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Abstract: 
Denna studie undersöker om stöd vid läsningen av textbaserade matematikuppgifter 
har betydelse för elevers resonemang när de sedan löser uppgiften. Studien riktar sig 
mot elever i årskurs 4-6. De typer av resonemang som undersöks är imitativa och 
kreativa matematiska resonemang. Sex par elever i årskurs 6 fick arbeta med att läsa 
och lösa en textbaserad matematikuppgift. Innan de började med uppgiften fick tre av 
paren lässtöd i form av en genomgång av två lässtrategier som de uppmanades att 
använda vid läsningen av uppgiftstexten.  Efter genomförandet analyserades huruvida 
eleverna kom fram till rätt svar på uppgiften, vilka lässtrategier eleverna använde vid 
läsningen av uppgiftstexten och vilken typ av resonemang de använde vid arbetet med 
att lösa uppgiften. Resultatet visar att de elever som fick lässtöd använde de 
lässtrategier som ingick i lässtödet vid läsning av uppgiftstexten och av kreativa 
matematiska resonemang vid arbetet med att lösa uppgiften. De par som kom fram 
till rätt svar på uppgiften hade fått lässtöd. 
 

Nyckelord: 
Lässtöd, lässtrategier, textuppgifter, problemlösning, imitativa matematiska 
resonemang, kreativa matematiska resonemang. 
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1 Inledning 
Att god läsförståelse är av stor betydelse för elevers möjligheter att lyckas med 
uppgifter i matematiken som beskrivs i textform är något som bland annat Lundberg 
och Sterner (2002, s.6) har visat. De menar att läsningen av uppgiftstexter ofta ställer 
höga krav på elevernas läsförmåga vilket leder till att de får svårt att använda och 
utveckla sina matematiska förmågor (Lundberg & Sterner, 2002, s.6). Ett liknande 
resonemang förs av Österholm (2006, s.1) som konstaterar att en av de vanligaste 
aktiviteterna inom matematikundervisning är att lösa olika typer av uppgifter och 
problem och att dessa oftast ges i textform. Österholm (2006) ställer frågan: ”behöver 
man lära sig att läsa matematik?” (s.4) Han besvarar frågan med ett tydligt ja och 
menar att undervisningen bör ge möjlighet att lära sig att utnyttja mer allmänna 
läsförmågor, som används vid läsning av andra typer av texter, även vid läsningen av 
matematiska texter (Österholm, 2006, s.4). 
 
Inom ramen för examensarbete 1 på Grundlärarprogrammet genomförde jag under 
våren 2016 en litteraturstudie i syfte att undersöka om och i så fall hur läsförmåga och 
förmågan att föra matematiska resonemang samverkar när elever i årskurs 4-6 löser 
matematiska problem och uppgifter som beskrivs i skriven text. Resultatet visar att ett 
samspel finns mellan läsförmåga och resonemangsförmåga när eleverna löser 
textuppgifter i matematiken. En slutsats som tolkades fram ur studien var att 
undervisning som omfattar matematiska uppgifter och problem bör planeras ur såväl 
språkligt som matematiskt perspektiv samt att eleverna bör ges rikliga möjligheter att 
träna såväl förmågan att läsa och tolka uppgiftstexter som den matematiska 
resonemangsförmågan. 
 
Skolverket (2012, s.5) betonar vikten av att lärare, i sin planering, tar hänsyn till de 
språkliga aspekterna av undervisningen oavsett vilket ämne som undervisas. Lärare 
ska beakta vilka språkliga utmaningar eleverna ställs inför och se till att dessa 
utmaningar blir lagom stora. 
 
Kursplanen i svenska (Skolverket, 2011c) innehåller inget specifikt om elevers läsning 
av matematiska texter. Delar ur såväl det centrala innehållet som kunskapskraven för 
årskurs 4-6 i svenska går dock att tillämpa på läsning matematiska texter. Exempel på 
detta är det centrala innehållet: ”beskrivande, förklarande, instruerande och 
argumenterande texter” (Skolverket 2011c, s.224) samt kunskapskravet att eleverna 
ska kunna tolka och föra resonemang om budskap i olika texter (Skolverket 2011c, 
s.228). Vidare anger kursplanen i svenska att eleverna ska få undervisning i att 
använda olika lässtrategier för att förstå och tolka olika slags texter (Skolverket, 2011c, 
s.224). Skolverket definierar lässtrategier som de konkreta sätt som en läsare använder 
för att angripa en text (Skolverket, 2011b, s.12). 
 
Inte heller i kursplanen för matematik anges något specifikt om förmågan att läsa 
matematiska texter (Skolverket, 2011c). Skolverket ger dock en bild av matematik 
som ett kommunikativt ämne som syftar till att utveckla elevernas förmåga att tolka 
vardagliga och matematiska situationer samt förmågan att föra och följa matematiska 
resonemang och kommunicera matematik (Skolverket 2011a, s.7). När det gäller 
förmågan att läsa och förstå texter med matematiskt innehåll, exempelvis 
uppgiftstexter, så är en tolkning som görs i denna studie att ”eleverna ska kunna 
tillägna sig och förstå det matematiska innehållet i situationer där matematiska 
begrepp och uttrycksformer används” (Skolverket, 2011a, s.11).  
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En förmåga som är central vid elevers arbete med att lösa uppgifter och problem i 
matematiken är förmågan att föra och följa matematiska resonemang, (Skolverket, 
2011c, s.63). Skolverket förtydligar att resonemang kan omfatta såväl formella som 
informella matematiska argument (Skolverket, 2011a, s.11). Lithner (2008) tycks 
ansluta sig till denna vida definition och menar att resonemang inte i första hand 
handlar om att skilja på gissningar och bevis utan snarare om att skilja gissningar från 
bättre gissningar i syfte att övertyga sig själv och andra att något är sant snarare än att 
presentera strikta bevis (Lithner, 2008, s.266). 
 
Det framstår, mot bakgrund av vad som redogjorts i detta avsnitt, som intressant att 
studera närmare om och i så fall på vilket sätt lästräning riktad mot läsning av 
matematiska texter påverkar elevers förmåga att lösa uppgifter och problem som ges i 
textform. Hur påverkas till exempel förmågan att föra och följa matematiska 
resonemang av en sådan lästräning?  

 

2 Syfte och frågeställningar 
Denna empiriska studie syftar till att undersöka om stöd vid läsningen av textbaserade 
matematikuppgifter har betydelse för elevers resonemang när de sedan löser 
uppgiften. Studien riktar sig mot elever i årskurs 4-6. 
 
Följande frågeställningar preciseras utifrån syftet: 
 

 Vilka skillnader, om några, kan observeras i de matematiska resonemang som 
elever för i sitt problemlösningsarbete mellan elever som får stöd vid 
läsningen av uppgiftstexter och elever som inte får det? Om så är fallet, på 
vilket sätt skiljer sig resonemangen åt? 

 Vilka lässtrategier, vid läsningen av uppgiftstexter, har elever som får 
respektive inte får stöd? 
 

Dessa frågor kommer att besvaras genom en studie som genomförs i form av 
deltagande observationer av elever som arbetar med att lösa en textbaserad 
matematikuppgift. Observationerna analyseras med avseende på vilka typer av 
lässtrategier och resonemang eleverna använder samt eventuella skillnader i 
resonemang mellan elever som får respektive inte får lässtöd. 

 

3 Bakgrund 
I detta avsnitt redogörs för några teorier som är av intresse utifrån studiens syfte och 
frågeställningar. Först behandlas den roll som arbetsminnet och textens utformning 
har för elevernas arbete med textuppgifter. Därefter redogörs för den betydelse 
elevers olika sätt att läsa uppgiftstexter har för elevers möjligheter att förstå texten 
och kunna lösa uppgifterna. Avslutningsvis uppmärksammas att elevers läsförståelse 
har stor betydelse för bedömningen av matematiska förmågor med hjälp av skriftliga 
prov.   
 

3.1 Arbetsminnets roll vid arbetet med uppgiftstexter 
Fuchs, Fuchs, Compton, Hamlett och Wang (2015) lyfter fram arbetsminnet som en 
faktor med stor betydelse för förmågan att läsa och lösa matematiska textuppgifter. 
De olika stegen i läsprocessen, från avkodning till språkförståelse, belastar läsarens 
arbetsminne. Vid läsning av uppgiftstexter i matematiken belastas arbetsminnet 
hårdare jämfört med allmän läsning. Detta beror på att en sammanhängande mental 
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representation skapas och justeras under läsningens gång (Fuchs, et al., 2015, s.211). 
När elever arbetar med matematiska uppgifter, processas information i arbetsminnet 
när matematiska resonemang förs (Szabo, 2013, s.46). Arbetsminnet utgör därför en 
begränsad resurs som tas i anspråk vid läsning såväl som vid resonemang när elever 
arbetar med textuppgifter i matematik.  
 

3.2 Textens utformning har betydelse 
Studier har visat att den syntaktiska utformningen av uppgiftstexten har betydelse för 
elevers möjligheter att läsa och lösa uppgifterna. Fuchs et al. (2015, s.220) konstaterar 
att elevers arbetsminne belastas olika beroende på textens utformning. Detta kan 
exemplifieras med följande två uppgiftstexter som har samma matematiska innehåll: 

1. Lisa ritade 8 teckningar. Karl ritade 6 färre än Lisa. Hur många teckningar 
ritade Karl? 

2. Lisa ritade 8 teckningar. Hon ritade 6 fler än Karl. Hur många teckningar 
ritade Karl? 

Text 2 ställer i detta fall högre krav på elevens arbetsminne jämfört med text 1. I text 
1 framgår det tydligt att Karl ritade 6 färre än Lisa, vilket direkt kan översättas till 
beräkningen 8-6. Text 2 kräver däremot att eleven först behöver avgöra om Karl 
ritade fler eller färre teckningar än Lisa, vilket inte explicit framgår av texten. Det 
betyder att eleven behöver vända på utsagan ”hon ritade 6 fler än Karl” vilket innebär 
en extra belastning på arbetsminnet (Fuchs, et al., 2015, s.215-220). 
 
Även Pape (2004, s.189) konstaterar att den syntaktiska utformningen av 
uppgiftstexterna har betydelse för elevernas förmåga att läsa och lösa uppgifterna. 
Baserat på den syntaktiska utformningen delar Pape (2004, s.189) in uppgiftstexter in i 
två kategorier: inkonsistent språk och konsistent språk. Applicerat på de två 
ovanstående exempeltexterna så innehåller text 1 konsistent språk eftersom ”6 färre” 
stämmer överens med den räkneoperation som behöver göras för att lösa uppgiften 
(8-6). Text 2 är däremot ett exempel på inkonsistent språk eftersom utsagan ”6 fler 
än” inte kan översättas direkt till räkneoperationen 8-6 utan kräver att eleven vänder 
på utsagan (och samtidigt kommer ihåg att Karl är den som ritade färre teckningar). 
Inkonsistent språk i uppgiftstexter innebär betydligt större utmaningar för eleverna 
jämfört med konsistent språk. 
 

3.3 Sättet att läsa uppgiftstexter har betydelse 
Flera studier uppmärksammar att elevers sätt att läsa uppgiftstexter har betydelse för 
deras möjligheter att förstå texten och att kunna lösa det matematiska problem som 
texten beskriver.  
 
Pape (2004) identifierar två olika läsbeteenden som mellanstadieelever använder sig av 
när de läser matematiska uppgiftstexter. Dessa är Direct Translation Approach (DTA) 
och Meaning Based Approach (MBA) (Pape, 2004, s.199-200).  Elever som använder 
DTA översätter texten direkt till matematiska beräkningar utan att ha gjort en 
realistisk tolkning av textens betydelse baserat på textens sammanhang och relationen 
mellan textens olika delar (Pape, 2004, s.199). MBA innebär att eleverna tar hänsyn till 
textens sammanhang och all information som ges i texten. De skapar utifrån detta en 
realistisk tolkning av uppgiftstextens innebörd och relevans (Pape, 2004, s.200). Pape 
(2004, s.213) menar att MBA generellt är ett mer framgångsrikt läsbeteende jämfört 
med DTA. Särskilt framgångsrikt är MBA när elever ställs inför uppgiftstexter med 
inkonsistent språk (se avsnitt 3.2), då är skillnaderna mot DTA som störst. 
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Ett liknande resonemang förs av Carpraro och Joffrion (2006, s.149) som delar in 
elevers förståelse av textuppgifter i två kategorier: konceptuell och procedurell 
förståelse. Konceptuell förståelse handlar om att skapa sig en förståelse för vad texten 
egentligen handlar om, vilket har stora likheter med läsbeteendet MBA. Procedurell 
förståelse fokuserar på redan färdiga, ofta stegvisa, procedurer utan uttrycklig grund i 
matematik (Carpraro & Joffrion, 2006, s.149).  
 
Wyndhamn och Säljö (1997, s.365) utgår från det faktum att elever ofta kommer fram 
till lösningar på textuppgifter som är orealistiska och ologiska. De menar att det tycks 
vara så att elever sällan gör realistiska överväganden när de tillämpar sina kunskaper i 
matematik på verklighetsbaserade uppgifter. Elever fokuserar ofta på matematiska 
regler och använder matematiska symboler utan att reflektera över vad dessa regler 
och symboler betyder i det specifika sammanhang som beskrivs i uppgiftstexten. De 
lyckas ofta bättre när det handlar om att lösa problem som är välkända för eleverna 
och som är konstruerade på ett sätt så att de regler och symboler som eleverna 
vanemässigt tar till är tillräckliga för att nå en lösning, men får svårigheter med 
problem som faller utanför denna kategori (Wyndhamn & Säljö 1997, s.365). 
 
Wyndhamn och Säljö får stöd av Österholm (2009, s.3) som också konstaterar att 
elever tenderar att fokusera på nyckelord och symboler i uppgiftstexter som eleven 
antar är mest relevant för att kunna lösa de matematiska problem som texterna 
beskriver. På så vis, menar Österholm, separeras läsningen från matematiken vilket 
har flera negativa effekter. Fokus hamnar då främst på operativa betydelser av ord 
och symboler, det vill säga vad man kan göra med dem snarare än vad de betyder. 
Elever som använder denna strategi kan vid läsning av ovanstående exempeltext 2 
komma till slutsatsen att en lämplig beräkning är 8+6 eftersom det står ”6 fler” i 
texten.  

 

4 Centrala begrepp som används i analysen 
Begreppen lässtrategier och matematiska resonemang är centrala för analysen av den 
empiriska studien. I detta kapitel ges en fördjupad beskrivning av dessa båda begrepp. 
 

4.1 Lässtrategier 
Westlund (2009 s.124) definierar lässtrategier som ”de mentala aktiviteter som läsaren 
väljer för att tillägna sig, organisera och få ut information från en text” och menar att 
goda lässtrategier bör vara målinriktade, strategiska, och flexibla. Skickliga läsare 
använder goda strategier för att skapa mening i den lästa texten medan osäkra läsare 
snarare utvecklar negativa strategier för att dölja sin bristande förmåga att förstå 
texten. Exempel på sådana negativa strategier är att gissa, hoppa över delar av texten 
eller att utveckla beteenden som syftar till att undgå läsning och flytta fokus till annat 
(Westlund, 2009, s.125). Westlund menar att ”goda lässtrategier kan liknas vid en bro 
mellan det man redan vet och ännu inte kan” (Westlund, 2009, s.126). Med sådana 
strategier får eleverna verktyg för att hantera och bearbeta sina svårigheter och öka sin 
förmåga att förstå lästa texter.  
 
Westlund (2009, s.125) lyfter även fram det nära sambandet mellan metakognition 
och tillämpandet av lässtrategier. En god läsare vet när den inte förstår och vet vilka 
strategier den då kan ta till för att förstå texten bättre. En metakognitiv medvetenhet 
ökar även möjligheterna att kunna överföra fungerande strategier och tillämpa dem i 
andra situationer. 
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I kursplanen i svenska framgår att eleverna ska få undervisning i att använda olika 
lässtrategier för att förstå och tolka olika slags texter (Skolverket, 2011c, s.224). 
Jämfört med Westlund så definierar Skolverket lässtrategier mer specifikt som de 
konkreta sätt som en läsare använder för att angripa en text (Skolverket, 2011b, s.12). 
Denna studie utgår från skolverkets definition och de lässtrategier som används i 
interventionen är att sammanfatta texten och att rita en bild av den. Dessa strategier 
förklaras närmare i nedanstående stycken. 
 
Nguyen (2009) lät elever i årskurs fem använda sig av fyra olika lässtrategier: rita, 
sammanfatta, överblicka/klargöra och fråga, vid arbetet med matematiska 
textproblem. En slutsats som drogs av studien var att implementeringen av 
lässtrategierna ökade elevernas möjligheter att göra korrekta tolkningar av 
uppgiftstexterna och därmed även deras möjligheter att lösa uppgifterna (Nguyen, 
2009, s.43).  
 
I denna studie har tre par elever fått stöd vid läsningen av en uppgiftstext i form av 
genomgång av och uppmaning att använda strategierna sammanfatta och rita från 
Nguyens studie. Att låta eleverna använda sig av samtliga fyra strategier från Nguyens 
studie bedömdes vara alltför tidskrävande för att kunna utföras inom ramen för 
denna studie. De två valda strategierna, sammanfatta och rita, valdes för att de 
bedömdes vara de lättaste för eleverna att ta till sig under den begränsade tid som de 
presenterades och för att de tillsammans innehåller inslag av både språklig 
presentation (sammanfatta) och bildmässig gestaltning (rita). 
 
De lässtrategier som Nguyen använde sig av utformades med referens till Duke och 
Pearson (2000). De menar i likhet med Westlund att goda läsare är aktiva och 
målinriktade läsare som har förmåga att överblicka texten, göra förutsägelser om 
texten, ställa frågor kring texten, fatta beslut om vilka delar av texten som ska läsas 
översiktligt respektive noggrant samt kontinuerligt revidera sin förståelse av texten 
(Duke & Pearson, 2000, s.205). Till stöd för detta förespråkar Duke och Pearson 
(2000, s.212) att lässtrategier bör ingå i läsundervisningen och lanserar sex strategier i 
vilka strategierna sammanfatta och rita ingår. De rekommenderar att strategierna 
kombineras exempelvis genom att ett antal strategier väljs ut och används samtidigt 
vid läsningen av en text (Duke & Pearson, 2000, s.210).  
 
Strategin rita innebär att eleverna läser uppgiftstexten och visualiserar därefter 
uppgiften genom att rita en bild. Bilden bör visa att de förstått innehållet i texten samt 
innehålla all väsentlig information från texten (Nguyen, 2009, s.16). Strategin 
sammanfatta innebär att eleverna läser uppgiftstexten och sammanfattar därefter 
texten med egna ord. Sammanfattningen bör innehålla all väsentlig information från 
texten och vara tydligt organiserad (Nguyen, 2009, s.16).  
 

4.1.1 Tillämpning i analysen 

Nguyen (2009, s.16) använder en modell för kvalitetsbedömning av lässtrategier med 
tre kvalitetsnivåer. Modellen, som presenteras nedan, används för kvalitetsbedömning 
av de lässtrategier som eleverna i denna studie använde sig av. 
 
Sammanfatta 



 

 6 

1. Sammanfattningen innehåller inte tillräckligt med detaljer för att visa att 
eleven förstått problemet. Eleven organiserar inte informationen på ett tydligt 
sätt.  

2. Sammanfattningen saknar vissa detaljer men är tydligt organiserad.  
3. Sammanfattningen innehåller all väsentlig information och är tydligt 

organiserad.  
 

Rita 
1. Bilden visar inte att eleven förstått informationen i uppgiftstexten. Väsentlig 

information från texten saknas. 
2. Bilden innehåller väsentlig information från texten. Bilden kombinerar inte 

matematiska element (processer och siffror).  
3. Bilden visar att eleven förstått uppgiften. Den kombinerar matematiska 

element (processer och siffror).  
 

En konkret beskrivning av kriterierna för kvalitetsbedömningen kopplat till den 
uppgift som ingick i observationsstudien finns i avsnitt 5.2.1. 
 

4.2 Matematiska resonemang 
Resonemang som används vid lösning av matematiska uppgifter definieras i denna 
studie som de tankebanor som elever använder för att producera påståenden och nå 
slutsatser vid problemlösning (Lithner, 2008, s.257). Resonemangen behöver inte 
bygga på formell logik och syfta till strikt bevisföring eller resultera i korrekta svar 
utan kan handla om att skilja gissningar från bättre gissningar i syfte att övertyga sig 
själv och andra om att påståenden och slutsatser är sanna (Lithner, 2008, s.266). 
Problemlösning innebär att uppgiften är såpass utmanande för eleven att den inte kan 
lösas rutinmässigt med på förhand kända metoder (Skolverket, 2011a, s.9). I syfte att 
underlätta för vetenskapliga studier kring matematiska resonemang har Lithner (2008) 
tagit fram ett ramverk som definierar två skilda typer av resonemang: imitativa och 
kreativa. Lithners ramverk har i denna studie valts som bakgrund till analyserna av de 
studerade elevernas matematiska resonemang. 
 

4.2.1 Imitativa resonemang 

Imitativa resonemang innebär att eleverna använder sig av kända lösningsprocedurer 
som de kommer ihåg från den undervisning de fått i matematik, exempelvis från 
böcker, genomgångar och övningsuppgifter (Lithner, 2008, s.258). Lithner delar upp 
imitativa resonemang i två kategorier: memorerade resonemang (MR) och 
algoritmiska resonemang (AR). 
 
Memorerade resonemang (MR) innebär att eleven plockar fram ett redan färdigt svar 
ur sitt minne, vilket enbart kräver att eleven kommer ihåg ett svar och kan presentera 
det skriftligt eller muntligt. Exempel på MR är när elever lär in multiplikationstabeller 
för att snabbt kunna ge svaret på en multiplikation utan att tänka och när en elev 
omedelbart, ur minnet, vet hur många kvadratcentimeter en kvadratmeter är.  
 
Algoritmiska resonemang (AR) handlar om att, i stället för att plocka fram ett redan 
färdigt svar ur minnet, plocka fram och tillämpa en på förhand definierad och inlärd 
procedur för att nå fram till ett svar (Lithner, 2008, s.259).  En sådan procedur som 
på ett systematiskt sätt med ett begränsat antal steg leder fram till ett svar kallas 
algoritm. Algoritmer förknippas ofta med metoder för skriftliga beräkningar, 
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vardagligt benämnda ”uppställningar”, exempelvis för att systematiskt utföra en 
addition med hjälp av papper och penna. AR utgår dock från en vidare definition som 
omfattar alla former av algoritmer som elever använder sig av, inte bara de som 
används för beräkningar i de fyra räknesätten. Ett exempel på AR är när en elev 
omvandlar 23 m2 till dm2 genom att multiplicera 23 med 100. Algoritmen är i detta 
fall att multiplicera antalet m2 med 100, vilket eleven kan memorera utan djupare 
förståelse för relationen mellan m2 och dm2. 
 

4.2.2 Kreativa resonemang 
När en elev skapar en lösningsprocedur som inte är känd för eleven på förhand och 
motiverar denna på ett sätt som är förankrat i matematik använder sig eleven av 
kreativa matematiska resonemang (KMR) (Lithner, 2008, s.50). KMR karaktäriseras 
av: 

 Nya resonemang. En lösningsprocedur som är ny för eleven skapas eller en 
bortglömd återskapas (inte enbart plockas fram färdig ur minnet).  

 Argumentation kring rimlighet. Eleven underbygger sina resonemang och 
slutsatser genom att argumentera för deras rimlighet. 

 Grundat i matematik. Elevens argumentation är förankrat i matematiken. 
(Lithner, 2008, s.266) 

 
Ett exempel på ett resonemang som uppfyller dessa kriterier är följande lösning på 
problemet: Hur många pojkar går i en klass med sammanlagt 15 elever och med dubbelt så 
många flickor som pojkar? En elev resonerar: pojkar plus dubbelt så många flickor som 
pojkar, alltså dubbla pojkarna, ska bli 15. Dubbla pojkarna är pojkar plus pojkar, så 
många flickor är det, och så plus pojkarna. Det blir ju samma som tre gånger pojkarna 
och det ska bli 15. Då borde det vara 15 delat på 3, och det är 5. Det stämmer för 5 
plus dubbla 5 blir 15.  
 

4.2.3 Tillämpning i analysen 

I den analys som gjorts av insamlad data i denna studie har matematiska resonemang, 
med utgångspunkt från Lithners (2008) ramverk, kategoriserats och definierats på 
följande sätt: 
 

4.2.3.1 Imitativa resonemang 
Eleverna använder sig av resonemang som uppfyller följande kriterier 

 Memorerat resonemang (MR): eleverna lämnar ett färdigt svar direkt ur 
minnet utan att visa tecken på att ha utfört några resonemang för att nå fram 
till svaret eller grundat svaret i matematik.  
 
Eller 
 

 Algoritmiskt resonemang (AR): eleverna använder sig av en färdig 
lösningsprocedur som de kände till sedan tidigare och som de har memorerat. 
Tecken på detta är att eleverna motiverar procedurvalet med att samma 
procedur har använts vid lösning av andra uppgifter och/eller att eleverna 
åberopar en procedur som lärts ut av lärare eller läromedel. Rutinmässiga 
beräkningar faller under denna kategori men dessa kan ingå som delar i 
genomförandet av lösningsprocedurer som klassificeras på annat sätt. 
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4.2.3.2 Kreativa resonemang (KMR) 

Eleverna använder sig av resonemang som uppfyller följande kriterier: 
 

 Eleverna använder sig av en lösningsprocedur som de inte känner till sedan 
tidigare. De visar inga tecken på att hämta ett färdigt svar ur minnet eller på 
att upprepa en redan känd lösningsprocedur. 

 Elevernas procedurval grundar sig i en (ett försök till) analys av 
sakförhållanden och matematiskt innehåll i uppgiften. Eleverna motiverar sina 
ställningstaganden med förankring i matematik. Tecken på detta är att 
eleverna för en argumentation av typen: om det är….då måste vi…. för att… 
om det här är…. så måste det här vara…. men då kan det här inte vara… etc.  

 

5 Metod 
I detta kapitel redogörs för de metodval som gjorts vid genomförandet av studien. 
Det omfattar valda metoder för datainsamling och analys samt för urval av de elever 
som deltog i studien. Dessutom redogörs för hur de forskningsetiska principerna har 
hanterats vid genomförandet av studien. 
 

5.1 Interventionsstudien 
Den metod som, utifrån syfte och frågeställningar, har valts är en kvalitativ metod, 
närmare bestämt en strukturerad deltagande observationsstudie. Tolv elever i årskurs 
6 delades in i par. Paren fick lösa en uppgift som presenterades i textform. Hälften av 
paren fick lässtöd i form av två lässtrategier. De lässtrategier och matematiska 
resonemang som eleverna använde sig av analyserades och jämfördes. I följande 
avsnitt presenteras studiens olika delar närmare. 
 

5.1.1 Metod 

Kvalitativa metoder strävar efter att gå på djupet och förstå, förklara och tolka 
kvalitativa egenskaper hos de personer och fenomen som studeras (Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström, 2013, s.43). En styrka i kvalitativa metoder är att de kan ge 
en helhetsbild som gör det möjligt att nå ökad förståelse för sociala processer och 
sammanhang (Holme & Solvang, 1997, s.79). 
 
Denna studie utgår från frågorna:  
 

 Vilka skillnader, om några, kan observeras i de matematiska resonemang som 
elever för i sitt problemlösningsarbete mellan elever som får stöd vid 
läsningen av uppgiftstexter och elever som inte får det? Om så är fallet, på 
vilket sätt skiljer sig resonemangen åt? 

 Vilka lässtrategier, vid läsningen av uppgiftstexter, har elever som får 
respektive inte får stöd? 
 

Observation handlar om att ”man ser efter hur någon utför en uppgift eller ett antal 
moment i syfte att samla information om specifika aspekter av beteende, processer, 
innehåll eller samspel mellan människor” (Bell & Walters, 2014, s.223). I denna studie 
handlar det mer specifikt om att se efter hur elever utför läsning och lösning av en 
matematisk textuppgift i syfte att samla information om de lässtrategier och 
matematiska resonemang som eleverna använder sig av.  
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5.1.2 Urval 

Studien genomfördes på en F-9 skola. Den klass som fanns tillgänglig för studien var 
en klass i årskurs 6. Hela klassen informerades om studien och tillfrågades om att 
delta. För att en elev skulle kunna delta krävdes elevens och vårdnadshavares 
samtycke. De etiska aspekterna kring urvalet behandlas närmare i avsnittet om etiska 
överväganden. 12 elever valde att delta i studien och fick också vårdnadshavarnas 
godkännande. I samråd med elevernas matematiklärare delades de 12 eleverna in i 6 
par. Utifrån lärarens kunskap om eleverna eftersträvades att de matematiska 
förmågorna skulle avvika så lite som möjligt mellan eleverna i varje par samt att 
eleverna bedömdes kunna samarbeta så bra som möjligt inom paren. Samtliga elever 
som ingår i studien har svenska som förstaspråk. 
 

5.1.3 Genomförande 

Eleverna fick parvis samarbeta om att lösa en matematikuppgift som presenterades i 
textform. Studiens intervention, vilken beskrivs i avsnitt 5.1.3.3, genomfördes i 
hälften av paren. 
 

5.1.3.1 Uppgiften 

Bild 1 visar den skriftliga uppgift som eleverna fick arbeta med att lösa. Med 
inspiration från en liknande uppgift i ett läromedel för årskurs 6 utformades uppgiften 
så att den skulle vara så pass utmanande för eleverna att de inte ska kunna lösa den 
enbart på rutin. Detta ligger även i linje med Skolverkets definition av en 
problemlösningsuppgift (Skolverket, 2011a, s.9). För att förhindra upprepningar av 
färdiga lösningsmetoder bör eleverna inte ha gjort någon snarlik uppgift tidigare. 
Elevernas matematiklärare intygade att någon liknande uppgift inte ingått i 
undervisningen och inga av de elever som deltog i studien visade några tecken på att 
känna igen uppgiften. För att uppgiften skulle upplevas som vardagsnära för eleverna 
valdes en verklig busslinje som de antogs känna till väl.  

 
Bild 1. Den uppgift som eleverna i studien fick arbeta med att lösa. För att inte röja skolans geografiska 

belägenhet har texten anonymiserats. 
 

5.1.3.2 Utan lässtöd 

Samtliga sessioner inleddes med att undersökaren gav en kort introduktion till 
sessionens upplägg samt påminde om att en ljudinspelning görs och hur 
integritetsfrågan hanteras i samband med detta. Elevernas arbete med uppgiften 
inleddes med att undersökaren uppmanade eleverna att läsa igenom texten och tala 
om när de ansåg sig ha läst klart. Därefter uppmanades eleverna att tillsammans lösa 
uppgiften. Eleverna ombads att tänka högt och berätta vad de kommer fram till och 
hur de tänker samt att tala om för undersökaren när de tycker att de är klara med 
uppgiften.  
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När eleverna meddelade att de är klara uppmanades de att försöka att kontrollera om 
de kommit fram till rätt svar och tala om när de är klara med sin kontroll. Det svar 
som eleverna kommit fram i detta skede betraktades av undersökaren som deras 
slutliga och inspelningen stängdes av. Den återkoppling som undersökaren gav till 
eleverna under sessionen begränsade sig till att i enstaka fall uppmuntra elever att 
lyssna på varandra och vara aktivt delaktiga i att lösa uppgiften. Ingen återkoppling 
som antydde möjliga strategier eller metoder för att lösa uppgiften eller för att 
kontrollera elevernas lösningsförslag gavs. 

5.1.3.3 Med lässtöd 

Interventionen bestod i att ge eleverna stöd, i form av två lässtrategier: sammanfatta 
och rita, vid läsning och tolkning av uppgiftstexten. Efter en allmän introduktion (se 
ovanstående avsnitt) inleddes sessionerna med att undersökaren gick igenom de båda 
lässtrategierna sammanfatta och rita. Genomgången bestod av en presentation av de 
båda strategierna med tyngpunkt på vilken information som, enligt de kvalitetskrav 
som presenteras nedan i avsnitt 5.2.1, bör finnas med när strategierna utförs. 
Undersökaren bad eleverna att först tillämpa strategin sammanfatta vid läsningen av 
uppgiftstexten. Därefter bad undersökaren eleverna att tillämpa strategin rita. Som 
stöd vid tillämpningen av strategierna fick eleverna ett papper med ett antal frågor till 
varje strategi. Efter att ha genomfört de båda strategierna och redovisat dem för 
undersökaren ombads eleverna att börja lösa uppgiften (eller fortsätta lösa uppgiften 
om en lösningsprocess hade inletts vid arbetet med lässtrategierna). Sessionen 
fortsatte därefter enligt exakt samma upplägg som för de sessioner som utförts utan 
lässtöd (se avsnitt 5.1.3.1). 
 

5.2 Analysmetod 
Kvalitativ analys handlar om att skapa mening ur en stor mängd data genom att 
systematiskt klassificera materialet och söka efter betydelsefulla mönster (Fejes & 
Thornberg, 2015, s.35). Betydelsefulla mönster utgörs i denna studie av de delar av 
elevernas muntliga och skriftliga uttryck som tyder på att de använt vissa typer 
lässtrategier och matematiska resonemang. 
 
Analysen av elevernas lässtrategier gjordes genom att identifiera om eleverna använde 
någon eller några av de två lässtrategierna, sammanfatta och rita, samt kvaliteten på 
dessa utifrån de kriterier som redovisats i kapitel 4. Som underlag för analysen 
användes allt som eleverna skrivit och ritat under sessionen såväl som elevernas 
muntliga utsagor. 
 
Analysen av elevernas matematiska resonemang gjordes med utgångspunkt i de 
definitioner av, och kriterier för, de olika typer av resonemang som redovisats i 
kapitel 4. Transkriptionerna lästes noga igenom med fokus på utsagor från elever som 
visar tecken på att eleverna använde resonemang som uppfyller kriterierna för något 
eller några av resonemangstyperna. 
 

5.2.1 Analysmall 

Analysen utfördes utifrån följande mall: 
 

1. Vilka lässtrategier använder eleverna? Vilken kvalitet håller strategierna?  
Kvalitetsnivåer: 
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1. Sammanfattningen/bilden visar ett felaktigt händelseförlopp eller fler 
än två brister i detaljinformationen t.ex. felaktig eller saknar 
information om antal hållplatser eller antal personer som kliver av 
respektive på vid varje hållplats. 

2. Sammanfattningen/bilden visar ett korrekt händelseförlopp med 
maximalt två brister i detaljinformationen. 

3. Sammanfattningen/bilden visar ett korrekt händelseförlopp samt 
innehåller komplett och korrekt detaljinformation.  

2. Lyckades eleverna komma fram till ett korrekt svar? 
3. Analysera de matematiska resonemangen för att identifiera och skilja mellan 

imitativa resonemang och kreativa resonemang. Kriterier för de olika typerna 
av resonemang har redovisats i avsnitt 4.2.3. 

4. Jämför elevernas matematiska resonemang mellan de par som fått lässtöd och 
de som inte fått lässtöd för att identifiera eventuella skillnader. 

 

5.3 Forskningsetiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002, s.5) har fastställt ett antal forskningsetiska principer för 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa principer anger att den som 
berörs av forskningen ska informeras om syftet, att deltagande i vetenskapliga 
undersökningar ska vara frivilligt, att personer som deltar i undersökningar ska ges 
största möjliga konfidentialitet samt att information om enskilda personer inte får 
användas på annat sätt än vad som delgetts personerna inför deras medverkan 
(Vetenskapsrådet, 2002, s.7-14). Ytterligare en fundamental princip är att fusk och 
ohederlighet inte får förekomma (Barajas Eriksson et al., 2013, s.69). 
 
Ett brev med information om studien (bilaga 1) skickades via e-post till elevernas 
vårdnadshavare samt delades ut till eleverna att ta hem. Längst ner i brevet finns plats 
för vårdnadshavarens underskrift om denne godkänner elevens medverkan. Samtliga 
elever i den klass som valts att tillfrågas om deltagande gavs muntligt samma 
information som brevet innehåller samt mer utförlig information kring det praktiska 
genomförandet. Enbart elever som uttryckligen själva valt att delta samt fått 
vårdnadshavarnas godkännande genom underskrift av brevet inkluderades i studien. 
För att inte riskera att röja någon av de deltagande elevernas identiteter nämns inte 
namn på elever, lärare, skola eller skolans geografiska belägenhet. 

 

6 Resultat 
I detta kapitel redovisas studiens resultat med utgångspunkt i de analyser som gjordes 
av elevparens arbete med textuppgiften. 
 

6.1 Analys av datainsamlingen 
I detta avsnitt redovisas analysen av datainsamlingen. Redovisningen följer den 
analysmall som beskrivits avsnitt 5.2.1. De tre första elevparen fick lässtöd.  
 

6.1.1 Analys av par A och E  
Eleverna fick lässtöd.  
 
1. Vilka lässtrategier använder de sig av och vilken kvalitet håller strategierna? 
Eleverna använder de båda strategierna sammanfatta och rita.  
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Sammanfatta – kvalitetsnivå 2. Elevernas sammanfattning beskriver kortfattat 
händelseförloppet och frågeställningen i uppgiften men saknar väsentlig information. 
 

 
 
Bild 2. Eleverna A och E:s sammanfattning.  

 
 
Rita – kvalitetsnivå 3. Eleverna ritar på ett enkelt men tydligt sätt bussens färdväg och 
vad som händer vid de olika hållplatserna. Teckningen innehåller all väsentlig 
information från texten och kombinerar processer (bussens färd) med siffror (antal 
passagerare som stiger på/av vid varje hållplats). 
 
 

 
Bild 3. Den bild som A och E ritade. 

 
2. Lyckades eleverna komma fram till rätt svar? 
Ja 
 
3. Vilken typ av resonemang för eleverna? 
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Eleverna använder KMR under hela sin lösningsprocess. IR används enbart vid 
rutinberäkningar som utförs inom ramen för elevernas lösningsstrategi, då främst i 
form av algoritmiska resonemang. 
 
Exempel på resonemangssekvenser: 
 
A: Alltså det känns typ som att man ska räkna baklänges fast det går ju inte eller?  
E: mm 
A: För att om fjorton personer 
E: minus en tredjedel, fjorton delat på tre vad är det? 
A: fast det går inte så för att det är fjorton personer kvar då måste det vara en högre 
summa för att en tredjedel försvinner och då är det fjorton kvar 
 
I ovanstående sekvens för eleverna ett resonemang som inte bygger på någon färdig 
memorerad procedur. Eleverna vet inte på förhand hur de ska gå till väga för att lösa 
uppgiften utan börjar skapa en egen lösningsstrategi ”räkna baklänges” och 
argumenterar för denna grundat i matematik ”för att om fjorton personer”. Detta 
innebär att resonemanget kan klassificeras som ett KMR. 
 
Eleverna fullföljer dock inte sin strategi att räkna baklänges utan övergår till att utgå 
från ett antagande om antalet passagerare i Norrby centrum och, utifrån 
informationen i texten, kontrollera om det kan vara rätt antal. 
 
A: fast vi måste ju, kan vi inte chansa på något här i Norrby centrum och så 9 plus 12 
minus 3 
E: ja 
A: okej vi säger att mm, det måste vara ett ganska lågt tal tror jag om det ska vara 9 
plus 
E: jag tror att det är 3 
A: okej 3 
E: för där är det ju 3 minus 3 
 
Antagandet att 3 passagerare stiger på från början tycks inte vara en ogrundad 
gissning utan verkar snarare bygga på ett medvetet resonemang grundat i matematik. 
E motiverar sitt antagande med ”där är det ju 3 minus 3”. Det tyder på att hon har 
insett att antalet passagerare som finns på bussen innan en tredjedel stiger av måste 
vara 21, att 9+12=21 och att 3 från början och 3 som stiger av tar ut varandra. 
Resonemanget uppfyller kriterierna för ett KMR, det är nytt för eleverna och det är 
förankrat i matematik. 
 
Sammanfattningsvis så fick eleverna lässtöd och de har använt sig av lässtrategierna 
rita och sammanfatta med kvalitet 3 respektive 2. Eleverna har kommit fram till rätt 
svar och de matematiska resonemang de har använt sig av är av typen KMR.  
 

6.1.2 Analys av par O och I 
Eleverna fick lässtöd.  
 
1. Vilka lässtrategier använder de sig av och vilken kvalitet håller strategierna? 
Eleverna använder strategierna rita och sammanfatta.  
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Sammanfatta – kvalitetsnivå 1. Eleverna sammanfattar texten muntligt och kortfattat 
och utan all information om antal hållplatser och antal passagerare som stiger på och 
av. 
 
I: hur många som kliver på och hur många som klev på och hur många som var där 
från början 
O: lite som en rapport från vad som hände den omgången då av bussresan till 
exempel till Österby centrum  
 
Rita – kvalitetsnivå 2. De ritar först varsin bild av bussen, I skriver med siffror hur 
många passagerare som steg på/av på de olika hållplatserna medan O ritar små cirklar 
som symboliserar passagerare. De övergår en bit in i lösningsprocessen till att 
använda sig av O:s variant på illustration av bussen och ritar en bild av bussen för de 
tre hållplatserna med passagerare markerade som cirklar av vilka de stryker det antal 
som stiger av. Det saknas bilder för Norrby centrum och Österby centrum, elevernas 
illustration är i övrigt korrekt. 
 
2. Lyckades eleverna komma fram till rätt svar? 
Nej 
 
3. Vilken typ av resonemang för eleverna? 
Eleverna för resonemang av typen KMR. De uttalanden som I gör i sin tredje replik 
”det är 6 och man….” visar att elevernas procedurval grundar sig i ett försök till 
analys av sakförhållanden och matematiskt innehåll i uppgiften. Det finns inga tecken 
på att eleverna hämtar ett färdigt svar ur minnet eller på att de upprepar en redan 
känd lösningsprocedur. Resonemangssekvensen uppfyller därmed de kriterier för 
KMR som definierats i avsnitt 4.2.1. 
 
I: först stiger dom här på och sen så går dom av och då har vi 12 plus 9 och då har vi 
21 minus 3 
O: och då har vi 18, det är 18 
I: och sen delar vi på tre och behåller två av dom 
O: och då får vi 18 
I: 18 delat på tre är lika med 
O: för det kom fem (otydligt), det kanske var en bebis med 
I: det är 6 och man skulle ha två kvar, 2 en tredjedel steg ju bara av så då steg 6 av så 
då är det 6 minus 18 lika med (ställer upp 6 – 18) eh 8 vänta nu (inser sitt misstag) 
men det är en vänta här en tredjedel på den tredje hållplatsen stiger en tredjedel av alla 
passagagerare av och det är 6 som stiger av då just det då är det 18 minus 6 12 
O: jamen liksom (något ohörbart) 
I: då borde det sitta två där från början 
….. 
I: och 14 minus 12 är lika med 2 
 
Sammanfattningsvis så fick eleverna lässtöd och de använder sig av lässtrategierna 
sammanfatta och rita med kvaliteten 1 respektive 2. De använde sig av resonemang av 
typen KMR men lyckades inte komma fram till rätt svar. 
 

6.1.3 Analys av par A och T 
Eleverna fick lässtöd.  
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1. Vilka lässtrategier använder de sig av och vilken kvalitet håller strategierna? 
De använder strategierna sammanfatta och rita. 
 
Sammanfatta - kvalitetsnivå 3. Elevernas sammanfattning är i stort sett en ordagrann 
upprepning av uppgiftstexten. Meningen var dock att eleverna skulle sammanfatta 
med egna ord. När eleverna ombeds att rita skriver dock T en kortfattad 
sammanfattning med egna ord som är korrekt. 
 
Den gemensamma muntliga sammanfattningen: 
T: det handlar om att vi ska försöka lista ut hur många personer som klev på bussen i 
Norrby centrum 
A: Mm 
T: Det är (läser) buss 751 från Norrby centrum till Österby centrum stannar vid tre 
hållplatser. På den första hållplatsen på Storgatan stiger det på 9 personer, på den 
andra hållplatsen stiger det på ytterligare 12 personer, då har vi 21, och sen 
A: och sen klev tre personer av 
T: Mm, eh och tre personer kliver av då är vi uppe i 18, och sen, på den tredje 
hållplatsen stiger en tredjedel av alla passagerarna av, då är det 12 kvar, när bussen 
kommer fram till Österby centrum finns det 14 personer på bussen och sen då hur 
många personer klev på bussen från första början? Eh 
U: Mm 
 
T:s nedskrivna sammanfattning: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bild 4. Sammanfattning skriven av eleven T. 

 
Rita kvalitetsnivå – 2. T ritar enbart en buss och skriver ovanstående sammanfattning 
under bussen. A ritar däremot tre bussar som symboliserar de tre hållplatserna och 
skriver korrekt antal passagerare som stigit på/av under bussarna, en tredjedel ritas i 
form av ett cirkeldiagram. Teckningarna saknar information om bussens start- och 
slutstation. 
 
2. Lyckades eleverna komma fram till rätt svar? 
Ja 
 
3. Vilken typ av resonemang för eleverna? 
Eleverna för resonemang av typen KMR. 
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Eleverna utgår från antagandet att det steg på 3 personer från början. Det framgår 
inte tydligt huruvida detta är en ren gissning eller om det baserar sig på en förståelse 
för uppgiften grundat i matematik. Eftersom 3 är rätt svar framstår det dock som 
osannolikt att det skulle vara taget helt ur luften. Antagandet grundar sig därför 
sannolikt på någon form av matematiskt resonemang som inte är uttalat av eleverna. 
Om så är fallet för eleverna ett KMR. De använder en strategi som inte innebär en 
upprepning av en redan känd lösningsprocess och de grundar resonemanget i 
matematik. På grund av ett räknefel kommer eleverna initialt fram till slutsatsen att 
det stiger på 4 passagerare. De upptäcker dock räknefelet när de senare kontrollerar 
sitt svar och ändrar då till det korrekta svaret 3. 
 
T: vahetere, om det finns tre från första början, jag ska kolla hur mycket det blir, det 
blir 12 eh sen så blir det 12 plus 8 20 vahetere och sen en tredjedel av 20 går det, blir 
inte det en massa decimaler? Hm 
A: Eh 
T: okej om vi börjar med fyra då då blir det 21 och sen en tredjedel av det, det är 7, 
eh, ja! 
A: Hm 
T: då måste det vart 4 på bussen från början, håller du med? 
A: Ja, jag antar det 
 
…. 
 
T: eh, det är det mest logiska för det här, om det finns 4 i början och så stiger det på 9 
då har man 13, och sen plus 8 för att det stiger på 12 personer och stiger av 3 det blir 
ått, nej det blir 9. 
U: Oh 
T: Okej vad har jag tänkt, nej vänta okej om det blir 9 då, vad blir det då? Det blir 22 
och en tredjedel av 22 det är, det går inte för att det är ojämt, ähh, okej men tre gick 
inte eller? 
A: (mumlar något ohörbart) 
T: jo då måste jag ha räknat fel på 3 
U: A, kan du vara med och räkna också? 
A: Mm (verkar inte vilja engagera sig) 
T: Ja, då måste det vara det, 3 om man tänker 3 plus det hära, det blir nog det 
U: vad säger A? Är du med på det som T säger? 
A: ja, jag är med (mumlar, verkar inte engagerad) 
T: jag tror att vi har vårt svar, 3 
 
Sammanfattningsvis så fick eleverna lässtöd och använder sig av lässtrategierna 
sammanfatta och rita med kvalitetsnivå 3 respektive 2. De använder KMR och 
kommer fram till rätt svar. 
 

6.1.4 Analys av par I och F 

Eleverna fick inte lässtöd. 
 
1. Vilka lässtrategier använder de sig av och vilken kvalitet håller strategierna? 
Eleverna använder inte någon av strategierna sammanfatta och rita. 
 
2. Lyckades eleverna komma fram till rätt svar? 
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Nej 
 
3. Vilken typ av resonemang för eleverna? 
Eleverna använder sig av KMR. I föreslog dock att de skulle använda en strategi som 
sannolikt bygger på ett IR vilket de inte fullföljde. 
 
Följande sekvens visar hur eleverna i början av sessionen överväger strategin att räkna 
baklänges: 
 
F: Eh, vi börjar med 9, 9 eh 
I: Men vi vet ju inte hur många som var på från början 
F: jomen asså det är 0 från början eller? 
I: hur vet du det? Det kanske är såhär baklänges att man måste tänka liksom 
F: i såna fall, om det hade varit 0 från början hade det varit omöjligt kan det vara för 
då (ohörbart) 
I: men om man tänker att det är 14 personer i slutet och så får man tänka typ 
baklänges 
 
I föreslår att de ska tänka baklänges. F nappar dock inte på förslaget och de väljer 
senare en annan strategi. I:s motivering till varför hon föreslår att tänka baklänges 
kommer i slutet av sessionen då eleverna, efter kontrollräkning, har bestämt sig för att 
svaret är 2. Motiveringen ger en ledtråd till vilken typ av resonemang som kan ligga 
bakom förslaget. 
 
F: det blir 2 
I: ja fast ändå kan det ju inte vara så här lätt, det känns som att det är för lätt 
F: Men det kan ju, jo det borde va så 
I: men man borde ju, B (deras matematiklärare) brukar alltid räkna såhär baklänges 
nånting såhär man ska plussa den med den såhär så blir det den typ svaret såhär typ ja 
 
I:s utsaga tyder på att hon söker efter en lösningsprocedur som deras lärare har visat 
tidigare. I så fall är hon på väg mot ett imitativt resonemang eftersom det skulle 
handla om att plocka fram och använda en färdig lösningsprocedur ur minnet. Hon 
verkar dock inte komma ihåg exakt hur en sådan procedur skulle gå till, förutom att 
man skulle tänka baklänges. De resonemang som I och F bestämmer sig för att 
använda för att komma fram till sin lösning är i stället i huvudsak KMR.  
 
F: nu, om man tar 9 till att börja med sen tar man 9 plus 12 är lika med 21 och sen 21 
minus 3 lika med 18, oj en tredjedel jag trodde att, då är det 18 delat på 3, vad är det 
då? det är 6 6 18 minus 6 lika med 12 eh 
I: eh, sen är det inget mer tror jag, sen ska det finnas 14 personer på bussen 
F. och sen 14 12 plus (ohörbart) okej 14 och 12 plus två är 14 
I: ja 
F: så då är det ju 2 som kliver på, så 
 
I den ovanstående sekvensen så använder eleverna en strategi som de inte kan ha känt 
till sedan tidigare. Strategin är grundad i matematik, svaret motiveras med att de 
räknat ut att 12 personer finns på bussen i slutet av resan (utan hänsyn till några 
passagerare från början) och att det då borde ha funnits 2 personer från början om 
antalet ska bli 14 vid sista hållplatsen. Resonemanget uppfyller därmed kriterierna för 
KMR. 
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Sammanfattningsvis så fick eleverna inte lässtöd och använder ingen av lässtrategierna 
sammanfatta eller rita. De använder KMR för att komma fram till sitt svar. Svaret är 
dock felaktigt. En antydan till att vilja använda IR finns dock eftersom de i början är 
inne på att använda en strategi deras lärare lärt ut, vilket de inte fullföljer.  

6.1.5 Analys av par J och E 

Eleverna fick inte lässtöd. 
 
1. Vilka lässtrategier använder de sig av och vilken kvalitet håller strategierna? 
Eleverna använder strategin rita.  
 
Rita – kvalitetsnivå 3. De ritar en enkel bild av bussens färdväg och skriver med 
siffror korrekt antal passagerare som stiger på/av på de olika hållplatserna.  
 
2. Lyckades eleverna komma fram till rätt svar? 
Nej 
 
3. Vilken typ av resonemang för eleverna? 
De använder resonemang av typen KMR. 
 
Eleverna sätter inledningsvis igång med att beräkna antalet passagerare som stigit 
av/på vid de olika hållplatserna. Inget tyder på att detta resonemang är en imitation av 
en lösningsprocess som redan är känd för eleverna vilket innebär att resonemanget 
uppfyller ett av kriterierna för KMR. Eleverna motiverar dock inte strategin i 
matematik. 
 
E: På den första hållplatsen på Storgatan stiger nio personer på, skriv… Mm (J skriver 
9) 
E: På den andra busshållplatsen stiger ytterligare tolv personer på och tre personer 
kliver av. Tre minus, ja (J har skrivit +9-3) 
E: På den tredje busshållplatsen stiger en tredjedel av. 
J: Jag måste räkna ut det här 
 
Eleverna kommer fram till att 18 personer finns på bussen när den kommer till den 
tredje hållplatsen. De räknar ut att det finns 12 personer kvar efter att en tredjedel gått 
av och läser i uppgiften att det finns 14 personer på bussen när den kommer fram till 
Brunnsäng. Därefter vidtar ett resonemang kring hur många passagerare som kan ha 
stigit på bussen från början. 
 
E: Så det måste vara några från början 
J: Två borde det vara, för det blev tolv om det inte var några från början 
E: Nej just det, ska vi pröva det då,  
J: Mm 
 
Slutsatsen att det var 2 passagerare från början grundar eleverna i matematik. De 
baserar resonemanget på att det var 12 passagerare på bussen i Österby centrum 
enligt deras beräkning när de inte tagit hänsyn till några passagerare från början och 
därmed bör antalet från början ha varit 2. Resonemanget innebär ingen upprepning av 
kända lösningsprocedurer och är grundat i matematik, därmed kan det klassificeras 
som ett KMR. 



 

 19 

 
När eleverna i ett senare skede kontrollerar om 2 kan vara rätt svar präglas 
resonemangen av bristande realism. Enligt deras beräkning finns det 20 personer på 
bussen på den hållplats där en tredjedel stiger av. De inser att 20 inte är jämnt delbart 
på 3. Trots det ägnar de mycket tid åt att försöka beräkna 20/3 utan att reflektera 
över det orimliga i att en tredjedel av 20 personer stiger av bussen. 
 
Sammanfattningsvis så fick eleverna inte lässtöd men har ändå använt sig av 
lässtrategin rita med kvalitet 3. De använder sig av KMR men har inte kommit fram 
till rätt svar. 
 

6.1.6 Analys av par D och B 

Eleverna fick inte lässtöd. 
 
1. Vilka lässtrategier använder de sig av och vilken kvalitet håller strategierna? 
Eleverna använder ingen av strategierna sammanfatta och rita. 
 
2. Lyckades eleverna komma fram till rätt svar? 
Nej 
 
3. Vilken typ av resonemang för eleverna? 
Eleverna för resonemang av typen IR. 
 
Eleverna tolkar uppgiften som att den går ut på att summera antalet passagerare som 
stigit på bussen på sin väg från Norrby centrum till Österby centrum. 
Lösningsproceduren består av att summera antalet passagerare som stiger på. 
Resonemanget ter sig som en oreflekterad rutinberäkning som inte motiveras med 
grund i matematik utan snarare i elevernas tolkning av uppgiften. Rutinmässiga 
beräkningar klassificeras som IR. 
 
B: Det är bara och plussa 
D: Ja, där är det 18 efter det för att det stiger på nio personer på den andra stiger det 
på 12 personer och tre personer stiger av då räknade jag så att jag tog 9 minus 3 för 
att det går av tre personer. 
B: Fast vi ska ju räkna hur många det varit sammanlagt alltså inte hur många som 
klivit av utan hur många det var 
D: på bussen totalt, alltså under hela 
B: ja 
D: okej,  
B: Det borde väl bli 21? 
D: Klev på bussen, då är det 18 21, ja 
 
Eleverna för ett resonemang kring var de olika hållplatserna befinner sig geografiskt. 
Detta resonemang, som inte är matematiskt, påverkar deras tolkning av uppgiften 
vilket får konsekvenser för hur de löser uppgiften. Inledningsvis anser de att alla 
hållplatser geografiskt tillhör Norrby centrum. Denna tolkning tillsammans med 
tolkningen att frågan är hur många passagerare som sammanlagt stigit på i Norrby 
centrum leder till slutsatsen att svaret är 21. I ett senare skede, efter att eleverna 
uppmanats att kontrollera sitt svar, ändrar de sin tolkning till att ingen hållplats ligger i 
Norrby centrum med konsekvensen att deras svar blir 0.  
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B: är Storgatan i Norrby centrum? 
D: nej det tror jag inte 
B: då är det inte i nio i såna fall 
D: hur många klev på i, inga, för inga klev på i Norrby centrum, dom säger inte att 
några klev på i centrum, dom säger bara att på första stationen på Storgatan stiger det 
på nio personer, alltså det är inga som stiger på i Norrby centrum. Det kanske gör det 
men dom säger inte det i frågan.  
B: då är det ju noll 
 
Sammanfattningsvis så fick eleverna inte lässtöd och använder sig inte av någon av 
lässtrategierna rita och sammanfatta. De matematiska resonemangen rutinmässiga IR 
och eleverna kom inte fram till rätt svar. 
 

6.2 Jämförelse av resonemang 
Den sista delen av analysen går ut på att jämföra elevernas matematiska resonemang 
för att identifiera eventuella skillnader mellan de par som fått lässtöd och de par som 
inte fått lässtöd (enligt punkt 4 i analysmallen).  
 
Nedanstående tabell visar en sammanställning av analyserna av punkt 1 – 3 i 
analysmallen.  
 
Tabell 1. Sammanställning av analys. 

Elevpar Lässtöd 1. Lässtrategier 2. Rätt svar 3. Resonemang 

A och E Ja Sammanfatta 2 / Rita 3 Ja KMR 

O och I Ja Sammanfatta 1 / Rita 2 Nej KMR 

A och T Ja Sammanfatta 3 / Rita 2 Ja KMR 

I och F Nej - Nej KMR (IR) 

J och E Nej Rita 3 Nej KMR 

D och B Nej - Nej IR 

 
Samtliga elevpar som fick lässtöd använde sig av KMR. Ett av de par som inte fick 
lässtöd använde sig av IR medan ett av paren var på väg att använda IR men fullföljde 
inte detta utan använde sig av KMR. 
 

6.3 Sammanfattning av resultat 
Här följer en sammanfattning av resultatet av analysen utifrån aspekterna: lässtöd och 
lässtrategier, lässtöd/lässtrategier och rätt svar, typ av resonemang och rätt svar samt 
lässtöd/lässtrategier och typ av resonemang. 
 

6.3.1 Lässtöd och lässtrategier 

Samtliga elevpar som fick lässtöd använde också de två strategierna sammanfatta och 
rita. Kvaliteten på strategierna varierade något mellan paren. Paret O och I avvek 
såtillvida att kvaliteten på deras strategier var lägre än de övriga två paren, totalt 3 till 
skillnad från totalt 5 för övriga två par som fick lässtöd. 
 
Av de par som inte fick lässtöd var det bara paret J och E som använde någon av 
lässtrategierna sammanfatta och rita. De använde sig av strategin rita med kvaliteten 3. 
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6.3.2 Lässtöd/Lässtrategier och rätt svar 

Två elevpar lyckades komma fram till rätt svar på uppgiften. Båda dessa par fick 
lässtöd och använde sig av strategierna sammanfatta och rita. Kvaliteten på de båda 
parens lässtrategier var den högsta av samtliga par, totalt 5. 
 

6.3.3 Resonemang och rätt svar 

De båda paren som kom fram till rätt svar använde sig av KMR. Av de fyra paren 
som inte kom fram till rätt svar var det ett par som använde sig av IR medan övriga 
tre par använde KMR, ett av dessa par gjorde dock en ansats att använda IR som inte 
fullföljdes. 
 

6.3.4 Lässtöd/Lässtrategier och resonemang 

Som konstaterats i 6.1.7 så använde samtliga tre par som fick lässtöd KMR. De 
tillämpade även de två strategierna sammanfatta och rita som ingick i lässtödet. Två 
av paren lyckades dessutom komma fram till rätt svar. Ett av de par som inte fick 
lässtöd använde lässtrategin rita med hög kvalitet. Detta par använde sig av KMR. 

 

7 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras studiens resultat och metod. Resultatdiskussionen kopplar 
resultatet till några av de teorier och styrdokument som presenterats i tidigare kapitel. 
I metoddiskussionen granskas det tillvägagångssätt som valts för genomförandet av 
studien. 
 

7.1 Resultatdiskussion 
De huvudsakliga resultaten av datainsamlingen visar att samtliga elever som fick 
lässtöd använde KMR. Av eleverna som inte fick lässtöd använde ett av paren IR 
medan övriga två använde KMR. Ett av paren, bland de som inte fick lässtöd, som 
använde KMR visade dock en tendens att påbörja ett IR. Det var således endast ett 
par som tydligt avvek från de övriga paren vad gäller de matematiska resonemangen. 
Endast två av paren lyckades komma fram till rätt svar. Båda dessa par hade fått 
lässtöd och använde KMR.  
 
Resultatet tyder på att lässtödet kan underlätta för eleverna att föra framgångsrika 
kreativa resonemang.  Det är dock, utifrån en liten studie som denna, svårt att dra 
slutsatsen att lässtöd vid läsning av uppgiftstexter i matematiken alltid främjar elevers 
förmåga att föra KMR och förmåga att komma fram till rätt svar. Studien har å andra 
sidan inte visat några tecken på att så inte skulle vara fallet.   
 
I de följande avsnitten diskuteras resultatet med utgångspunkt i några av de teorier 
och styrdokuments som hittills har presenterats. 
 

7.1.1 Lässtödet avlastar arbetsminnet till fördel för KMR? 

Resultaten indikerar att elever som får lässtöd har lättare att föra KMR och med den 
typen av resonemang komma fram till rätt svar på uppgiften. Det är rimligt att anta att 
det är flera faktorer som i samverkan främjar elevens förmåga att läsa och lösa 
uppgiften. En sådan faktor kan vara att lässtödet fungerar som en avlastning av 
elevernas arbetsminne. Arbetsminnet är enligt Fuchs et al. (2015) är en begränsad 
resurs som tas i anspråk vid såväl läsningen av uppgiftstexten som vid de matematiska 
resonemang som förs vid lösningen av uppgiften. Tillämpningen av lässtrategierna 
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innebär att eleverna omformulerar och tolkar texten och skriver ned och visualiserar 
sina tolkningar. Detta kan tänkas fungera avlastande för arbetsminnet genom att 
tolkningarna dokumenteras i bild och text. De detaljer och sammanhang som tolkats 
fram behöver därmed inte hållas i elevernas arbetsminne. Resurser som på detta sätt 
frigjordes i arbetsminnet hos de elever som fick lässtöd kan därmed ha använts för att 
föra KMR. 
 

7.1.2 Lässtödet gör det lättare att hantera inkonsistent språk? 

En annan aspekt som kan vara av värde att lyfta fram är vilken betydelse 
uppgiftstextens utformning har för elevernas möjligheter att tolka texten och föra 
matematiska resonemang. Texter kan, utifrån dess syntaktiska utformning, delas upp i 
olika kategorier. En uppdelning som beskrevs i kapitel 3 är texter som innehåller 
konsistent respektive inkonsistent språk (Pape, 2004, s.189). Uppgiftstexter som 
innehåller inkonsistent språk ställer särskilt höga krav på elevernas arbetsminne 
(Fuchs, et al., 2015, s.220). Vid en granskning av den uppgiftstext som användes i 
denna studie (Bild 1) blir det tydligt att det finns flera inkonsistenta inslag i texten. 
Dessa inslag gör det omöjligt att direkt, i den ordning som texten läses, översätta 
informationen i texten till de matematiska beräkningar som behöver göras för att lösa 
uppgiften. Ett exempel på detta är att uppgiftens frågeställning, hur många 
passagerare som steg på bussen från början, syftar till ett förhållande som råder i 
början av texten. Ett annat är utsagan att en tredjedel av alla passagerare steg av på 
den tredje hållplatsen. Den utsagan går inte går att direkt översätta till en beräkning 
eftersom det är okänt hur många passagerare som fanns på bussen när en tredjedel 
steg av.  
 
Strategin sammanfatta kan innebära att eleverna i sin omformulering av texten ändrar 
den syntaktiska utformningen så att den blir mindre belastande för arbetsminnet 
(enlig Fuchs m.fl.). Ingen av elevernas sammanfattningar innebär en omformulering 
av texten så att den innehåller enbart konsistent språk. En sådan omformulering är 
inte okomplicerad att göra. De båda paren som lyckades komma fram till rätt svar 
utgick från ett antagande om att det fanns 3 passagerare som kan ha funnits på bussen 
från början. På så sätt får texten en konsistent form fram till den punkt när en 
tredjedel steg av bussen. Det går då att direkt ur texten härleda 3+9+12-3. De båda 
paren gjorde dock inte sitt antagande när de tillämpade lässtrategierna utan i ett senare 
skede då de hade resonerat matematiskt kring hur de skulle lösa uppgiften. 
 

7.1.3 Lässtödet underlättar för MBA och konceptuell förståelse? 

En aspekt som skiljer sig mellan de elevpar som lyckades lösa uppgiften och de som 
inte lyckades lösa uppgiften är insikten att antalet passagerare som fanns på bussen 
från början inte går att räkna fram genom att översätta texten direkt till matematiska 
beräkningar. Tre av de par som inte lyckades lösa uppgiften hämtade matematisk 
information direkt från texten och gjorde beräkningen 9+12-3=18 och därefter 18-
6=12 (en tredjedel av 18 stiger av). Detta sätt att läsa och förstå texten motsvarar 
Direct Translation Approach (DTA) (Pape, 2004, S.199-200) och procedurell 
förståelse (Carpraro & Joffrion, 2006, S.149). De par som lyckades komma fram till 
rätt svar tycktes inse att antalet passagerare som fanns på bussen från början påverkar 
hur många som utgör den tredjedel som stiger av vid den tredje hållplatsen. Detta sätt 
att läsa och förstå uppgiften motsvarar Meaning Based Approach (MBA) (Pape, 2004, 
S.199-200) och konceptuell förståelse (Carpraro & Joffrion, 2006, S.149). 
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Det faktum att de båda paren som kom fram till rätt svar också fick lässtöd kan 
möjligtvis tyda på att lässtödet underlättade för eleverna att använda MBA och 
konceptuell förståelse. Exempelvis så kan det tänkas att den gestaltning av bussens 
färdväg och vad som sker vid varje hållplats som eleverna gör när de ritar hjälper 
eleverna att nå en djupare förståelse för uppgiften.  
 
MBA och konceptuell förståelse av uppgiftstexter har stora likheter med matematiska 
resonemang av typen KMR. MBA och konceptuell förståelse handlar om att göra en 
realistisk tolkning av en text genom att, på ett kreativt sätt, ta hänsyn till textens 
sammanhang och all information som ges i texten. (Carpraro & Joffrion, 2006, s.149 ; 
Pape, 2004, s.200). Detta kan liknas vid KMR då eleven skapar egna 
lösningsprocedurer som grundas i matematisk information (Lithner, 2008, s.50). Man 
skulle kanske kunna tala om kreativ läsning när MBA och konceptuell förståelse 
används vid läsningen av en uppgiftstext och kreativ lösning när KMR används för att 
matematiskt resonera sig fram till en lösning på uppgiften. Ett möjligt antagande är 
därför att elever som läser uppgiftstexter på ett kreativt sätt också är mer benägna att 
använda KMR när de löser uppgifterna. 
 

7.1.4 Paret D och B 
Eftersom endast ett av parens resonemang tydligt avvek från de övriga är det 
intressant att försöka utreda möjliga orsaker till varför just detta par (D och B) 
använde IR. D och B ägnade en stor del av sessionen åt att tolka uppgiftstexten. 
Svårigheterna att tolka texten låg främst i att enas om hållplatsernas geografiska 
belägenhet, huruvida de alla låg i Norrby centrum eller Österby centrum. Uppgiftens 
utformning med namn på platser som existerar i verkligheten i den stad där elevernas 
skola ligger vållade problem för D och B. Ett syfte med att använda en verklig 
busslinje var att eleverna skulle känna till bussens färdväg och därmed inte behöva 
lägga tid på att utreda eventuella geografiska frågetecken. För D och B blev effekten 
snarare det motsatta. De berättade för undersökaren efter sessionen att de endast åkt 
med den bussen några enstaka gånger och att de var osäkra på dess färdväg. Utifrån 
deras tolkningar att samtliga hållplatser tillhörde eller inte tillhörde Norrby centrum 
blev deras lösningsmetoder att i det första fallet summera antalet passagerare som 
klivit på under bussens färdväg och i det andra fallet att konstatera att inga 
passagerare klivit på i Norrby centrum. Dessa lösningsmetoder krävde inget KMR 
utan kunde utföras med rutinmässiga IR. 
 
D och B tillhörde de par som inte fick lässtöd. Huruvida lässtödet skulle ha hjälpt D 
och B att bringa reda i sina geografiska bryderier är omöjligt att veta. Det är dock inte 
otänkbart att strategin rita kan ge en viss hjälp att geografiskt bestämma var 
hållplatserna ligger, särskilt om eleverna ritar upp bussens färdväg på ett kartliknande 
sätt. 
 

7.2 Metoddiskussion 
I detta avsnitt förs en kritisk diskussion kring studiens genomförande. 
 

7.2.1 Uppgiften 

Uppgiftstexten utformades på ett sätt som bedömdes vara tillräckligt utmanande för 
eleverna, såväl språkligt som matematiskt, för att inte kunna läsas och lösas lättvindigt 
på ren rutin. Det faktum att två av de sex paren lyckades komma fram till ett korrekt 
svar talar för att svårighetsgraden varken var för låg eller för hög. Elevernas arbete 



 

 24 

med uppgifterna, vilket innefattade diskussioner och resonemang kring hur uppgiften 
skulle kunna tolkas och lösas, ger ytterligare denna slutsats. Utformningen av 
uppgiftstexten gav emellertid upphov till ett, för undersökningen, oönskat problem 
för ett av elevparen. Busslinjen och de platser som finns med i studiens textuppgift 
(bild 1) existerar i verkligheten och bussen passerar i närheten av den skola där 
eleverna som deltog i undersökningen går. Tanken med detta var att uppgiften skulle 
uppfattas som vardagsnära och realistisk och därmed vara mer engagerande för 
eleverna. Det visade sig dock att paret D och B sällan åker buss, de hade bara någon 
enstaka gång åkt med den aktuella bussen. De var inte heller säkra på den geografiska 
informationen i texten. Deras diskussion kretsade därför till stor del kring huruvida 
alla hållplatser ligger i Norrby centrum eller inte. Detta har även diskuterats i avsnitt 
7.1.4 i relation till lässtrategier och matematiska resonemang. 
 

7.2.2 Urval av elever och indelning i par 

Urvalet av elever styrdes utöver ovanstående kriterier i hög grad av praktiska faktorer. 
Att det blev just denna klass och dessa elever i klassen som deltog beror på att det var 
den klassen som fanns tillgänglig när studien skulle genomföras och att de elever som 
deltog valde att delta samt fick vårdnadshavarnas godkännande. Därför är urvalet att 
betrakta som godtyckligt, vilket innebär att resultatet inte är generaliserbart. Detta kan 
ses som en nackdel men resultat av kvalitativa studier är å andra sidan vanligtvis inte 
generaliserbara (Larsen, 2009, s.24).  
 
Indelningen av eleverna i par gjordes utifrån två kriterier. I första hand strävades efter 
att skillnader i elevernas matematiska förmågor skulle vara så små som möjligt inom 
varje par. Det andra kriteriet var att paren skulle ha goda förutsättningar att samarbeta 
med varandra. Elevernas matematiklärares bedömning av hur väl eleverna skulle passa 
ihop med varandra utifrån dessa kriterier var avgörande för den indelning som 
gjordes. En invändning till detta kan vara att indelningen gjordes enbart baserat på 
lärarens subjektiva bedömning. En annan möjlig nackdel är att det vid indelningen i 
par inte togs någon hänsyn till elevernas läsförmåga. Eftersom studien gick ut på att 
eleverna skulle läsa och lösa en uppgift som beskrevs i textform så kan skillnader i 
elevernas läsförmåga påverka deras möjligheter att lösa uppgiften. Skillnader i 
läsförmåga inom paren kan möjligen jämnas ut genom att den elev som har hög 
läsförmåga under samtalet delger sin förståelse av texten till sin kamrat.  
 
Av praktiska skäl så fanns ingen möjlighet att på något mer objektivt sätt kontrollera 
elevernas förmågor för att kunna ta hänsyn till dessa vid parindelningen och vid 
tolkningen av studiens resultat. Inga tecken på några större skillnader läsförmåga eller 
matematisk förmåga, varken inom eller mellan paren, uppfattades av undersökaren.  
 

7.2.3 Genomförandet 

Vid undersökningens genomförande satt eleverna tillsammans med undersökaren i ett 
avskilt rum. Detta innebar att eleverna inte befann sig i sin naturliga miljö vilket 
möjligtvis kan ha påverkat elevernas beteende och prestation jämfört med om de hade 
suttit i sitt klassrum (Larsen, 2009, s.89). Att genomföra studien i ett avskilt rum var 
nödvändigt för att kunna spela in elevernas samtal samt för att eleverna skulle kunna 
arbeta ostört. Alternativet hade varit att observera elevernas arbete med uppgiften i en 
normal klassrumssituation. Då hade det dock inte varit möjligt för undersökaren att 
lika noggrant följa ett specifikt pars arbete med uppgiften.  
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Det faktum att elevernas samtal spelades in kan ha medfört en viss stress hos eleverna 
vilket kan ha påverkat resultatet. Undersökaren uppfattade dock inga tecken på 
nervositet hos eleverna under sessionerna. Denna risk bedöms därför som liten. 
Eleverna informerades, både i helklass någon vecka innan genomförandet samt direkt 
innan sessionernas början, att inspelningen kommer att raderas utan dröjsmål, att 
ingen förutom undersökaren och handledaren kommer att lyssna på den och att det 
inte kommer att gå att identifiera dem i de utskrifter som görs av samtalen. Detta 
borde ha bidragit till att eleverna kände sig trygga med att bli inspelade. 
 
Vid deltagande observationer finns en risk att undersökaren oavsiktligt påverkar de 
personer som observeras (Larsen, 2009, s.89). Undersökaren var medveten om denna 
problematik och kunde därför förhålla sig kritisk till sitt eget agerande, både vad gäller 
kroppsspråk och verbalt språk, under sessionerna med eleverna. Detta torde ha 
minskat risken för att eleverna påverkades av undersökaren på ett sätt som kan ha 
inverkat på studiens resultat.  

 

8 Förslag på fortsatt forskning 
För att ytterligare undersöka relationen mellan läsning och matematiska förmågor kan 
det vara intressant med längre och mer utförliga studier av de eventuella effekter olika 
typer av lästräning, lässtrategier etc. kan tänkas ha på elevers matematiska förmågor. I 
denna studie fokuserades på resonemangsförmågan. En annan förmåga som kan vara 
intressant att studera i relation till läsning är begreppsförmågan (förmågan att använda 
och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp).  
 
Ett annat intressant fält för fortsatt forskning är den eventuella kopplingen mellan 
kreativa sätt att läsa och kreativa matematiska resonemang. Ett försiktigt antagande 
som görs i resultatdiskussionen (avsnitt 7.1.3) är att elever som läser uppgiftstexter på 
ett kreativt sätt också är mer benägna att använda KMR när de löser uppgifterna. En 
möjlig forskningsfråga utifrån detta skulle kunna vara: i vilken mån, om någon, 
kreativa sätt att läsa textuppgifter såsom MBA och konceptuell förståelse främjar 
användandet av KMR vid lösningen av uppgifterna eller vice versa? 
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10 Bilaga 1 – Informationsbrev 

 
 

Information till vårdnadshavare gällande en studie om läsförståelse 
och matematikförmågor. 
 
Hej alla vårdnadshavare i årskurs 6 på xxxx! 
 
Jag håller just nu på att skriva mitt examensarbete på grundlärarprogrammet. Arbetet går ut på att göra 
en studie för att undersöka om specifik lästräning vid läsning av uppgiftstexter i matematik kan främja 
de matematiska resonemang som eleverna för när de arbetar med att lösa uppgifterna. 
 
För att få underlag till studien kommer jag att observera elever när de, tillsammans med mig, arbetar 
med att läsa och lösa textuppgifter i matematiken. Vissa elever kommer att få en särskild genomgång av 
läsförståelsestrategier som de sedan använder sig av när de läser uppgiftstexterna. De elever som deltar 
i studien kommer att delas in i par och sitta avskilt tillsammans med mig och arbeta med uppgifterna.  
 
Jag kommer att göra ljudinspelningar av det som sägs under tiden eleverna arbetar med uppgifterna. 
Endast jag och min handledare kommer att ha tillgång till inspelningarna, de kommer endast att 
användas i denna studie och de kommer att raderas utan dröjsmål när examensarbetet är färdigt. De 
elever som deltar kommer att garanteras anonymitet, vilket betyder att varken namnen på eleverna eller 
på skolan kommer att gå att identifiera i den uppsatstext som kommer att publiceras på Högskolan 
Dalarna. 
 
Eleverna deltar helt frivilligt i studien, de kan när som helst avbryta sitt deltagande och återgå till 
ordinarie lektion, utan att behöva motivera sitt avhopp. Elever som väljer att avbryta kommer inte att 
finnas med i undersökningen.  
 
Vårdnadshavarnas godkännande krävs för att en elev ska kunna delta i studien. Därför frågar jag dig 
om du, som vårdnadshavare, ger ditt godkännande att ditt barn får delta i undersökningen. Du ger ditt 
godkännande genom att skriva under här nedan och skicka eller lämna brevet till mig. 
 
Om du har några frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta mig eller min handledare! 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
Anders Björnson 
 
e-post: h11andbj@du.se 
 
Handledare: Jan Olsson, e-post: jao@du.se  
 
 
Härmed godkänner jag att mitt barn får delta i studien: 
 
Elevens namn:                                                                                               
 
Vårdnadshavares underskrift:  
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