stödinsatser. Att ge elever rätt  start  från början för att bygga upp deras
kunskap och ge dem möjligheter att klara de högt ställda kunskapskraven är viktigt
för elevernas hela skolgång.

Regeringen har även utökat undervisningstiden för matematikämnet för att eleverna
skall  få  möjlighet  till  utökade  kunskaper.  Samtidigt  vid  en  tillbakablick  på  PISA-
undersökningen så ser vi att resultaten på alla tre områden, matematik, läsförståelse
och naturkunskap har ökat. Frågorna i PISA-undersökningen är konstruerad på ett
sätt så det innebär att eleverna skall både läsa och förstå innehållet för att kunna ge ett
korrekt svar. Vid en granskning av bara resultatet så kan man missa det viktiga i hela
undersökningen. Det vill säga, hur är provet utformat och om eleverna verkligen har
förstått  frågeställningen.  Denna  uppsats  kommer att  undersöka om det  går  att  se
relation mellan kunskapsnivån i matematikämnet och kunskapsnivån i läsförståelsen.

3



Bakgrund

Läsprocessen  innehåller  många  komponenter  såsom  avkodning,  förförståelse
tankemässig,  bearbetning,  läsförståelse  och  innehållslig  bearbetning.  Sambandet
mellan  läsutvecklingens  komponenter  och  matematik  har  undersökts  i  tidigare
studier.  Nedan  följer  en  fördjupning  av  utvalda  delar  i  läsutvecklingen  som  är
relevanta för denna undersökning. Det kommer även att påvisas hur forskningen ser
på dessa komponenterna i relation med matematikämnet i skolan.

Läsförståelse
Österholm (2006) beskriver en grundmodell för läsprocessen med olika komponenter.
Detta för  att  kunna diskutera och påvisa  den struktur som bygger  upp begreppet
läsförståelse. För denna undersökning har relevanta delar ur denna grundmodell valts
ut  och  presenteras  nedan.  Läsförståelse  är  en  mental  process  som  skapas  i
läsprocessen (Se bild nedan). Läsaren och texten interagerar tillsammans och skapar
en mental bild av texten en så kallad mental representation.
.

Bild av Österholms (2006) modell av läsprocessen

Det finns därmed olika komponenter i begreppet läsförståelse. En beskrivning av de
olika  komponenternas  betydelse  för  läsförståelsen  kommer  att  förklaras  i
nedanstående stycke.

Texten
Innehållet i en text handlar både om ämnet texten behandlar men även om vad som
presenteras men inte hur det presenteras. I denna undersökning, som tidigare nämnts
ligger  fokus  på  matematiska  texter.  I  matematiska  texter  så  kan  det  finnas  två
dimensioner. En matematisk text fokuserar på både ett didaktiskt innehåll samtidigt
som själva matematiken är huvudkomponenten (Österholm, 2006).

Ser man hur formen och strukturen är på en text så handlar det mer om hur något
framförs  i  texten.  Formen  på  en  text  kan  beskrivas  med  ord  som  förklarande,
berättande eller övertygande och så vidare. Det kan även innebära hur författaren av
texten adresserar läsaren. Exempelvis i en matematisk text kan man se att användning
av symboler är en version av en textform (Österholm, 2006).
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Däremot  textens  uppbyggnad  och  dess  struktur,  handlar  om  hur  textens  delar
sammanfogas och relateras till varandra vilket kan kallas koherens. Det finns olika
sorters  koherens.  Det  som  Österholm  (2006)  nämner  i  sin  avhandling  är  en
mikrostruktur med lokal koherens och en makrostruktur med global koherens. Vid en
mikrostruktur  så  berörs mening för  mening och den lokala koherensen  behandlar
sammanhang  mellan  delar  av  dessa  meningar  eller  bara  enstaka  efterföljande
meningar. Ett exempel som Österholm (2006) tar upp den lokala koherensen är ord
som  eftersom samt  därmed som  gör  relationen  tydlig  mellan  meningarna.
Makrostrukturen däremot riktar in sig på hela texten och sammanhanget mellan de
olika delar som texten innehåller som gör att texten sammanfogas. Här exemplifierar
Österholm  (2006)  makrostrukturen  genom  att  nämna  styckeindelningar  och
underrubriker.  Österholm påvisar  att  en högre koherens kan hjälpa  läsare  mot en
bättre läsförståelse.

Läsaren och lässituationen
Motivationen är viktig i att uppnå god läsförmåga. Forskning (Roth, 1996; Wyndhamn
& Säljö, 1997 ; Quirk, M., Schwanenflugel, PJ, & Webb, MY ,2009) påvisar att elever
som  läser  mycket  blir  goda  läsare  men  en  viktigt  faktor  som  uppkommit  i
undersökningar är elevers motivation att läsa. När en text läses aktiveras läsarens
förkunskaper  (Österholm,  2006).  Men  i  Österholms  (2004)  undersökning  som
fokuserar på läsförståelsen i matematik kan han även se att motivationen hos eleven
påverkar graden av hur eleverna förstår en text.

Kort- och långtidsminne
Arbetsminne är benämningen på vår förmåga att lagra och bearbeta information i
stunden. Vid läsning är det arbetsminnet som ses som mest avgörande för att bli en
god läsare. Arbetsminnet används till att göra kopplingar till redan känd information
och används  även till  att  komma ihåg och jämföra olika  lösningar.  Flera forskare
påvisar  att  det  finns  tydliga  kopplingar  mellan  arbetsminnet  och  läsförståelsen
(Dahlin, 2013). Vid läsning används både kort- och långtidsminne. Läsningen innebär
att man bearbetar ny information samtidigt som man bibehåller informationen som
tidigare bearbetas. Dahlin (2013) påvisar att i hennes studie att elever som fått träna
arbetsminne har fått ökad läsförståelse.

I långtidsminnet återfinns kunskapen om avkodning vilket har en väldigt betydande
del i läsning. Det innebär att läsaren känner igen och kan uttala ordet och får tillgång
till dess mening. Denna färdighet byggs upp över tid. Varje gång läsaren möter ett
specifikt ord stärks minnesbilden av ordet och småningom kan ordet snabbt  och
säkert  kännas igen.  Ordavkodningen är då automatiserad och förståelseprocessen
kan  inledas.  Även  kunskaperna  om  språkets  struktur  och  konventioner  samt
ordförrådet finns i långtidsminnet. En sammanfogning av dessa kunskaperna från
båda minnesbankerna gör att läshastigheten och förståelsen ökar (Persson, 2016)

Matematiken och läsförståelse
Att placera matematiken i ett sammanhang och skapa sug efter kunskapen är en av
de viktigaste uppdraget för en pedagog inom matematiken. En annan är att eleverna
får träna problemlösning, begrepp och kommunikation i varje moment. Eleverna ska
lära sig använda matematiken i det dagliga livet. Genom att väcka nyfikenhet och
använda de matematiska begreppen i en inspirerande kontext, får eleven hjälp att
förstå innehållet i matematikens värld (Boaler, 2017).
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Att matematiken har ett språk står helt klart, men är det samma språk som finns i
andra ämnen i skolan? Carter & Dean (2006) har i sin artikel beskrivit en studie där
syftet  var  att  förbättra  elevernas  matematikkunskaper.  I  studien  såg  lärarna  att
eleverna förbättrade sina matematikkunskaper genom att de fick undervisning av
lässtrategier. Eleverna i studien fick instruktioner av lärarna, det vill säga att det fick
hjälp  att  reda  ut  innehållet  i  uppgiften  genom  att  de  samtalade  om  de
nyckelbegreppen inom det givna ämnesområdet. Författarna menar, om eleverna får
stöd med att utveckla sina lässtrategier, resulterar att eleverna angriper textuppgifter
på  ett  helt  annat  sätt.  Carter  et  al.  (2006)  skriver  att  oavsett  ämnesområde,  så
utvecklas kunskapen som mest när man både läser, talar och skriver om ämnet som
ska läras.

Österholms  (2006)  avhandling  belyser  läsförståelsen  inom  matematiken  från  ett
kognitivt  och  metakognitivt  perspektiv.  Avhandlingen  undersöker  om  det  finns
speciella förmåner eller kunskaper för att läsa texter av matematisk sort. Österholm
undersöker  kunskapen  från  två  håll,  ett  kognitivt,  där  läsförmågor  och
ämneskunskaper studeras i relation till läsförståelse, och dels ett metakognitivt, vilket
innefattar uppfattningar och hur man som läsare avgör om man förstått en text. Att
tala om hur man hade förstått en text, var en av Österholms (2006) undersökningar i
hans  avhandling.  Eleverna  var  inte  vana  att  beskriva  sin  förståelse,  utan  beskrev
mestadels egenskaper i textens innehåll.

Österholm (2006) såg även tydliga tendenser att eleverna fokuserade på de symboler
som fanns i texten. Österholm (2006) skriver att eleverna verkar använda en speciell
lässtrategi när det förkommer symboler i en matematisk text. Denna lässtrategi där
läsaren bara fokuserar på symboler kan göra att läsaren missar den övriga texten i
uppgiften som kan innehålla viktig information. Men lösningen på detta problem är
enligt  Österholm  (2006)  att  låta  eleverna  läsa  en  text  utan  symboler.  I  hans
undersökningar har det gjorts jämförelser mellan matematiska texter med symboler
och  matematiska  texter  utan  symboler  och  med  historiska  texter.  Han  fann  ett
samband i läsförståelsen mellan den matematiska texten och den historiska text som
eleverna hade läst. I den text som innehöll matematiska symboler var läsförståelsen
lägre. Österholm (2006) förklarar detta resultat genom att man kan se på symbolen
på olika sätt. Både symbolens operativa betydelse, det vill säga hur man använder
symbolen när man räknar men även på symbolens semantiska betydelse, då man ser
på ordet i vanlig bemärkelse, att det står för något.

Vid en jämförelse  mot Carter  et  al.  (2006)  artikel  så ser  man ett  samband.  Även
Carter et al. förespråkar undervisning i lässtrategier som gör att läsförståelsen ökar.
Enligt Österholms (2006) tolkning, så har man en bra lässtrategi så fokuserar man på
hela texten och lyfter inte bara ut symbolernas operativa betydelse. Ser man bara på
symbolerna operativa betydelse kan innebära att man missar väsentlig information i
texten.

Österholm (2006)  påvisar  andra  svårigheter  i  att  lösa  matematiska  problem,  som
problem  med  avkodning.  Levlin  (2014)  påvisar  i  sin  avhandling  att  elevers
lässvårigheter  kunde  kategoriseras  i  tre  grupper.  En  grupp  hade  har  svårt  med
läsförståelsen.  Den  andra  gruppen  hade  svårt  med  avkodningen  och  den  tredje
gruppen hade problem med både läsförståelse och avkodning. En annan vinkling
som  Levlin  (2006)  har  om  läsförståelse  är  att  hon  har  anser  att  lågt  utvecklad
hörförståelse  kan  vara  en  potentiell  störning mot  att  utveckla  läsförståelsen.  Hon
poängterar vikten att arbeta på bred front för att stödja läsförståelseutvecklingen hos
eleverna.
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Hon menar att det behövs både arbetas med ordförståelse, grammatiska kunskaper
och  förståelsestrategier.  Levlin  (2014)  har  hittat  tydliga  kopplingar  mellan  elevers
bristande hörförståelse och samma elevers resultat låga prestationer på de nationella
proven i matematik. Författaren menar att även språkförståelsen visade betydande
samband  med  resultatet  i  läsförståelse  i  ämnesprovet  i  svenska  och  med 5  av  6
delprov i matematik i nationella proven i åk 3. Med Språkförståelsen menas hur vi
förstår de ord och meningar vi hör och läser (Levin, 2014).

Grimm (2008)  beskriver  i  sin  studie  om sambandet  mellan  tidig  läsförmåga  och
förändringar i matematik. Han undersökte om det gick att avgöra om elever som har
högre  läsförmåga  i  grundskolan  uppvisar  högre  kunskaper  i  matematiska tester.
Testerna som eleverna fick göra inkluderade tre olika moment i matematiken och
flertalet moment i läsförståelsen. I läsförståelsen fick eleverna arbeta med att skriva
olika  genrer.  I  och  med  att  Grimm  (2008)  sammanförde  alla  moment  både  från
matematiktesterna och läsförståelsetesterna så bildade de olika delarna en översikt
över hur kunskaperna formades tillsammans. Hans resultat var att tidig läsförståelse
visade  sig  vara  relaterad  till  en  begreppsmässig  förståelse  för  matematik  och
tillämpningen av matematikens kunskaper. Dessa fynd ger stöd för tanken att tidig
läsförmåga är viktig för framgång i matematik.

Skillnaden mellan problemlösning och texttest
Denna  undersökning  handlar  om  läsförståelsens  betydelse  i  textbaserade  tester  i
matematiken.  Vad  är  då  en  textbaserad  matematisk  test?  Det  är  vanligt  att  en
matematikuppgift innehållande text klassas som en problemlösningsuppgift. Men så
är inte fallet. En tänkt problemlösningsuppgift kan likväl vara en textuppgift för en
elev som en problemlösningsuppgift för en annan. Definitionen av att matematiskt
problem är att eleven inte på förhand har en given lösningsstrategi och att det ska
krävas en ansträngning för att lösa problemet (Löwing, 2013). Nedan påvisas en figur
hur problemlösning går till olika steg (Carter et al., 2006).

Skillnaden  en  problemlösningsuppgift  och  en  textuppgift  är  därmed  att  i  en
textuppgift  ska svårighetsnivån ligga på rutinnivå och därmed det finnas en given
lösningsstrategi medan i en matematiskt problemlösningsuppgift så finns det inte en
given lösningsstrategi för den som utför. Dock finns det likheter, läsförståelsen är den
samma, kan du inte förstå vad som läses kan du inte heller räkna uppgiften.
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Teoretiskt perspektiv

Här  nedan  kommer  jag  att  presentera  det  teoretiska  perspektiv  som kommer  att
utgöra  min  utgångspunkt  tillsammans  med  den  aktuella  forskningen  för
undersökningen  I  denna  undersökning  använder  jag  mig  av  ett  sociokulturellt
perspektiv. Perspektivet tar sin utgångspunkt från den ryske filosofen Lev Vygotskijs
vetenskapliga  arbeten.  Vygostskij  (1978)  ser  människan  som  en  aktiv  och  social
varelse  som är  föränderlig  och  kan påverka  sin  egen framtid.  Synen på  kunskap
bygger på att vi lär i interaktion med andra. Tyngdpunkten i detta perspektiv ligger
på kommunikationen (Säljö, 2000). Kommunikationen är en social process som gör att

videlar våra erfarenheter och tankar med andra människor. Kommunikationen gör
även att vi bygger upp gemenskapen med andra människor på ett ömsesidigt sätt.
Vygotskijs  teorier  som  menar  att  kunnande  om  teckensystem  och  vedertagna
symboler är en viktig faktor för att kunna utveckla tänkande (Vygostskij, 1978).

Det teoretiska perspektivet varit vägledande i utformningen av undersökningen och
detta kommer att beskrivas vidare i  metoddelen nedan. I valet av testmaterial har
utgångspunkten varit elevernas proximala utvecklingszon för att hitta den rätta nivån
för  det  textbaserade  matematiktestet.  Svårighetsnivån på  testet  skulle  ligga  under
deras nivå där de utvecklas som mest för att testet skulle kännas som en rutinuppgift
och att inte en svår problemlösningsuppgift. Att undersökningen formades på det sätt
som det gjorts är för att när jag utgår från det sociokulturella perspektivet innebär det
att språket är ett kunskapsbärande verktyg inom alla ämnen.
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Syfte och frågeställning

Syftet med denna undersökning är att jämföra elevers läsförmåga med deras
kunskaper i textbaserade tester i matematik. Utifrån detta har följande 
frågor ställts:

1 Utifrån en anpassad svårighetsgrad, hur mycket skiljer sig elevers 
lösningsfrekvensen mellan ett prov med textuppgifter med matematisk 
kontext och ett prov med enbart matematiska symboler utan kontext?

2 Vilka matematiska begrepp i textbaserade uppgifter ter sig som
svårigheter för eleverna?
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Metod
I detta avsnitt kommer metoden som används i denna undersökning att beskrivas. Det
som kommer att redogöras är bland annat hur urvalet gick till samt information om
den specifika metod som använts.

Urval
I planeringen av denna undersökning var tanken att utgå ifrån från fyra olika klasser.
Två av klasserna skulle befinna sig i årskurs två och resterande klasser skulle vara i
årskurs tre. Men planeringen förändrades för att bedömningen gjordes att det skulle
bli  för  tidskrävande  att  analysera  två  åldersgrupper.  Mitt  urval  blev  där  med två
klasser  i  årskurs  tre.  Båda  dessa  klasser  befinner  sig  i  en  landsortskommun  i
Mellansverige.

Totalt i klasserna var det 36 elever. Bortfallet i undersökningen bestod av tio elever. Tre
elever lämnade inte in missivet. Två elever är relativt nyanlända till Sverige och har
därmed inte tillräcklig svensk språkförståelse för att det ska bli ett rättvist prov för
dem. En elev har psykosociala svårigheter och kände att det blev för arbetsamt att
genomföra testen så testet avbröts direkt när han signalerade det. En elev har så pass
stora svårigheter så resultatet i undersökningen blir missvisande. Resterande bortfall
var på grund av sjukdom. Undersökningen involverade därmed 26 elever.

Studiens design
Studien syfte var att undersöka elevers läsförmåga och deras kunskap i textbaserade
matematiktextuppgifter och se om det fanns en relation mellan dessa två ämnen. En
kartläggning av eleverna kunskaper i kontextlösa matematikuppgifter innehållande
symboler har även gjorts för att kunna studera skillnaden. Studien har utgått från två
klasser  i  årskurs 3.  Tre olika tester  har  gjorts  för  att  undersöka om det  fanns  en
relation  mellan  dem.  Se  mer  information  under  rubriken  Tester  –
undersökningsinstrument.

I och med att undersökningen skulle spegla relationen mellan de tre utvalda delarna
så behövdes det tre olika tester för att få ett så brett och fullgott material som möjligt
att  analysera.  I  valet  av  de  matematiska  textmaterial  med  kontext,  var
utgångspunkten att det skulle vara väl beprövat och trovärdigt för att säkerställa ett
gott resultat av undersökningen som skulle genomföras.

Tester - undersökningsinstrument
I  valet  av  testmaterial  har  utgångspunkten  varit  elevernas  proximala
utvecklingszonen. Detta för att hitta den rätta svårighetsnivån för det textbaserade
matematiktestet.  Svårighetsnivån på  testet  skulle  ligga  under  deras  nivå  där  de
utvecklas som mest för att testet skulle kännas som en rutinuppgift och att inte en
problemlösningsuppgift. Att undersökningen formades på det sätt som det gjorts är
att när jag utgår från det sociokulturella perspektivet innebär det att språket är ett
kunskapsbärande verktyg inom alla ämnen.

Elevernas läsning
Valet av testet som skulle påvisa hur väl elevernas läsning var utvecklad föll på delar 
av ett nationellt bedömningsstöd skolverket hade utformat (Skolverket, 2018a).
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Stödet  heter  Nationellt  bedömningsstöd  i  läs  – och skrivutveckling i  årskurs  1–3.
Stödet är framtaget för att pedagoger ska få ett konkret stöd i att göra en likvärdig
bedömning och kartlägga elevers utveckling i läs- och skrivkunskaper.

Bedömningsstödet är obligatoriskt att använda från årskurs ett men i årskurs två och
tre  är  det  upp till  den  enskilde  pedagogen  att  bedöma om det  vill  arbeta  med
materialet.  Bedömningsstödet  är  tänkt  att  ge  den  undervisade  läraren  en  större
möjlighet att följa upp och kartlägga elevernas läs och skrivutveckling.

I och med att pedagogerna utnyttjar detta material så formas tillfällen att systematiskt
studera elevernas läs – och skrivutveckling. I detta material så finns det olika texter i
och  skrivuppgifter  i  varierande  svårighetsgrader  som  eleverna  får  utföra.  De  två
pedagogerna som arbetade i undersökta grupperna hade använt detta material för att
kartlägga eleverna redan från årskurs ett. Detta har givit pedagogerna god insyn i
elevernas läs och skrivutveckling.

Dokumentationen av dessa tester genomförs med hjälp av två olika blanketter som
visar utfallet av elevernas totala resultat av samtliga uppgifter (bilaga1). Det prov som
ligger till grund för en av delarna i denna undersökning, läsutveckling, är just denna
dokumentation om elevernas läsutveckling. I den delen kan man se hur långt eleven
har utvecklats i just läsning under nästan tre års tid.

I läsförståelsekartläggningen var det tre delar som bedömdes. En A-, B- och C-del
bedömdes. Denna bedömning var gjord under elevens skolgång i årskurs ett till tre,
där eleven befinner sig just nu. A - delen omfattade kartläggning i årskurs ett, B -
delen var i årskurs 2 och C- delen var i årskurs 3. Där var det mellan 6 och 7 poäng
per fråga. Max poäng för detta test var 19. Det dokumenteras i tre steg i, först årskurs
ett. Där bedöms om eleven kan

I steg 1 (Läsa A) så bedöms eleven utifrån Eleven namnger i stort sett alla bokstäver 
och vet hur de låter.

• Eleven urskiljer ord i meningar.
• Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk

helordsläsning och ljudningsstrategin.
• Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning.
• Eleven visar förståelse för innehållet vid egen läsning genom att kommentera

och återge något av det lästa
• Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att (utifrån

sina egna referensramar) samtala om innehållet och jämföra det med egna
erfarenheter.

I steg 2 (Läsa B) så bedöms eleven utifrån:

• Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar
automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning.

• Eleven läser enkla meningar med flyt.
• Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord

och sammanhang.
• Eleven läser för det mesta om och korrigerar da ̊sig själv vid behov.
• Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av

innehållet och besvara frågor.
• Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar,

dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
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I steg 3 (Läsa C) så bedöms eleven utifrån:

• Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är
den dominerande avkodningsstrategin.

• Eleven utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller
komplicerade ord.

• Eleven korrigerar sig själv vid behov.
• Eleven högläser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt.
• Eleven högläser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt.
• Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.
• Eleven läser längre texter på egen hand och visar förståelse för innehållet

genom att besvara frågor.

Matematiska textuppgifter
Valet av testet som behandlar läsförståelsen i uppgifter med matematisk kontext föll
på  de  standardiserade  tester  som  Malmer  (2006)  utformat.  Dessa  tester  är
välbeprövade och är av screening typ. Testerna behandlar egentligen läsförståelse i
problemlösning,  men  i  och  med  att  testerna  är  anpassade  utifrån  elevernas
kunskapsnivåer i läskartläggningen och i samråd med lärarna, för att svårighetsnivån
på  testerna  skall  upplevas  som  rutinuppgifter  så  blir  testerna  textbaserade
rutinuppgifter. De är utformade att utföras från årskurs två till nio. Varje uppgift har
tre svarsalternativ. Klarar eleven A - nivån innebär det att elevens kunskap att avläsa
texten och orientera sig i  den är god. Klarar B - nivån alternativet innebär det att
denna har förmåga att utför enklare räkneoperationer med korrekt tolkning av de
styrande ord som finnes i  texten.  Oftast  så innehåller  texten jämförelseord såsom
äldre, yngre, hälften så mycket och så vidare. Vid svar på c - nivån så visar eleverna
kunskap  om  att  denne  kan  dra  logiska  slutsatser  och  kan  därmed  utföra  de
räkneoperationer som behövs för att lösa uppgiften.

På både a, b och c- nivån är aritmetiken fortfarande enkel men andra krav ställs på
eleven  för  att  lösa  uppgiften,  så  som  läsförståelse  och  kreativt  och  konstruktivt
tänkande.  Dessa  tester  utfördes  på  olika  nivåer  på  grund  av  den  stora
kunskapsspridningen  i  framförallt  den  ena  gruppen.  Testerna  som  skulle  utföras
skulle inte vara utmanande för eleverna utan var mer rutinuppgifter för att inte det
skulle  bli  missvisande  resultat.  Om  svårighetsnivån  på  de  kontextuella
textuppgifterna skulle bli för svåra för eleverna, skulle utmaningen skulle ligga på
själva problemlösningen istället för läsförmågan vilket inte var syftet. Som nämndes
ovan  utgick  valet  av  svårighetsgraden  på  testerna  ifrån  elevernas  resultat  i
läskartläggningen samt med lärarens bakgrundskunskaper om elevernas svårigheter
och styrkor.  annorlunda.  Poängsättningen var  att  på  fråga  A kunde eleverna få  1
poäng vilket innebar att eleverna kunde avläsa och orientera sig i texten. På fråga B,
som kunde eleverna få  2poäng,  klarade eleverna att  genomföra fråga B så  visade
eleverna kunskap att utföra enklare räkneoperationer och tolka de styrande ord som
frågan innehöll korrekt. På fråga C var det möjligt att få 3 poäng. Max poäng på dessa
tester var 30 poäng. Eleven visade då kunskap på att kunna dra logiska slutsatser
samt  utföra  räkneoperationer  i  flerstegslösningar.  Men  denna  svårighetsnivå  som
dessa  test  låg  på  skulle  eleven  redan  ha  klara  av  så  detta  skulle  därmed  vara
rutinuppgifter för de medverkade.
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Symboltest
För att kunna göra en jämförelse mellan testerna så konstruerades ett egengjort test
utan  matematiks  kontext  och  med  ett  innehåll  av  bara  symboler.  Testet  innehöll
samma aritmetiska nivå som beräkningarna i de kontextuella textuppgifterna, det vill
säga så översattes de matematiska textuppgifternas frågor till symbolspråk. Detta test
innehöll därmed med lika frågor som kontextuella textuppgiften. I detta kontextlösa
test innehållande bara matematiska symboler kunde eleverna få maximalt 5 poäng på
varje A, B och C – fråga vilket ger totalt 15 poäng.

Genomförande
I detta avsnitt kommer jag beskriva hur jag gick till väga när själva undersökningen
genomfördes.  Avsnittet  kommer  behandla  förberedelserna  inför  testtillfället,  själva
testtillfället, bedömningen av testerna samt de etiska principer som tagits i beaktande
i denna studie.

Förberedelser inför testtillfället
Läraren för  respektive klasser  kontaktades i  ett  tidigt  skede för  att  undersöka hur
förutsättningar såg ut i de olika klasserna. Med förutsättningar menas socialt sett, det
vill säga hur jag som forskare skulle bemöta eleverna på ett bra sätt som fungerade för
dem. Fanns det barn som behövde bemötas på ett speciellt sätt för att informationen
skulle tas emot på ett så bara sätt som möjligt? Svårigheter som hade synliggjorts i den
första klassen som genomförde testerna var, 2 elever som har språkstörning, 7 elever
var  andraspråkselever,  en  elev  har  väldig  svårt  att  ta  till  sig  information  när
situationen  inte  är  välkänd  för  honom.  Som  vid  testtillfället,  ny  lärare  och  nya
arbetsuppgifter. I den andra klassen beskrevs kunskapsspridningen mindre. En elev
har nyligen knäckt läskoden och hade stora svårigheter i matematiken. Samt en elev
har  koncentrationssvårigheter,  vilket  innebar  att  det  beslutades  att  utöva
undersökningen i  halvklass.  I  övrigt  var  det  inga  andra  speciella  svårigheter  som
behövdes tas hänsyn till enligt de undervisande lärarna.

Instruktionerna  till  provet  diskuterades.  Hur  skulle  instruktionen  formas  på  ett
optimalt sätt så att alla elever skulle förstå den? Som nämndes ovan hade det som
framkommit var att kunskapsnivån mellan eleverna skilde sig markant, speciellt i den
ena klassen. Den elev som har lässvårigheter diskuterades ytterligare och i samråd
med läraren beslutades det att i de uppgifter det är bara text skulle hen skulle få hjälp
med att få texten uppläst.

Testet som eleverna skulle göra består av tre delar för att sedan kunna sammanfoga
dessa och analysera resultatet och dra eventuella slutsatser av dessa. Som nämndes
ovan är testerna är utformade på tre olika sätt. Ordningen på de två ogjorda testerna
planerades  även  här  i  samråd  med  läraren.  Utfallet  av  planeringen  blev  denna
ordning:

1. Det första testet (bilaga 1) var ett resultat från kartläggning av läsutvecklingen
hos eleverna och utformat av Skolverket (2018a).  Kartläggningen var precis
utförd när denna undersökning påbörjades

13



2. Detta andra testet var utformat med enbart matematiska symboler och bestod
av  4  sammanfogade  tester  (bilaga  2,3,4  5.)  Alla  de  fyra  kontextuella
textuppgifter som benämns som test 3, översattes till symboler och indikerade
elevernas kunskap inom aritmetiken. Det var frågor på en relativt lätt nivå
inom  aritmetiken.  Symbolerna  var  tagna  från  testet  som  behandlade
kontextuella textuppgifterna,  och omvandlade till  enbart symboler (siffror).
Detta test  skulle  utföras som ett  andra test  och se elevernas kunskapsnivå
inom aritmetiken. Detta för att svårighetsgraden på det kontextuella texttestet
skulle ligga strax under elevens proximala utvecklingszon och textuppgiften
skulle bli  en rutinuppgift  och inte ett  test  i  problemlösningsförmåga vilket
skulle ge ett felande resultat i undersökningen.

3. Det tredje testet var likvärdigt det andra testet i svårighetsgrad men innehåller
kontextuella  textuppgifter  i  matematik  (bilaga  6,  7,  8,  9).  Dessa  prov  var
utformade  av  Malmer  (2006).  De  aritmetiska  beräkningarna  var
sammanfogade med en problematiserande text. I valet av svårighetsgrad av
detta test utgick jag från resultatet av det första testet, läsutvecklingen, för att
detta test skulle upplevas som en rutinuppgift., men även det andra testet som
bara behandlade aritmetiska beräkningarna med matematiska symboler för
att se elevernas kunskaper i aritmetiken.

Valet att låta eleverna arbeta med testerna i denna ordning och utformningen av dessa
tre  testerna  stöder  jag  mig  på  kursplanen  i  matematik  (Skolverket,2018b),  samt
kommentarmaterialet (Skolverket, 2017a) i matematik. I Kursplanen kan man tyda en
arbetsgång  i  matematik  där  det  innebär  att  formler  kommer  före  textbaserade
uppgifter.  I  kommentarmaterialet  till  kursplanen  i  matematik  kan  man  även  läsa
eleverna ska  ”utveckla kunskaper i att tolka vardagliga och matematiska situationer
och  vidare  kunna  beskriva  och  formulera  dessa  med  hjälp  av  matematiken
suttrycksformer (Skolverket, 2017a s.7). Genomförandet av proven delades upp på två
separata dagar. Dels för att inte eleverna skall känna igen att det är samma siffror och
uträkningar i de båda proven men också för att eleverna skall orka genomföra testerna.
Samt att  det fanns tillfälle  att  utföra testerna under halvklassliknande förhållanden
under två dagar.  Instruktionerna till  lärarna var  att  det  inte fick resonera sig fram
tillsammans med eleverna för att de skulle komma fram till en lösning.

Testtillfället
Testtillfället bestod, som det nämndes tidigare, av två olika dagar. I samråd med läraren så
utfördes testerna när eleverna hade halvklasstimmar. Detta för att det skulle var en så lugn
och harmonisk miljö som möjligt för eleverna att kunna prestera fullt ut.

Instruktionerna  som  gavs  när  det  test  som  innehöll  kontextuella  textuppgifter  skulle
utföras var  att  all  information de  behövde  stod i  uppgiften.  Instruktioner  gavs  att  om
eleverna fastnade på  en uppgift,  så  skulle  de  gå  tillbaka  efter  de  hade  gjort  de  andra
uppgifterna och försöka igen för att se om de kunde lösa uppgiften. Det var flertalet elever
som hade svårigheter att göra på det sättet. De ville bli riktigt klara innan de gick vidare.
Eleverna hade 60 minuter på sig att genomföra det olika testerna men i planeringen fanns
det mer tid att tillgå men det behövdes inte. Alla eleverna klarade testet inom tidsramen.

Många  elever  frågade  under  testets  gång  om  betydelsen  för  olika  begrepp  men
instruktionerna  till  de  pedagogerna  som  medverkade  i  testtillfället  var  tydliga  så
eleverna fick inte hjälp att lösa uppgifterna bara instruktioner att informationen de
sökte fanns i texten.
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Bedömning av textmaterialet
Bedömning  av  elevernas  tester  som  behandlade  kontextuella  textuppgifter
genomfördes genom att synliggöra de olika delarna i uppgifterna. I och med det gav
det rättningen en trovärdighet. Hur Analysen gjorts kommer att kommer beskrivas i
analysdelen i denna undersökning. Denna bedömning var således bara för att se om
eleverna hade skrivit rätt svar. Det var flertalet så kallade följdfel. Där hade eleverna
räknat fel  på B alternativet  och utgått  från detta felande svar och då även fått  ett
felande svar på C alternativet men uträkningen var rätt och riktigt. I detta läge så
diskuterades  det  med  pedagogerna  i  de  klasser  som  undersökningen  utfördes,
huruvida om det skulle bedömas som ett korrekt svar. Det beslutades att eftersom
uträkningen var korrekt så blev även svaret korrekt. Bedömningen av eleven som fick
provet uppläst för sig bedömdes på exakt samma sätt som de andra eleverna.

Etiska principer
Undersökningen har följt  forskningsetiska principer  (Vetenskapsrådet,  2002). Detta
innebär att jag som forskare har redovisat ett rätt och sanningsenligt. Jag har även
öppet redovisat de olika metoder som resultatet utmynnat ifrån.

I  min  forskning  har  ledordet  varit  noggrannhet.  De  forskningsetiska  principerna
innebär att jag tagit hänsyn till deltagarna integritet i studien, ett begärt samtycke från
vårdnadshavare till att eleverna har fått deltaga har genomförts. I förvaringen av det
insamlade materialet är oåtkomligt för obehöriga.

För att uppnå samtyckeskrav så har samtliga elever och föräldrar fått information om
undersökningen genom  ett  missiv  (bilaga  10).  Genom  missivet  har  föräldrar  och
elever  fått  information  om innehållet  i  undersökningen och  hur  den kommer  att
genomföras.  Information  om  att  undersökningen  är  helt  avpersonifierad  och  att
eleven  kan  när  som  helst  välja  att  inte  genomföra  undersökningen  har  även
förmedlats. Eleverna har fått samtycke att medverka i undersökningen av föräldrar,
vilket har bekräftats genom samtliga vårdnadshavares underskrift. Även har de båda
klasslärarna informerat  föräldrarna om tidpunkten när testerna skulle genomföras
genom det gemensamma veckobrevet. Det har tydliggjordes för eleverna att även om
vårdnadshavarna  hade  skrivit  på  samtyckesblanketten  så  hade  de  möjlighet  att
avbryta testet när som helst. De enda som får ta del av uppgifterna innan de avkodas
är jag som forskare och de två klasslärarna.
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Analys/bearbetning
Tre  test  utfördes  och  resultaten  analyserades  i  olika  led.  Testen  var  1  -
läsutvecklingstest, 2, ett aritmetiskt test samt 3, ett kontextuellt textbaserat test. Det
första testet behandlade läsutveckling och var grund för en gruppindelning av de två
klasser  som  undersöktes.  Det  första  testet,  kartläggningen  av  läsutvecklingen,
synliggjorde  två  kunskapsnivåer  inom  gruppen  och  låg  även  till  grund  för
svårighetsnivån på det textbaserade matematiktestet (test tre). Test två som innehöll
aritmetiska  beräkningar  utan  kontext  och  kontrollerade  elevernas  kunskap  i
aritmetiska beräkningar.

Det första testet som behandlade elevernas läsutveckling poängsatte jag genom att
varje  moment  som  bedömdes  med  ett  kryss  av  lärarna  fick  en  poäng  vilket
resulterades  att  testet  kunde  ge  max  19  poäng.  Vissa  elever  hade  klarar  halva
momentet och det bedömdes som 0,5 poäng.

Det andra testet, det aritmetiska testet innehållande symboler rättades på så vis att vid
rätt svar så fick eleverna ett poäng. Maxpoäng var 15.

I det tredje testet som var det kontextuella textbaserade testet rättades med på så vis
att poängnivån stegrades. A - nivån i testet gav vid rätt svar ett poäng. B - nivån gav
två  poäng  och  slutligen  gav  C  -  nivån  tre  poäng.  Under  rättningen
uppmärksammades att flertalet hade så kallade följdfel.  Med det menas att  eleven
räknat fel på B  – nivån och utgått från detta resultat när beräkningen för C - nivån
skulle utföras. Resultatet vart då felande men beräkningen som gjordes var rätt och
riktig så svaret klassades som rätt och eleven fick poäng.

Jag tog utgångspunkt från läsutvecklingens resultat i gruppindelningen. Att använda
ord som starka och svaga läsare anser jag inte passar in i skolans värd, så jag valde att
benämna grupperna vid färger såsom grön och gul grupp. Den gröna gruppen fick
ett högre resultat på läsutvecklingen än den gula gruppen.

Det delade gruppernas resultat sammanställdes i medelvärden som ställdes i relation
mot varandra. I elevernas resultat av det textbaserade testet så synliggjordes det vilka
begrepp och uppgifter som leder till  svårigheter för eleverna men även relationen
mellan  resultaten  i  läskartläggningen  och  de  textbaserade  matematiktesterna.
Begreppen som orsakade svårigheter plockades ut och sammanställdes i en tabell.
Även svårigheter som jag uppmärksammade under tiden eleverna arbetade med det
kontextuella textbaserade testet har plockets ut och har redovisats nedan. Dessa tre
perspektiv ger en bred förståelse för vad som är svårt för eleverna och vilka elever
som riskerar att hamna i dessa svårigheter på grund av sin bristande läsutveckling.
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Resultat
Här följer en sammanställning av de tre tester som elevgruppen utförde. Eftersom att
testerna har utgått från den sociokulturella teorin och där med har motivet varit att
fånga  eleverna  strax  under  deras  egna  proximala  utvecklingszon.  Detta  för  att
framförallt de textbaserade kontextuella matematiktesterna skulle vara rutinuppgifter
för  eleverna  och  fokusen  skulle  där  med  ligga  på  läsförståelse  istället  för
problemlösning.  Därför har alla elever inte gjort likvärdiga prov kunskapsmässigt.
Utgångspunkten  av  svårighetsgraden  på  de  kontextuella  textuppgifterna  var
kartläggningen av läsutvecklingen samt de medverkade pedagogernas förkunskaper
om eleverna.

Resultatet är en sammanställning av elever uppdelade i två grupper. En gul grupp
och  en  grön  grupp.  Gruppindelningen  baseras  på  poängsättningen  i
läskartläggningen.  Den gröna  gruppen  har  ett  poängspann på  läskartläggningen
mellan 18 till 15. Den gula gruppen ligger i poängspannet mellan 13 till 11. Max
poäng var 19.

Läskartläggning gruppnivå
Ingen elev  hade  full  poäng  på  testet  som  visade  läsutveckling.  Maxpoäng  var  19
poäng. Testet riktar sig mot kunskapskravet i slutet av trean, vilket gör att det kan kan
tolkas att eleverna har fortfarande tid på sig att nå upp till detta krav. Dock visade
testet att många av eleverna var mycket goda läsare men även att det fanns svårigheter
i gruppen.

Läsutveckling – gruppnivå
19
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Grön grupp Gul grupp

De goda läsarna, grön grupp, hade ett medeltal på 15,3 poäng i läskartläggningen.
Den gula gruppen med lägre poängantal i läskartläggningen hade ett medeltal på 12,3
poäng i samma kartläggning. Skillnaden i medeltal mellan grupperna var därmed 3
poäng.  I  detaljnivå  kan  man  se  skillnad  mellan  grön  och  gul  grupp  i
läskartläggningen.
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I den gröna gruppen fanns det svårigheter med:

A - nivå: Här påvisar 10 av 21 elever svårigheter med: Eleven visar förståelse för
innehållet vid lärarens högläsning genom att utifrån sina egna referensramar samtala
om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter

B - nivå: Här påvisar 2 av 21 elever i den gröna gruppen några svårigheter med:
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och
besvara frågor. Ytterligare svårigheter för samma elever var: Eleven börjar använda
olika  förståelsestrategier  som  att  leta  efter  ledtrådar,  dra  slutsatser  och  göra
förutsägelser under och efter läsningen.

C - nivå: Här påvisar flertalet av eleverna brister, det ska dock poängteras att det har 
en termin kvar att uppnå dessa krav.

• 2 av 21 elever visar delvis svårigheter med: Eleven läser texter med flyt och
förståelse  där  ortografisk  helordsläsning  är  den  dominerande
avkodningsstrategin.

• 4 av 21 elever har helt eller delvis svårigheter med är: Eleven utnyttjar den 
mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.

• av 21 elever har svårigheter att: Korrigera sig själv vid behov.
• 13 av 21 elever har svårigheter att: Eleven högläser elevnära faktatexter och

återger innehållet muntligt.
• elever av 21 har delvis svårigheter med: Eleven läser skönlitterära texter och 

återger handlingen muntligt.
• 2 av 21 elever har delvis svårigheter med: Eleven läser längre texter på egen

hand och visar förståelse för innehållet genom att besvara frågor.

I den gula gruppen ser utfallet lite annorlunda ut:

• A - nivå: Här påvisar 2 av 5 elever svårigheter med: Eleven visar förståelse
för  innehållet  vid  lärarens  högläsning  genom  att  utifrån  sina  egna
referensramar samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter

B - nivå:

• Här påvisar 3 av 5 elever delvis svårigheter med: Eleven läser enkla meningar 
med flyt.

• Här påvisar 3 av 5 elever delvis svårigheter med: Eleven stannar upp i 
läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.

• Här påvisar 3 av 5 elever delvis svårigheter med: Eleven läser för det mesta 
om och korrigerar sig själv.

• Här påvisar 3 av 5 elever delvis svårigheter med: Eleven visar förståelse för 
texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.

• Här påvisar 3 av 5 elever delvis svårigheter med: Eleven börjar använda olika
förståelsestrategier  som  att  leta  efter  ledtrådar,  dra  slutsatser  och  göra
förutsägelser under och efter läsningen.
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C - nivå: Här påvisar samtliga av eleverna i gul grupp brister, men det är som
tidigare påpekat att det att det har en termin kvar att uppnå dessa krav.

• Här påvisar 5 av 5 elever har helt eller delvis svårigheter med: Eleven läser
texter  med  flyt  och  förståelse  där  ortografisk  helordsläsning  är  den
dominerande avkodningsstrategin.

• Här påvisar 5 av 5 elever har helt eller delvis svårigheter med: Eleven
utnyttjar  den  mer  avancerade  ljudningsstrategin  vid  okända  eller
komplicerade ord.

• Här påvisar 5 av 5 elever har helt eller delvis svårigheter med: Eleven 
korrigerar sig själv vid behov.

• Här påvisar 5 av 5 elever har helt eller delvis svårigheter med: Eleven 
högläser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt.

• Här påvisar 5 av 5 elever har helt eller delvis svårigheter med: Eleven 
högläser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt.

• Här påvisar 5 av 5 elever har helt eller delvis svårigheter med: Eleven drar 
slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.

• Eleven läser längre texter på egen hand och visar förståelse för innehållet
genom att besvara frågor.

Kontextlösa tester
I det kontextlösa testet, det vill säga, symbollösning utan kontext, var utfallet mycket
bra. Maxpoäng på detta test var 15 poäng. Det visade att flertalet av elever hade full
poäng på de matematikuppgifterna. Se figur nedan:

Symboltest utan kontext - gruppnivå
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0 Grön grupp Gul grupp

Maxpoäng för testet med symboler var 15 poäng. Medeltalet för lösningsfrekvensen i
den gröna gruppen gällande symbollösning var 14,5 poäng medans den gula gruppen
hade ett medeltal på 13,8 poäng. Skillnaden i medeltal mellan grupperna var därmed
0,7 poäng.
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Kontextuella texttestet
I de kontextuella texttesterna så var maxpoäng 30. Medeltalet i lösningsfrekvens för
den gröna gruppen var 26,4. Samma medeltal låg för den gula gruppen på 16,6.
Skillnaden i lösning sekvensen mellan grupperna var 9.8 poäng.

Kontextuella texttestet
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I A, B och C - uppgifterna med kontextuella texttester ser man att  på A-nivån har
eleverna mycket goda kunskaper om att avkoda och tolka en text. Utfallet på B - nivån
är där en del elever stöter på svårigheter med jämförelse ord. Men flertalet av eleverna
har goda kunskaper att kunna utföra enklare räkneoperationer och tolkar de styrande
korrekt,  vilket  oftast  innebär  jämförelseord  så  som äldre,  yngre,  dyrare,  häften  så
mycket och så vidare. De elever som saknar poäng på B-nivån har i stor utsträckning
bristande förståelse för begreppen ”var sitt ”som finns i uppgift 5B i ALP 1. Testet är
utformad som följer.

4. I en påse fanns 8 äpplen. Lars och Åke åt var sitt äpple.
a. Hur många äpplen fanns från början i påsen?
b. Hur många äpplen åt pojkarna?
c. Hur många äpplen var det sedan kvar i påsen?

Vid C- uppgifterna stötte flertalet elever på problem. För att lösa dessa uppgifter
måste man ha förmåga att utifrån innehållet kunna dra logiska slutsatser och
samtidigt ett kreativt och konstruktivt tänkande. De uppgifter som vållar störst
problem  för  eleverna  på  c-nivå är  de  uppgifter  där  eleverna behöver  hämta
information i en icke kronologisk ordning samt att  det krävs någon form av
beräkning. Ett exempel på detta är uppgift 3 på ALP 3:
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3. Jonas är 16 år. Peter är hälften så gammal. Det har samma födelsedag.
a. Hur gammal är Jonas?
b. Hur gammal är Peter?
c. Hur gammal blir Jonas, när Peter blir dubbelt så gammal som han är nu?

Det är tydligt att eleverna har svårt att hålla information i arbetsminnet när de plockas
ur  en  text.  Samma  tal  skrivna med matematiska  symboler  fungerar  bra  för  dessa
elever. Uppgiften 3 i ALP 3 ser då istället ut som följande:

16+8=

Vilket eleverna har beräknat utan problem. En annan uppgift som flera elever har haft
svårigheter med är uppgift 5 på ALP 2:

5. På ett fat låg det 12 kakor. Eva och Jan åt två kakor var.
a. Hur många kakor låg på fatet?
b. Hur många kakor åt Eva och Jan upp?
c. Hur många kakor var sedan kvar på fatet?

Uppgiften  erbjuder  två  svårigheter.  Den  första  svårigheten  ligger  i  att  texten
innehåller antalet två i textform istället för i form av siffran 2 vilket skiljer sig från
tidigare  uppgifter.  Den  andra  svårigheten  ligger  i  att  använda  resultatet  från  b-
uppgiftens för att sedan genomföra ytterligare en beräkning. En totalundersökning
på vilka begrepp som orsakade problem för eleverna på nivå B i  de matematiska
textuppgifterna redovisas i tabellen nedan:

Begrepp Antal elever 
med

Antal elever som 
tolkade

svårigheter begreppen rätt
Dubbelt 9 17

Hälften 9 17

Äldre 8 18

Yngre 1 25

Fler än 1 25

Mer än 1 25

Varsitt 2 24

Var 2 24

Begreppen,  delvis  utformade  som  motsatspar  ovan,  är  viktiga  för  att  visa  på
övergripande matematisk förståelse.  Att matematiskt begripa vad dubbelt/hälften,
äldre/yngre, var/var sitt innebär att eleven måste ha förståelse för båda begreppen i
varje motsatspar. Vissa av begreppen lyckades vissa elever att utföra rätt en gång för
att  sedan  andra  gången  använda  begreppet  på  ett  felaktigt  sätt.  Exempelvis
begreppen och färre.
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Totala sammanställning

Här presenteras den totala sammanställningen på hela undersökningen som gjorts.

Resultat
120%

100% 97%
88% 92%

80% 80%

65%
60% 55%

40%

20%

0%
Läsutveckling - Läsutveckling - Kontextuella Kontextuella Symbollösning Symbollösning

grön gul textuppgifter - textuppgifter - utan kontext - utan kontext -
grön gul grön gul

Resultatet syns tydligt i denna sammanställning. De elever som har lägre poäng i
läsutvecklingen,  gul  grupp,  har  även  lägre  poäng  på  de  kontextuella
textuppgifterna. Skillnaden är 15 % mellan de olika grupperna i läsutveckling. I
de  kontextuella  textuppgifterna  är  skillnaden  mellan  grupperna  33%.  I
symbo.lösningen är skillnaden mellan grupperna bara 5 %
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Diskussion
Undersökningens syfte var att se om elevers läsutveckling påverkade elevers förmåga
att lösa kontextuella textbaserad matematiska tester. Men även påvisa om det fanns en
relation  med  elevers  aritmetiska  förmåga  och  deras  förmåga  att  lösa  kontextuella
texttester i matematik.

I resultatet framträdde skillnader i läsutveckling mellan eleverna. Maxpoängen på
detta test var 19 poäng. Dessa elever delades upp i två grupper som kallades gul
grupp och grön grupp. Den gröna gruppen hade en väl utvecklad läsning med en
poängsättning  mellan  15  och  18  poäng.  Den  gula  gruppen  hade  en  mindre
utvecklad läsning och låg på en poängsättning mellan 11 och 13 poäng.

I lösningsfrekvensen i de matematiktesterna utan kontext innehållande symboler så
ser man en ytterst marginell skillnad mellan grupperna, bara 0,7 poängs. Maxpoängen
var 15 poäng. Den gröna gruppen hade ett något ett högre medeltal på 14,5 poäng.
Medans  den gula  gruppen  hade ett  medeltal  på 13,8  poäng.  Att  se  ett  mönster  i
lösningsfrekvens på de kontextlösa testerna innehållande bara symboler och mellan
en väl utvecklad läsförmåga mellan gul och grön grupp går inte. Alla elever klarade
lösningarna på det mycket bra, oavsett läsförmåga.

I  lösningsfrekvensen i  det  kontextuella texttesterna såg man en skillnad mellan
grupperna. Maxpoäng på detta test var 30 poäng. Den gröna gruppen med en mer
utvecklad läsförmåga hade en lösning sekvens på 26,4 poäng medans den gula
gruppen hade en lösningsfrekvens på 16,6 poäng. Skillnaden mellan grupperna var
därmed 9,8 poäng.

I den totala sammanställningen av hela resultatet av undersökningen ser man att den
gröna  gruppen  har  fördelar  av  sin  utvecklade  läsning.  Den  gruppen  har  högre
poängsättning  i  både  läsutvecklingen och  i  det  textbaserade  matematiktestet  och
samtidigt ser man samma relation för den gula gruppen fast  mer åt det negativa
hållet.  Gul  grupp  har  lägre  poängsättning  på  läsutvecklingen  och  lägre
poängsättning på det textbaserade matematiktestet. I jämförelse mellan läsutveckling
och det matematiska symboltestet gick det inte att så några relationer alls för alla
eleverna klarade dessa mycket bra.

Resultatdiskussion
I resultatdiskussionen kommer jag att reflektera över resultatet i min undersökning
men även reflektera över tidigare forskning inom området som är relevant för min
undersökning.

Österholm (2009)  påvisar  i  sin  artikel  att  elever  som har  en god läsförståelse  får
problem med textuppgifter i matematik. Han menar att eleverna letar efter signalord
eller  så  kallade nyckelord för  att  kunna lösa  uppgifterna.  Ett  problem med detta
menar Österholm (2009) att det ligger i att eleverna använder bristfälliga lässtrategier
för  att  lösa  uppgifterna.  Detta  grundar  han  på  empiriska  studier  av  andras
undersökningar.  Därmed,  i  en  god  läsutveckling  ska  eleverna  inneha  en  god
läsförståelse. I min undersökning där jag har använt läsutveckling som en variabel
visar  resultatet  att  eleverna  som  innehar  en  god  läsförståelse  och  löser  de
kontextuella textbaserade matematikuppgifter mycket bra. Eleverna fokuserar på den
semantiska betydelsen av orden, och får då helheten i texten vilket ökar förståelsen
och ger högre lösningsfrekvens för uppgiften.
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En av skillnaden av Österholms (2006) undersökning och min undersökning är att min
utförda undersökning är, gjord i mycket mindre skala och bara med två klasser och
med två pedagoger som samarbetar. Det kan tolkas att läsundervisningen bedrivits på
ett liknande vis och att lässtrategier har högt fokus i en ämnesintegrerad undervisning
i båda klasserna som deltagit i min undersökning.

Österholms  (2006)  undersökning  är  mer  detaljerad  och  ger  därmed  mycket
information. Österholm (2006) beskriver att eleverna har invanda lässtrategier som är
bristfälliga och att texten i det uppgifter som eleverna fått genomföra ligger på en
sådan enkel språklig nivå så det torde inte vara några problem för eleverna att förstå
dem. Den parallellen drar jag även när det gäller min undersökning. I årskurs tre så
arbetar man mycket med grunderna i läsinlärningen fortfarande och att eleverna inte
har  fått  möjlighet  och tid  att  själva tillägna sig  egna  lässtrategier.  Man fokuserar
fortfarande på ordens semitiska betydelse.

I de kontextuella matematiska uppgifterna gäller det att förstå vad man läser för att
kunna  utröna vad som ska räknas.  Carparo  et  al.  (2006)  skriver  i  sin  artikel  att
eleverna kan lösa uppgifter med likvärdiga resultat, men det varierar i graden av
effektivitet  i  dessa  lösningar.  De  strategier  och förfaranden som används  i  dessa
lösningar kan tydligt återspegla varierande nivåer av begreppsmässig förståelse som
framgår av deras valda förfaranden (Carparo et.al, 2006). Detta kan man se i min
undersökning. Vissa av uppgifterna i de kontextuella textuppgifterna var begreppen
”det samma” och eleven klarade en uppgift men inte den andra. Det kan tolkas att
den begreppsmässiga förståelsen och ordförståelsen inte riktigt är befäst.

I  undersökningen  som  jag  utförde  såg  jag  skillnad  på  svårighetsnivån  i  de
kontextuella matematiska textuppgifter som utfördes. På A-nivån var kunskapen god
bland nästa alla elever, oavsett poängsättning i läskartläggningen. Men när eleverna
kom i kontakt med B-nivån såg man att det uppstod problem för vissa. De skulle tolka
de styrande orden korrekt, vilket oftast innebar att förstå vad de olika begreppen och
jämförelseorden  så  som  äldre,  yngre,  dyrare,  häften  så  mycket  betydde.  När
svårighetsgraden ökade till c-nivå så innebar det att eleverna förutom de kunskaper
som  tidigare  nämnt  skulle  ha  förmåga  att  utifrån  innehållet  kunna  dra  logiska
slutsatser och samtidigt ett kreativt och konstruktivt tänkande.

Eftersom textuppgifterna låg på en sådan låg svårighetsnivå så gjordes tolkningen att
själva uträkningen aritmetiskt sätt inte skull orsaka problem. Men ser vi på resultatet
på  dessa  tester  och  vad som orsakade svårigheter  ser  man att  det  ligger  dels  på
ordkunskap,  och  betydelse  av  begrepp  men  även  att  kunna  hålla  beräkningar  i
arbetsminnet i flera steg för att nå rätt svar. Dahlin (2013) har i sin studie sett, att träna
arbetsminnet har efter tid gett en ökad läsförståelse. En tolkning kan göras att om
eleverna  har  en  god  läsutveckling  så  ser  det  samhanget  som  det  styrande  ordet
befinner sig i, och kan därmed utläsa dess betydelse och se vad texten beskriver.

Ordförrådet är viktigt för läsutvecklingens progression. Carparo et.al (2006) skriver att
många elever misslyckas ofta med att tillhandahålla lättanvända metoder för att lösa
problem. Att läsa i matematik kräver att man förstår ordets mening. När barn lär sig
matematik, måste de också lära sig meningen med nya ord som inte ingår i  deras
ordförråd eller har helt andra betydelser än vad de redan vet. Till  exempel betyder
frasen mer än att lägga till, men Carparo et.al (2006) menar att studenter använder det
ofta för att indikera subtraktion. Här tycker jag mig se likheter i min undersökning.
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Många av barnen fastnade på de olika begrepp som fanns i det kontextuella texttestet
och frågade om betydelsen av dem. Se tabell sid 21. Resultatet av tabellen kan tolkas
att  begreppet  ”dubbelt” och  ”hälften” upplever  eleverna  som  svårt.  Enligt  min
tolkning torde eleverna ha kunskap om dem i denna årskurs vilket även stöds av Duru
et al. (2009). Kan det vara att metoden för testet inte passat vissa elever riktigt bra.
Frågan  är  om  testet  har  varit  en  svår  problemlösningsuppgift  i  stället  för  en
rutinuppgift för dessa elever som hade svårigheter med dessa begrepp? Ett test där
olika moment måste hållas i minnet samtidigt som begreppen skulle tolkas på rätt sätt
kan göra  så  att  begreppen blandas ihop och den viktiga  betydelsen  för  begreppet
tappas bort. Även Carter et al. (2006) menar att ordets betydelse är en av det viktigaste
delarna  i  matematiska  texter.  Eleverna  behöver  förstå  hela  texten  i  en
textbaseradmatematisk uppgift för att kunna lösa den på ett korrekt sätt, både texten
men även det symboler som finns i uppgiften. Men å andra sidan kan det vara som
Sjöberg  &  Nyroos  (2006)  beskriver,  blev  själva  provsituationen  en  belastning  för
eleverna som inte alls är van denna situation?

Vid  en  närmare  titt  på  relationen  mellan  de  kontextuella  texttesterna  och  det
kontextlösa matematiktesterna med bara symboler, så såg jag inga speciella mönster
som  framträdde.  Min  tolkning  var  att  eleverna  klarade  den  relativt  låga
svårighetsnivån  på  aritmetiken  bra.  Men  aritmetiken  var  ju  densamma  i
textuppgifterna och där uppstod svårigheter för de som hade en lägre poängsättning i
läsutvecklingen. I undersökningen som Duru et al. (2009) utfört har det påvisats att
elever  har  svårigheter  att  översätta matematiska symboliska representationerna till
matematiska texter på grund av deras svaga läsförståelse. I och med att eleverna fick
börja  med  de  kontextlösa  matematikuppgifterna  så  synliggjorde  eleven  sin
kunskapsnivå. I och med det så fick jag information om att samtliga elever klarade
den  enkla  aritmetik  som  båda  matematikuppgifterna  innehöll  eftersom  jag  hade
översatt  de  kontextuella  textbaserade  testens  uträkningar  till  bara  symboler  utan
kontext.

Levlin  (2014)  skriver  i  sin  avhandling  att  inte  räcker  med  en  bättre
avkodningsförmåga för att uppnå en god läsförståelse. Man måste främja ordförråd,
grammatisk  kompetens  och  förståelsestrategier  på  diskurs  nivå.  De  elever  som
redovisas  som gul  grupp  i  min  undersökning var  enligt  läskartläggningen redan
identifierad med låg läsutveckling redan i årskurs ett, jämförelsevis med de elever
som befann sig i grön grupp som inte hade påvisad låg läsutveckling tidigare. Valet
att  använda  materialet  som  innefattade  kartläggningen  för  att  få  ett  brett  och
trovärdigt material som underlag stöds av Levin (2014). Hon menar att beroende på
hur testerna är uppbyggda får en stor betydelse för utfallet. Det som Levin (2014)
lyfter fram i ljuset angående läsförståelse, som inte de andra forskarna har gjort, är att
i  hennes  undersökning  har  hon  sett  signifikant  samband  med  relationen  mellan
språkförståelsen och läsförståelsen vilket är väldigt intressant.

Att förstå att språket har stor betydelse i alla ämnen i skolan är av yttersta vikt. För att
eleverna ska utveckla god kunskap inom läsning och matematik så behöver de ha ett
väl fungerande arbetsminne (Lundberg & Sterner, 2006). Har eleverna en väl utvecklad
läsning så fungerar den automatiserade läsningen utmärkt och eleverna kan ägna sig
åt att förstå texten istället för att ägna sig åt lästekniska detaljer. Lundberg et al. (2006)
påvisar att den kunskapen som den automatiserade läsningen innebär är relativ lik
den kunskap som det behövs för att  hitta olika siffror, det vill  säga de fonologiska
färdigheterna.
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Att matematikämnet och svenskämnet följs åt råder det ingen tvekan på (Lundberg et
al.2006).  Många  av  de  kunskaper  som  behandlar  läsinlärningen  behandlar  även
inlärningen av matematiken men det finns definitivt unika färdigheter för vart ämne
(Lundberg et al., 2006). I denna undersökning som jag utförde var det ett brett test på
läsutvecklingen.  Där  såg  jag  att  elever  som  hade  svårt  med  den  automatiserade
läsningen, och det blev ett fokus på det tekniska inom läsning istället för innehållet i
texten. Det påvisas väldigt tydligt på de låga poäng som den gula gruppen fick på
testet gällande läsutvecklingen likväl  de låga poäng som samma elever  fick på det
kontextuella matematiska texttestet.

Grimm  (2008)  beskriver  i  sin  studie  om  sambandet  mellan  tidig  läsförmåga  och
kunskaper i matematik. Han undersökte om det gick att avgöra om elever som har
god läsförmåga i grundskolan uppvisar goda kunskaper i matematiska tester. Grimm
(2008) beskriver i sin studie om sambandet mellan tidig läsförmåga och kunskaper i
matematik. Hans resultat var att tidig läsförståelse visade sig vara relaterad till en
begreppsmässig  förståelse  för  matematik  och  tillämpningen  av  matematikens
kunskaper. En tolkning som kan göras, är att om eleverna i den gröna gruppen har en
högre progression på sin begreppsmässiga förståelse inom matematiken kan det bero
på att det har haft en tidigare utvecklad läsförståelse än den gula gruppen och det har
stärkt elevernas kunskap även i matematikämnet.

Metoddiskussion
Undersökningen  omfattar  relationen  mellan  läsutveckling  och  textbaserade
matematikuppgifter med matematisk kontext samt relationen mellan läsutveckling
och matematiska uppgifter med symboler utan kontext.

En kvalitativ metod med undersökning på gruppnivå var  analysmetod för  denna
undersökning Vid val av andra metoder har inte sambandet mellan läsutveckling och
matematiken påvisats på samma sätt. Visst har intervjuer exempelvis kunnat påvisat
elevers upplevda kunskap om att arbeta med textbaserade matematikuppgifter med
kontext,  men  relationen  mellan  läsförståelsen  och  textbaserade  kontextuella
matematiktester har inte visats på samma tydliga sätt. Man bör ha i tanken att utföra
tester kan vara väldigt stressande för vissa elever, vilket jag tyckte mig märka tydligt
på vissa elever. Det ska tas i beräkningarna i både läskartläggningen och de andra
matematiska testerna i undersökningen var att alla test vilket kan påverka resultat i
negativ riktning.

En  fråga  som  Schou  (2009)  ställer,  är  om  testning  och  kartläggning  hjälper  eller
stjälper  eleverna.  Schou (2009,  s.19) menar:  Tester  kan  vara  förnuftiga  i  visst  snävt  avgränsade
sammanhang om den enskilda läraren kan se det pedagogiska syftet  med dem. Det förhåller sig annorlunda med
standardiserade nationella prov. De kan inte utformas tillräckligt flexibelt för att uppfylla behoven i den konkreta
undervisningssituationen.

Även Sjöberg & Nyroos (2006) menar att tester är till mer skada än nytta. Detta kunde
jag se, speciellt på en elev som hade en hög stressnivå redan innan testet startade. Hen
kände  direkt  en  frustration  över  att  provet  även  fast  svårighetsnivån  på  det  två
matematiska  testerna  var  relativt  enkel  aritmetiskt  nivå  och  inte  borde  orsaka
problem.

Dock  var  testerna  som  valdes  ut  väl  beprövade  förutom  de  test  som  bestod  av
matematiska uppgifter  utan kontext,  ett  test  som konstruerades av mig själv med
symbolspråket taget från testerna med kontextuella textuppgifterna.
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Ett  frågetecken  som  uppstod  vid  analyseringen  av  resultaten  av  det  test  som
behandlade matematiska textbaserade uppgifterna var att  om svårighetsnivån vart
den rätta för alla eleverna. Blev det verkligen rutinuppgifter för varje elev eller blev
det en problemlösningsuppgift där lösningen inte var given? Men med tanke på att
jag  hade  både  lärarnas  kunskaper  om  elevernas  kunskapsnivåer  att  tillgå
poängsättningen  från  läsutvecklingstestet  samt  det  kontextlösa  testernas  resultat
torde de textbaserade testerna hamnat på en rimlig nivå.

Läskartläggningen (Skolverket, 2018a) som användes i analysen var under diskussion
innan jag valde att använda det. Tanken var att ha ett rent läsförståelsetest men min
tolkning av  läskartläggningen var  att  den gav en större  trovärdig och ett  bredare
underlag vad gäller  elevernas kunskaper inom läsningen.  Dels  är det  utformat  av
skolverket, och dels är bedömningen är gjorda av lärare med lång erfarenhet vilket
gör kartläggningen representativ i denna undersökning. Resultatet av kartläggningen
av läsutvecklingen låg till grund av eleverna utveckling från klass ett vilket jag gjorde
bedömning att det torde vara en bra grund att utgå ifrån i min undersökning.

En nackdel med det egenkonstruerade testet gällande matematik utan kontext var att
tidsbristen gjorde att det inte hanns med att göra några förtester för att se om det
fungerade tillfredsställande. Men jag tog ett beslut att det skulle fungera på grund av
den  relativt  lätta  aritmetiken.  Det  som  jag  slutligen  skulle  vilja  tillägga  i  denna
metoddiskussion är att vid en större uppsats så skulle ett rent läsförståelsetest utförts.
Dels  för  att  få  ytterligare  underlag  för  att  undersökningen  skulle  få  högre
trovärdighet. Även så skulle undersökningen utförts många fler elever för resultatet
skulle bli kunna bedömas som generaliserbart.

Att göra en korrelations analys var under diskussion i uppstarten av uppsatsen. Men i
och  med  att  alla  elever  inte  har  gjort  samma  svårighetsgrad  på  det  kontextuella
textbaserade testet så blir resultatet felaktigt vid en korrelations analys.

Pedagogiska implikationer
Alla pedagoger är inte renodlade svensklärare, speciellt inte i grundskolan. Men alla
har ansvar för språkutvecklingen i alla ämnen. Den sociokulturella teorin innebär att
man lär sig i språket och genom språket. Som pedagog så måste man hitta en balans
mellan språkutveckling och innehåll.

Språket är bärande i matematiken. Samspelet i inlärningen är ett viktigt verktyg för att
uppnå progression i skolan (Löwing, 2014) Avgörande för inlärning är enligt Vygotskij
samspelet  med  andra.  Följaktligen  är  interaktion  en  mycket  viktig  faktor  i  hans
teoribildning  för  att  få  språket  bärande.  Det  som  var  intressant  att  se  på  de
kontextuella matematik texttesterna var att även att den gröna gruppen hade bitvis
problem. Detta torde tyda på att det är av största vikt att även där träna på betydelsen
av  olika  begrepp  med  matematisk  kontext.  Och  samtidigt  undervisa
läsförståelsestrategier i alla ämnen i stödjande samtal.

Även Carparo et al. (2006) påvisar betydelsen av att förstå de begrepp som finns i
matematiska texter. De menar att många elever misslyckas ofta med att tillhandahålla
lättanvända metoder för att lösa problem. Att läsa i matematik kräver att man förstår
ordets mening. När barn lär sig matematik, måste de också lära sig meningen med
nya ord som inte ingår i deras ordförråd eller helt andra betydelser än vad de redan
vet.
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Men det som kommit fram som jag ser som speciellt viktigt är att språket är bärande
även i matematiken. Det finns många vägar att gå för att utveckla elevers läsförståelse
inom alla ämnen i skolan i både inom svenskämnet och inom matematiken vilket som
pedagog bör utveckla i en undervisning.

Framtida forskningsfrågor
Tre framtida forskningsfrågor uppkom under arbetets gång av denna uppsats. Första
frågan som varit väldigt intressant att göra är en liknande studie som jag utfört men
med ett mycket större urval av eleverna. Studien skulle utföras under en längre tid för
att verkligen kunna följa elevernas progression i matematikens läsförståelse.

Den andra frågan är: eftersom den proximala utvecklingszonen är viktig för eleverna
utveckling inom matematiken så skulle en framtida forskning skulle kunna utgå från
hur man hittar elevers proximala utvecklingszon inom matematikämnet på bästa sätt.
Detta för att kunna dels anpassa matematikundervisningen för eleverna men också för
att få optimal progression i ämnet.

Den tredje forskningsfrågan som jag finner intressant är ytterligare forskning hur vi
hjälper elever att  träna deras arbetsminne och vilket resultat det skulle ge inom
matematiken?
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Bilagor
Bilaga 1

Sammanställning av elevens läsutveckling på gruppnivå Klass: _______________________________________________

LÄSA A

Avstämningspunkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet

hur de låter.

Eleven urskiljer ord i meningar.

Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av

både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin.

Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på

lärarens uppmaning.

Eleven visar förståelse för innehållet vid egen läsning

genom att kommentera och återge något av det lästa.

Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens

högläsning genom att [utifrån sina egna referens-
ramar] samtala om innehållet och jämföra det med
egna erfarenheter.

AVSTÄMNING A

LÄSA B

Avstämningspunkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin,

men läsningen börjar automatiseras alltmer med
hjälp av ortografisk helordsläsning.

Eleven läser enkla meningar med flyt.

Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår pro-

blem med förståelse av ord och sammanhang.

Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig

själv vid behov.

Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att

återge delar av innehållet och besvara frågor.

Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som

att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förut-
sägelser under och efter läsningen.

AVSTÄMNING B

LÄSA C

Avstämningspunkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk

helordsläning är den dominerande avkodningsstrategin.

Eleven utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin

vid okända eller komplicerade ord.

Eleven korrigerar sig själv vid behov.

Eleven högläser elevnära faktatexter och återger inne-

hållet muntligt.

Eleven högläser elevnära skönlitterära

texter och återger handlingen muntligt.

Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under och

efter läsningen.

Eleven läser längre texter på egen hand och visar för-

ståelse för innehållet genom att besvara frågor.

AVSTÄMNING C
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Bilaga 2. Test med aritmetiska beräkningar med symboler

Namn:_______________________

A 5 + 0 = ____

B5 + 4 = ____

C5 + 5 = ____

A 6 + 0 = ____

B8 – 6 =____

C6 +3 = ____

A 8 + 0 =____

B8 – 4 = ____

C 4 + 4 =____

A 10 + 0 =____

B10 – 5=_____

C10 + 5= ____

A 8 + 0 = _____

B1 + 1 =_____

C8 – 2 =_____
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Bilaga 3. Test med aritmetiska beräkningar med symboler

Namn:_________________________________

A 8 + 0 = __________

B  8 – 5 = __________

C  8 + 5 =__________

A 14 + 0 =_________

B  14 – 2 = ________

C  20 + 2 =_________

A 8 + 0 = ________

B 8 + 8 =_________

C  16 +____ = 18

A 6 + 0 = _______

B  6 + 6 =_______

C  6 + 6 + 6 = ________

A 12 + 0 = _______

B 2 + 2 = _________

C12 – 4 = ________
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Bilaga 4. Test med aritmetiska beräkningar med symboler

Namn:_____________________

A 15 + 0 =________

B15 + 3 =________

C18 – 10 =________

A 8 + 0 = _________

B8 + 8 = _________

C8 + 8 + 8 = __________

A 16 + 0 = ____________

B16 – 8 = ___________

C16 + 8 = ___________

A 0 +8 = _________

B 8 – 4 = _________

C 8 + 4 + 4 = _________

A 0 + 35 =___________

B4 + 4 = _________

C 35 – 8 =__________
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Bilaga 5. Test med aritmetiska beräkningar med symboler

Namn:______________________________

A 640 + 0 =____________

B40 / 4 = _____________

C6* 10 = _____________

A 0 + 100 = ___________

B79 – 29 = ___________

C38 + 0 = ____________

A 5 * 9 = __________

B 38 – 9 = _________

C29 + 0 = _________

A 29 + 50 = ________

B79 – 66 = _________

C11 + 0 = __________

A 9 - 3 = ___________

B9 – 6= ___________

C68 – 0 = __________
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Bilaga 6  Kontextuell textbaserad test
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Bilaga 7 Kontextuell textbaserad test
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Bilaga 8. Kontextuell textbaserad test
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Bilaga 9. Kontextuell textbaserad test
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Bilaga 10.- Missiv

Hej!

Jag heter Anna Liljedahl och studerar till Grundlärare på Grundlärarutbildningen på
Mittuniversitetet. Just nu läser jag sjätte terminen av åtta och det är nu dags för mig 
att skriva mitt första examensarbete på 15 högskolepoäng.

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka läsförståelsen roll i matematiken. Det
vill säga att om man ser skillnader i räknekunskaper när symbolspråket (siffror) i 
matematiken övergår till textspråk (text). För att kunna utföra denna undersökningen 
kommer eleverna få genomföra två alternativt tre enkla test med matematiskt 
innehåll. Detta för att sedan kunna jämföra och analysera dessa mot varandra.

Som forskare har jag skyldighet att informera er om de etiska forskningskraven som jag 
måste följa, där det första kravet är att informera om min studie. Det andra kravet är att jag
måste få samtycke från samtliga vårdnadshavare och barn om deltagande, med andra ord 
att du/ni som vårdnadshavare ger medgivande att delta ta i studien. Obs! Vid gemensam 
vårdnad krävs det därmed bådas underskrifter. Barnet kan när som helst välja att avbryta 
deltagandet om så skulle vara fallet. Det tredje kravet är att det material jag samlar in 
under observationerna enbart får användas till forskning samt att andra forskare får ta del 
av mitt material. Det sista kravet som jag kommer utgå ifrån innebär att allt material jag 
får in kommer hanteras med sådan sekretess att ingen person eller plats kan pekas ut. Jag 
bifogar här ett papper där vårdnadshavare och barn kan ge sitt medgivande eller ej som 
sedan ska tas med till läraren.

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig eller min
handledare Malin Nordberg för mer information.

Med vänlig hälsning Handledare
Anna Liljedahl Malin Nordberg

anli@student.miun.se malin.norberg@miun.se
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