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Sammanfattning: 

 
Den föreliggande studiens sammanställda forskningsresultat visar att svaga prestationer i 

matematiska textuppgifter kan bero på bristande läsförståelse. Läsförståelse är komplex och 
det finns flera faktorer som kan ha en inverkan. I studiens tas följande fyra faktorer upp: 
läsförståelsestrategier, språkförståelse, kontext och mentala processer. 

Studiens inriktning är läsförståelse i matematik för elever i årskurs 4-6 och har 
aktionsforskning som arbetsgång. Syftet med studien var att tillsammans med deltagande 

lärare och elever konstruera och undersöka en modell för läsförståelse som kan användas av 
elever i arbetet med matematiska textuppgifter. Modellen består av fyra delar och ger elever 
möjlighet att läsa, skriva, rita och tala matematik. Resultatet visar att modellen är användbar 

både för lärare och elever och att den kan anpassas på både grupp och individnivå.  

 

 
 
Nyckelord: läsförståelse, läsförståelsestrategier, matematiska textuppgifter. 
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Förord 

Studien som följer tituleras Läsförståelse – en pusselbit i matematiska textuppgifter. Studien 
benämns som Examensarbete II och är vår allra sista kurs på Högskolan i Halmstad innan vi 

är färdiga som Grundskolelärare i åk 4-6. Vi som har skrivit och genomfört den här studien 
heter Sofia Bjärnklint och Suzana Prajz Apell. Som grund till Examensarbete II genomfördes 
Examensarbete I, en kunskapsöversikt som benämns ”Matematik är också ett språk”. Här 

hämtades mycket kunskap om läsförståelsens betydelse i matematiska textuppgifter och kan 
med fördel läsas som bakgrund.  

 
I skrivandet av Examensarbete II har vi fått hjälp i form av handledningsgrupper. Vi vill 
därför tacka våra handledare Ing-Marie Svantesson och Anders Urbas för kritiska reflektioner, 

andra synvinklar och idéer. Vissa stunder har det varit övermäktigt och utan er hade det varit 
svårt att lyckas. Vi vill även tacka våra kritiska vänner i handledningsgruppen som trots 

kämpandet med egna examensarbeten har tagit sig tid att läsa och kritiskt granska vår studie. 
Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer som tålmodigt har stått ut med oss när vi nästan 
inte har visat oss hemma under en tid med hektiskt skrivande. 

   
Arbetet är ett samarbete från början till slut där vi författare har turats om att stötta varandra i 

både med och motgångar. Texten är skriven av oss båda. När den ena har skrivit har den andra 
suttit bredvid och reflekterat över texten och tvärt om. Arbetet med studien har gett oss många 
nya lärdomar om läsförståelsens betydelse i matematiska textuppgifter. Vi önskar dig en 

trevlig läsning och hoppas att du kommer känna att arbetet är givande för just dig. 
 

Hälsningar Sofia och Suzana 
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1. Inledning 
PISA-provens sjunkande resultat i matematik och läsförståelse är intressanta eftersom de 
svenska nationella proven i matematik visar en relativt jämn kurva mätt sedan 1998 

(Skolverket, 2013a). En jämförelse mellan textuppgifter i PISA-proven i matematik och 
textuppgifter i svenska nationella prov i matematik för elever i åk 9 från 2012 visar att PISA-

provets textuppgifter innehåller mer text än de nationella proven. Närmare bestämt 75 
ord/uppgift jämfört med 28 ord/ uppgift. Även tidsmässigt finns det en signifikant skillnad 
mellan proven. I PISA-provens matematiska textuppgifter är genomsnittet 29 ord/minut 

jämfört med 5 ord/minut i de svenska nationella provens matematiska textuppgifter. Roe och 
Taube (2006) uttrycker i sin rapport, angående svenska och norska elevers resultat i PISAS 

prov 2003 att det finns ett konstaterat samband mellan läsförståelse och matematik i elevernas 
svar. Författarna (ibid.) rekommenderar i sin rapport att lärare i matematik bör lägga mer tid 
på att arbeta med läsförståelse i matematik. Vidare menar Roe och Taube (ibid.) att 

läsförståelse ökar i matematik genom att elever talar, läser och skriver matematik. Den senast 
rapporterade PISA- undersökningen 2012, visar att svenska elevers resultat i matematik har 

försämrats succesivt genom åren sedan den första undersökningen genomfördes år 2000. 
Svenska elever ligger nu under OECD:s (Organisation for Economic Co-operation and 
Development) medelvärde i samtliga av de tre provområdena matematik, läsförståelse och 

naturvetenskap (Skolverket, 2013b). Det finns en skillnad i utformning och syfte mellan 
PISA-proven och de nationella proven. PISA-proven kan inte jämföra eller utvärdera elever 

på individnivå. Istället kan jämförelser i resultat användas mellan olika skolor, till exempel 
mellan kommunala skolor och friskolor (Skolverket, 2013b).  
 

Lgr 11(Skolverket, 2011) är tydlig med syftet för ämnet svenska. Elever ska ges 
förutsättningar att utvecklas i tal och skrift samt att känna en tro på sig själva och sin förmåga 
att uttrycka sig i olika sammanhang. Det är även tydlig att elever ska kunna läsa och analysera 

texter i olika sammanhang och med olika syften genom att använda olika lässtrategier. Detta 
för att förstå och tolka varierande texters budskap samt att kunna läsa mellan raderna. 

I ämnet matematik ger syftestexten i Lgr 11 (Skolverket, 2011) uttryck för att elever ska ges 
förutsättningar att utveckla sina kunskaper inom ämnets olika områden, i vardagen samt i 
olika ämnen. Elever ska enligt syftestexten även ges möjligheter att öka sitt intresse och 

självförtroende i ämnet för att kunna använda sig av matematik i olika sammanhang 
(Skolverket, 2011). I denna studie tolkas Lgr 11 som att ämnet svenska med läsförståelse som 

fokus, bör vara en del av matematikundervisningen när det gäller att läsa och analysera texter 
i olika sammanhang. Kunskapskraven för matematik är tydliga i sin koppling till språket och 
läsförståelse, medans det centrala innehållet som är lärares vägledning för arbetsområden i 

ämnet helt saknar samma koppling  
 

Läsförståelse är en viktig del, för att inte säga den viktigaste delen i en elevs skolutveckling 
(Lundberg & Sterner, 2006). Enligt Westlund (2009) är läsförståelse en ständigt pågående 
komplex process som innefattar ett samspel mellan läsaren och texten. En elev som inte 

lyckas med den tidiga läsinlärningen kan känna sig misslyckad och tappa tron på sig själv. Att 
inte förstå en text skapar enligt Lundberg och Sterner (2006) ett slags utanförskap som kan 

leda till att eleven tappar modet att ta sig an nya utmaningar. Likaså kan svårigheter i 
matematik påverka självförtroendet. Även Ahlberg (2001) påtalar hur viktigt det är att elever 
redan i tidiga skolår får känslan att de lyckas i matematik för att inte känna en motvilja inför 

ämnet.  
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Författaren (ibid.) menar att det är matematikens uppenbara inriktning mot rätt eller fel som är 

utpekande för elever om vem som kan eller inte. Detta skulle kunna vara en orsak till elevers 

bristande självförtroende i ämnet.  

Enligt Bjärnklint och Prajz Apell (2016) är läsförståelse i matematik viktigt för matematiska 
prestationer. Forskning har visat att elever till viss del saknar lässtrategier att ta sig an 
matematiska textuppgifter (Glenberg, 2012; Österholm, 2006; Wiest, 2003). När vi har varit 

ute på skolorna som lärarstudenter har vi ofta upplevt att elever hakar upp sig vid matematiska 
textuppgifter och behöver hjälp. När elever får förklarat textuppgifter för sig med andra ord 

kan de i regel fortsätta sitt arbete. Emellertid blir det en hel del väntade på läraren för att 
komma igång. Vi har även uppmärksammat att elever ofta fokuserar direkt på symbolerna i 
textuppgiften om de inte har förståelse för innehållet vilket många gånger leder till fel svar. 

Med symboler menas i studien siffror, matematiska tecken och bilder som förekommer i 
textuppgifter. Studiens mål är att tillsammans med lärare och elever utveckla verksamheten 

genom att konstruera och undersöka en modell som elever kan använda sig av för att själva 
kunna läsa textuppgiften och på egen hand ta sig vidare utan att behöva vänta på hjälp. Lärare 
och elever som ingår i studien visade intresse för att undersöka en modell för att förbättra 

förutsättningarna för läsförståelse i matematiska textuppgifter. Modellen som undersöks i 
studien har fyra delar och är konstruerad i ett samarbete med lärare, elever och oss författare. 

Den undersökta modellen ger elever möjlighet att skriva, rita och tala matematik genom att 
elever tar ut fakta, ritar bilder samt muntligt och skriftligt återberättar textuppgifter för att 
utveckla läsförmåga i matematiska textuppgifter. Kunskaper inom ämnet läsförståelse i 

matematiska textuppgifter är hämtade ifrån tidigare forskning. Vår ambition är att modellen 
som utvecklas tillsammans med lärare och elever, kan vara användbar i arbetet med 

läsförståelse av matematiska textuppgifter.  

1.1 Problemformulering  

Internationella studier visar att svenska elevers resultat i matematik sjunker och att 
läsförståelse i matematiska textuppgifter är en bidragande orsak (Roe och Taube, 2006). Roe 

och Taube (ibid.) rekommenderar att lärare i matematik ger elever möjligheter att läsa, tala 
och skriva matematik. En kunskapsöversikt av Bjärnklint och Prajz Apell (2016) visar att 
läsförståelse i matematik är en viktig pusselbit i matematiska textuppgifter.  Problemet är att 

elever verkar ha svårigheter med att förstå vad matematiska textuppgifter handlar om. Istället 
för att sätta sig in i texten fokuserar de direkt på symbolerna. Ibland lyckas de få rätt svar men 

många gånger blir det fel. Detta kan bero på att elever saknar läsförståelsestrategier i arbetet 
med textuppgifter. Matematikundervisningen skulle kunna förbättras med hjälp av en modell 
där elever ges möjlighet att läsa, rita, tala och skriva matematik. Elever är vana vid att arbeta 

med läsförståelse i olika ämnen men i matematiken är arbetet med läsförståelse inte lika 
tydligt. Elever ska inte misslyckas i matematiska textuppgifter på grund av bristande förmåga 

gällande läsförståelse. 

1.2 Syfte och forskningsfråga  

Syftet med föreliggande studie är att undersöka en modell som elever kan använda sig av när 
de läser matematiska textuppgifter. Modellen har konstruerats genom aktionsforskning 

tillsammans med lärare och elever på mellanstadiet under studiens gång. Ambitionen med 
studien är att den ska bidra till läsförståelsestrategier i matematik. 
 

Forskningsfråga: Hur kommer elevers läsförståelse till uttryck i årskurs 5 och 6, när de arbetar 
med en modell bestående av fyra delar, för läsförståelse i matematiska textuppgifter? 
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2. Tidigare forskning 
En tidigare kunskapsöversikt av Bjärnklint och Prajz Apell (2016) visar att läsförståelse i 
matematik är en viktig del som bör undervisas specifikt för att elever ska ges möjligheter att 

klara av att läsa och lösa matematiska textuppgifter. Forskningsrapporterna som studerades 
hade olika inriktningar inom läsförståelse i matematik. Av det drogs slutsatsen att området 

verkar vara komplext. Faktorer som läsflyt, läsnogrannhet, läsförståelse, verbal förmåga, 
språkförståelse, fonologisk medvetenhet, arbetsminnets kapacitet, ordförståelse, kontext och 
logiskt tänkande var framträdande faktorer i artiklarnas resultat.  

 
Kapitlet som följer presenterar tidigare forskning som är relevant för studien och det aktuella 

ämnet läsförståelse i matematiska textuppgifter. Tidigare forskning fokuserar på följande fyra 
aspekter: läsförståelsestrategier, språkförståelse, kontext och mentala processer. 
Uppdelningen mellan dessa aspekter är transparent eftersom de överlappar och går in i 

varandra i vissa delar. Faktorerna används även som rubriker till följande stycken. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattning av dessa fyra faktorer och en koppling görs till denna studies 

syfte som är att undersöka en modell som elever kan använda sig av när de läser matematiska 
textuppgifter.  
 

2.1 Läsförståelsestrategier 

Elever använder olika läsförståelsestrategier när de läser texter. Med läsförståelsestrategier 

menas i denna studie metoder som elever använder sig av när de läser matematiska texter. För 
att förstå vad läsning av en text innebär krävs förståelse för vad läsprocessen betyder. En 

matematisk text kan likställas med en faktatext (Lundberg och Sterner, 2002). Enligt 
författarna (ibid) innebär läsning av en faktatext en process som innehåller 
problemsituationer, specifika begrepp, procedurer, instruktioner, termer och speciella regler. 

Processen innehåller flera steg: före läsningen, under läsningen och efter läsningen. Före 
läsningen ska elever ta upp egna förkunskaper och gå igenom nya ord och begrepp. Under 

läsningen ska elever få tillfälle att stanna upp, reflektera, göra kopplingar och skriva 
nyckelord. Efter läsningen ska elever försöka minnas vad som stod i texten och med hjälp av 
nyckelord dra slutsatser samt samtala om detta. De tre ovannämnda processerna kopplas i 

studien till att elever ges möjlighet att ta ut fakta ur matematiska textuppgifter för att 
synliggöra det väsentliga i texten, samt att de får tillfälle att reflektera över och bearbeta det 

som lästs för att öka sin förståelse för innehållet. Att ta ut nyckelord är enligt Lundberg och 
Sterner (2002) en process i läsningen av matematiska texter medans Österholm (2009) som 
ser detta som en strategi. Strategin att plocka ut nyckelord används generellt av elever från 

grundskolan upp till universitetsstuderande enligt Österholm (ibid.). 
 

För att uppnå läsförståelse i en matematisk textuppgift väljer elever ibland att använda egna 
ord istället för de ord som redan finns i uppgiften när de återberättar den. Detta kan också ses 
som en strategi för läsförståelse i matematik. Adams och Lowery McKoy (2007) diskuterar att 

elever verkar föredra att använda sig av ord som är mer vardagsnära för dem själva och att de 
undviker matematikspråket när de formulerar sig i matematik. Även Wiest (2001) påtalar att 

elever föredrar enkla ord som är nära deras vardag i matematiska uppgifter, framför ord som 
är komplicerade och obekanta. I studien kopplas detta till att elever bör ges möjlighet att 
återberätta textuppgifter skriftligt och muntligt eftersom det tränar deras förmåga att använda 

egna ord och bygga ut meningar för att öka förståelsen för textuppgifters innehåll.  
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En annan författare som diskuterar fördelarna med att elever talar matematik är Allen (1985). 

Enligt författaren (ibid.) förstår och föredrar elever textuppgifter bättre som de själva har 
formulerat än de som är skrivna av vuxna, trots att elevers texter innehåller fler ord och har 

längre meningar.  Författaren (ibid.) drar slutsatsen att detta kan bero på att fler ord och längre 
meningar innehåller den information som texter skrivna av vuxna saknar. Det verkar som om 
det inte handlar om textens språkliga komplexitet utan snarare om samspelet mellan läsaren 

och texten. När elever har en riktig koppling till författaren av textuppgiften och läser en 
intressant text skriven på ”deras” språk har de bättre chans att förstå hela textens mening, 

inkluderat information som finns mellan raderna enligt Allen (ibid.).  
 
Även författarna i Mer än Matematik (Myndigheten för skolutveckling, 2008) påtalar hur 

viktigt det är att inte reducera bort orden i en textuppgift utan snarare bygga ut uppgiften med 
fler ord för att elever ska få större möjlighet att förstå innehållet. Österholm (2009) menar 

däremot att en del forskning visar att matematiska textuppgifter bör reduceras på ord eftersom 
textuppgifter inte är till för att testa elevers läsförståelse.  

2.2 Språkförståelse 

Vid läsning av en text är det viktigt att elever har en språklig förståelse för innehållet för att 

kunna arbeta med texten. I studien definieras språkförståelse som elevers förståelse för 
symboler och begrepp som förekommer i matematiska texter. Olika omständigheter kan vara 
orsak till att en elev saknar språkförståelse, vilket kan spegla sig i läsförståelsen av 

matematiska textuppgifter. Österholm (2006) har i sin avhandling undersökt hur elever tar sig 
an olika texter med eller utan matematiskt innehåll och med eller utan symboler. Författaren 

(ibid.) undersökte läsförståelseprocesser i olika texter för att se om innehållet i en matematisk 
text har inverkan på läsförståelsen. Resultatet Österholm (ibid.) fick fram var att en generell 
språkförmåga behövs vid läsning av matematiktexter utan symboler och att matematiktexter 

med symboler eventuellt kräver specifika läsförståelsestrategier. En läsförståelsestrategi som 
elever använder sig av för att nå språkförståelse i matematiska textuppgifter med symboler, 

enligt författaren (ibid.) är att enbart fokusera på dessa och därmed riskerar att missa annan 
viktig information i uppgiften. I föreliggande studie fick elever träna på att ta ut fakta för att 
undvika att fokusera direkt på symboler. Detta för att träna upp sin språkförståelse.    

 
Enligt Ahlberg (2001) handlar matematikundervisning till stor del om språklig skicklighet när 

det kommer till att förstå matematikens symboler. Författaren (ibid.) frågar sig om elever 
misslyckas i matematik på grund av brister i den språkliga kommunikationen snarare än i 
räkneförmågan, det vill säga i sin matematiska förmåga. För att elever ska lyckas i matematik 

menar Ahlberg (ibid.) att matematikens textuppgifter och problemlösningar måste vara 
kopplade till elevers erfarenheter och vardagsspråk. Elever måste ges möjlighet att 

kommunicera och diskutera med varandra i matematiken för att utbyta lärdomar och tankar. 
Även Malmer (2002) påtalar vikten av ovanstående genom att beskriva sex olika 
inlärningsnivåer där var och en av nivåerna behövs för att undervisningen i matematik ska 

vara effektiv och ge alla elever förutsättningar att lyckas. Dessa nivåer är tänka-tala, göra-
pröva, synliggöra, förstå-formulera, tillämpa och kommunicera.  
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Nivåerna som nämns ovan kan kopplas till flera pedagogiska råd som föreslås av Roe och 

Taube (2006).  Råden är baserade på tillgänglig forskning om lässkicklighet och prestationer i 
matematik. Exempel på råd som Roe och Taube (ibid.) rekommenderar är att ge elever 

möjligheter att öva på att uttrycka matematiska problem både muntligt och skriftligt, och att 
ge elever fler tillfällen då de kan reflektera möjliga lösningar på uppgiften både muntligt och 
skriftligt. Även Lundberg och Sterner (2002) menar att det är viktigt att elever pratar, läser 

och skriver om matematik för att tankar och idéer ska bli mer synliga för reflektion. Detta 
leder till djupare förståelse menar författarna (ibid.) och styrker detta med Vygotskijs teori om 

socialt samspel som grunden för allt lärande, språklig utveckling och nya tankebanor. Med 
språklig utveckling menas bland annat begreppsutveckling vilket innebär våra tankar och 
uppfattningar om omvärlden. Det sociala samspelet förstärks när elever diskuterar 

textuppgifter (Lundberg och Sterner, 2002).  I denna studie är den grundläggande idén att 
elever ska få möjligheter att arbeta med matematiska textuppgifter utan att fokusera på att lösa 

dem. I studien fick elever tillfällen att träna på de språkliga förmågorna för att utveckla sin 
läsförståelse i matematiska textuppgifter genom att läsa, skriva, rita och tala matematik.  
 

2.3 Kontext 

För att elever ska förstå en matematisk textuppgift måste de vara bekanta med uppgiftens 
kontext. Kontext i studien definieras som elevers förståelse för textuppgifters sammanhang, 
det vill säga hur eleven tolkar texten. Det finns många aspekter som kan påverka förståelse för 

kontexten. Därför är det viktigt att ta hänsyn till detta i arbetet med matematiska textuppgifter, 
för att få elever att känna igen sig i och förstå uppgifter de jobbar med. Detta ställer krav på 

valet av uppgifter samt uppgifternas variation (Bjärnklint och Prajz Apell, 2016). Målet med 
matematiska textuppgifter är att elever ska träna på att överföra sina matematiska kunskaper 
som är inlärda i skolan, till situationer i det verkliga livet (Wiest, 2001). Enligt Baranes, Perry 

och Stiegler (1989) är det centrala problemet i undervisningen att förmå elever att se 
kopplingen mellan skolkunskaper och världen utanför skolan samt att standardiserade 

textproblem inte verkar leva upp till den förväntningen. Även Österholm (2009) menar att 
elever inte alltid är medvetna om kopplingen mellan matematiken och verkligheten vilket kan 
synas i elevers svar. Detta kan tolkas som att elever har svårigheter att göra kopplingar mellan 

kontext i skolsammanhang och verkligheten. Ett exempel som Österholm (ibid.) tar upp är att 
elever kan svara 5,3 bussar i en uppgift där de ska räkna ut hur många bussar som behövs för 

att ta x antal elever från en viss punkt till en annan. Exemplet ovan synliggör problematiken 
med överföringen av kunskaperna från en situation till en annan. Att erbjuda elever varierande 
textuppgifter var en viktig del i denna studie. 

 
Elevers förtrogenhet och förståelse för texters sammanhang har enligt Wiest (2001) stor 

betydelse när de ska göra slutsatser och kopplingar i en text. för förståelsen av texter. I den 
föreliggande studien kopplas förmågan att dra slutsatser till att ta ut fakta. Detta innebär att 
om en elev har förståelse för uppgiftens kontext kan de ta ut för textuppgiften relevant fakta. 

En annan anledning till att kontexten är viktig för studien är att den även kan kopplas till 
andra aspekter som är viktiga för läsförståelsen av matematiska textuppgifter såsom att 

återberätta och rita. Detta diskuteras senare i kapitlet. 
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Adams och Lowery McKoy (2007) menar att elevers tidigare erfarenheter har betydelse i 

förståelsen av matematiska textuppgifter. När elever känner igen sig i kontexten har de lättare 

att förstå innehållet och detta skapar nya erfarenheter av nya situationer. Författarna (ibid.) 

undersökte elevers läsfärdigheter när de läste texter med olika matematiska innehåll. Det blev 

synligt att när eleverna svarade på frågor kopplade de uppgifterna till egna erfarenheter. 

Adams och Lowery McKoy (ibid.) påpekar att det är viktigt att introducera det matematiska 

språket tidigt i skolan för att elever ska erövra fördjupade matematiska förmågor.  

Variation i matematiska textuppgifters kontext verkar ha positiva effekter på elevers 

kunskaper i matematik. Wiest (2001) undersökte förhållandet mellan matematiska 
textuppgifter med fantasykontext, vuxenkontext och barnkontext. Resultatet visade att barn 
var intresserade av uppgifter med fantasykontext och löste dessa textuppgifter lika bra eller 

bättre än uppgifter med kontext tagen ur verkligheten. Författaren (ibid.) föreslår att 
fantasykontext bör användas för att täcka olikheter i intressen hos barn. Fantasykontext är så 

abstrakt att den erbjuder elever att arbeta med mer varierande och mindre bekanta uppgifter. 
På det viset ökar de kognitiva kraven och uppgifterna upplevs som mer utmanande av elever. 
Uppgifter med fantasykontext kräver en noggrann och tidskrävande undervisningsmetod men 

detta arbetssätt kan gagna uppgifter med annan kontext. 

För att skapa kopplingar och på samma gång göra mentala bilder av uppgifter måste elever 
ges tillfälle till detta. Glenberg, Willford, Gibson, Goldberg och Zhu (2012) skriver att genom 

att använda sig av ett dataprogram där elever skapar mentala bilder av texters innehåll 
förbättras deras läsförståelse. Författarna (ibid.) använde sig av en arbetsmodell i form av ett 
datorprogram Moved by Reading, där elever samtidigt som de läser en text efterliknar 

händelser på datorn. Genom att använda ovanstående arbetsmodell ges eleverna även 
möjlighet att bygga ut sina erfarenheter av olika textuppgifter och förståelsen för kontexten 

förstärks. I denna studie kopplas Glenberg et al. (ibid.) slutsats ihop med användbarheten av 
Moved by reading till hur viktigt det är att elever får arbeta med visualisering av 
textuppgifter. Att ge elever möjlighet att visa förståelse för kontexten på olika sätt för att 

skapa fler associationer är en viktig del i denna studie. Även Österholm (2006) menar att ju 
fler kopplingar till uppgiften elever kan skapa, desto bättre förståelse för uppgiften får de. 

 

2.4.  Mentala processer 

Mentala processer verkar har betydelse i läsförståelse av matematiska textuppgifter. Enligt 
Hallin (2015) kan arbetsminnet och långtidsminnet ses som mentala processer. Dessa 

processer används för att skapa en mental bild och hålla informationen en kort stund för att 
kunna lösa någon sorts uppgift. Under läsprocessen lagras ny information i arbetsminnet för 

att sedan kopplas till informationen som finns lagrat i långtidsminnet. När en elev läser en ny, 
för hen okänd matematisk uppgift, med mycket ny information som inte kan återkopplas till 
någon information i långtidsminnet, blir arbetsminnet belastad. Behovet av att återkoppla till 

informationen i långtidsminnet för att stödja arbetsminnet på olika sätt under läsprocessen, 
verkar vara viktigt för läsförståelsen av matematiska textuppgifter.  
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Enligt Alloway (2015) kan vi människor hålla få saker samtidigt i vårt arbetsminne. Detta kan 

relateras till den mängden av information som behandlas när vi läser. Författaren (ibid.) menar 
att arbetsminnets kapacitet påverkar resultatet i läsförståelse och matematik.  

Författaren (ibid.) undersökte förutsägbarhet av elevers prestationer i matematik och 
läsförståelse genom att jämföra elevernas arbetsminne och IQ med deras prestationer i 
läsförståelse och matematik. Hallin (2015) skriver att problem med arbetsminnet uppstår när 

det inte går att aktualisera information eller att återkoppla informationen vi försöker hålla i 
minnet med något annat från våra tidigare erfarenheter.  

I studien gavs elever möjlighet att avlasta arbetsminnet genom att bearbeta informationen från 
textuppgifter på olika sätt. Dels genom att skriva ner fakta och dels genom att rita en bild av 
textuppgiften. På det viset behöver inte elever belasta arbetsminnet med fakta utan 

arbetsminnet kan frigöras och användas till att göra kopplingar mellan uppgiftens innehåll och 
långtidsminnet. 
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2.5 Sammanställning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis visar forskning som tas upp att läsförståelse i matematik verkar vara 

komplex och att många olika faktorer kan ha inverkan. I tidigare forskning synliggjordes fyra 
faktorer: läsförståelsestrategier, språkförståelse, kontext och mentala processer. Inom varje 
faktor har några centrala aspekter blivit synliga, till exempel ta ut nyckelord, visualisera 

textuppgifter samt tala och skriva matematik. Dessa centrala aspekter har senare använts i 
konstruerandet av modellen som undersöks i studien. Aspekterna har bearbetats till modellens 

olika delar: ta ut fakta som läsförståelsestrategi och som mental process i form av stöd för 
arbets- och långtidsminnet; återberätta muntligt och skriftligt som en del av språkförståelse 
och förståelse för kontext och rita bilder som förståelse för kontext och stöd för mentala 

processer. Konstruerandeprocessen pågick under aktionsforskningens planeringsstadium som 
beskrivs i kapitlet metod och design. I tabellen nedan (tabell 1) presenteras de faktorer som 

har varit framträdande i sammanställandet av tidigare forskning och som har betydelse för 
syftet med denna studie vilket är att undersöka en modell för läsförståelse i matematiska 
textuppgifter. 

 
Tabell 1. Tabell som visar fyra framträdande faktorer ur tidigare forskning. Dessa är kopplade till 

modellens fyra delar genom några framträdande centrala aspekter som blivit synliga inom 
varje faktor. 

Författare  Läsförståelse- 

strategier 

Språkförståelse Kontext Mentala 

processer 

Österholm (2006, 

2009) 

x x x x 

Roe och Taube (2006) x x  x 

Wiest (2001, 2003) x x x  

Allen (1985)  x x  

Glenberg et al. (2012) x   x 

Adams och Lower 

McKoy (2007) 

 x x  

Lundberg och Sterner 

(2002, 2006) 

x x  x 

Salomon (1983)   x x 

Hallin (2015)    x 

Alloway (2009)    x 

Malmer (2002) x x  x 

Myndigheten för 

skolutveckling (2008) 

 x   

Ahlberg (2001) x x   

Baranes et al. (1989)   x  
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3. Beskrivning av modellen för läsförståelse i matematiska textuppgifter 
Modellen som undersöks i studien tar utgångspunkt i en tidigare kunskapsöversikt samt 
observationer på fältet. Den är konstruerad i ett samarbete mellan författarna till studien och 

deltagarna på fältet, det vill säga elever och lärare. Modellen består av fyra delar och är tänkt 
att ge elever strategier för att läsa matematiska textuppgifter. Enligt Glenberg et al. (2012) är 

det viktigt att elever skapar förståelse för kontexten i matematiska textuppgifter genom att 
först läsa för att direkt efter visualisera och på så sätt göra en tydlig bild av den lästa texten. 
Lundberg och Sterner (2002) menar att det är viktigt att elever ges möjlighet att diskutera 

matematiska textuppgifter för att på så sätt muntligt och skriftligt sätta ord på sina tankar. 
Ovannämnda aspekter är betydelsefulla för hur den undersökta modellens fyra delar är 

ordnade och i vilken följd de kommer. Modellen beskrivs nedan som en instruktion, kopplad 
till forskning i ämnet läsförståelse i matematik och kan användas av lärare i matematik. 

3.1 Modellens del 1 - ta ut fakta 

I den första delen ska elever läsa en textuppgift enskilt och sedan ta ut fakta som går att läsa 
ur uppgiften. Lundberg och Sterner (2002) beskriver detta som en process som fortgår under 

läsningen. Den här delen är en aktiv fas där läsaren formar en kontext utifrån sina tidigare 
erfarenheter. Tidigare erfarenheter innebär för elever att det är möjligt att skapa associationer 

(ibid.). Elever ges i del 1 möjlighet att träna sin förmåga att ta ut fakta ur den matematiska 
texten, det vill säga orientera sig i texten (Malmer, 2006, se bilaga 3). Att ta ut viktig fakta är 
en strategi som behöver tränas upp. Inte minst när det gäller matematiska textuppgifter som 

innehåller både symboler och text. Detta för att inte gå miste om viktig information eller 
enbart fokusera på symboler, vilket är en strategi som elever använder när de läser 

textuppgifter enligt Österholm (2006). 
 

3.2 Modellens del 2 – rita uppgiften 

I del 2 ska elever rita sin egen mentala bild av textuppgiften med hjälp av informationen som 

tagits fram i modellens första del -ta ut fakta. Målet med del 2 är att elever ska visualisera sina 
mentala bilder av textuppgiften vilket är en väsentlig del i arbetet med läsförståelse enligt 
Glenberg et al. (2012) och Malmer (2002). Enligt Glenberg et al. (2012) skapar elever 

kopplingar till uppgifter genom att visualisera textuppgifters innehåll. På det viset underlättas 
läsförståelseprocessen som i sig kräver en stor del av arbetsminnet. Även arbetsminnet 

avlastas, eftersom elever i det här delmomentet får ner informationen på papper, vilket gör att 
de slipper hålla informationen i arbetsminnet samtidigt som de bearbetar den. Under tiden 
elever visualiserar textuppgiftens innehåll bearbetar de informationen från modellens 

delmoment 1 och skapar de kopplingar som behövs för att informationen ska lagras i 
långtidsminnet. I det här delmomentet spelar elevers egna erfarenheter enligt Adams et al. 

(2007) en viktig roll för förståelsen av textuppgiftens innehåll.  
 

3.3 Modellens del 3 – återberätta muntligt 

I del 3 ska elever muntligt återberätta textuppgiften för en kompis med hjälp av uttagen fakta 
och bild som stöd. Adams et al. (2007) menar att elever använder sig helst av ord som är 

vardagsnära för dem. Målet med del 3 är att elever ska sätta ord på sina tankar samt få ta del 
av kompisens tankar (Lundberg och Sterner, 2002, Malmer, 2002; Glenberg et al, 2012; Roe 

och Taube, 2006; Ahlberg, 2006; Wiest, 2001; Adams et al., 2007; Allen, 1985; Myndigheten 
för skolutveckling, 2008). När elever får återberätta uppgiften med egna ord får de även 
tillfälle att bygga ut meningar och fylla ut informationsluckor för att underlätta förståelsen för 

textuppgiften, vilket enligt Allan (1985) är en läsförståelsestrategi.   
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Att återberätta muntligt med hjälp av uttagen fakta och egna bilder som stöd kan vara viktigt i 

skapandet av kopplingar i långtidsminnet, som i sin tur underlättar läsförståelseprocessen. 
Flera erfarenheter leder till att elever lättare känner igen sig i uppgiften och lättare kan dra 

slutsatser och göra kopplingar i en text enligt Wiest (2001). Detta bekräftas även av Adams et 
al. (2007) som menar att när elever känner igen sig i uppgiften leder detta till fler erfarenheter 
av nya situationer.  

 

3.4 Modellens del 4 – återberätta skriftligt 

I den fjärde och den sista delen av modellen ska elever med hjälp av fakta och bild skriva ner 
uppgiften med egna ord. Målet med del fyra är att elever tränar sin förmåga att tolka och 

analysera matematiska textuppgifter samt skriftligt sätta ord på sina tankar (Lundberg och 
Sterner (2006). Enligt Roe och Taube (2006) är det viktigt att elever ges möjlighet att träna på 

att uttrycka sig både muntligt och skriftligt i matematiska textuppgifter. I modellens del 3 och 
4 får elever möjlighet till detta. Allen (1985) menar att elever har bättre förståelse för 
textuppgifter som är skrivna av eleven själv eller en jämnårig klasskamrat. Detta eftersom 

elever enligt Adams et al. (2007) bygger ut meningar med fler ord för att skapa förståelse för 
kontexten, vilket även Myndigheten för skolutveckling (2008) diskuterar. 

4. Studiens teoretiska utgångspunkter 
Föreliggande studies teori utgår ifrån sociokulturell teori. Studiens fokus ligger på språket i 
texter och bilder vilka enligt Dysthe (2003) är två av de sju centrala perspektiven för allt 

lärande i ett sociokulturellt perspektiv. Enligt Säljö (2005) kommunicerar människor sina 
kunskaper och insikter via språket och bygger på det viset upp kunskaper som förs vidare. 

Författaren (ibid.) skriver vidare att en förutsättning för att människor ska kunna ta till sig 
kunskap är att den kan kategoriseras och sorteras, vilket deltagande elever i studien ges 
möjlighet till genom att uttrycka sig på olika sätt i text och bild.  

 
Säljö (2005) menar att alla kunskaper är begränsade till en specifik kontext, det vill säga att 

kunskaper som är inlärda i en situation inte behöver gälla i en annan. Detta kan kopplas till att 
elevers kontextbundna matematikkunskaper som är inlärda i skolan, inte behöver föras vidare 
till sammanhang utanför skolan. Enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011) är ett av kunskapsmålen i 

matematik att elever ska kunna omsätta sina kunskaper utanför skolan. 
 

Säljö (ibid.) påtalar även att de kulturella verktygen hos individen som innehåller individens 
tidigare erfarenheter kan föras vidare till andra via mediering. Att lärande medieras med hjälp 
av artefakter och appropriering är det centrala i den sociokulturella teorin. Med artefakter 

menar Säljö (ibid.) föremål skapade av människor. I föreliggande studie syftar artefakter på 
elevers bilder och texter och med dessa medierar deltagande elever sina kunskaper.  

 
Appropriering är processen mellan artefakter och aktörers kulturella redskap, det vill säga 
deras tidigare erfarenheter. I föreliggande studie syftar appropriering på den lärande processen 

som sker mellan studiens undersökta modell och elever som använder den. Säljö (2005) 
menar att lärandeprocessen sker kontinuerligt och att kunskap inte är något fast och 

oföränderligt. Wertsch (1991) skriver att det finns två olika sorters artefakter, närmare 
bestämt de semiotiska och de mekaniska. Med semiotiska artefakter menas musik, ord, bilder 
som påverkar våra tankar om världen. De mekaniska artefakterna har inverkan på den 

materiella världen (ibid.). I studien definieras elevers texter och bilder som semiotiska 
artefakter och elevers tidigare erfarenheter som kulturella redskap.  
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Enligt sociokulturell teori utvecklas människor genom att tolka och förstå omgivningen på ett 

funktionellt sätt, det vill säga på ett sätt som ger kunskapen en mening. Den sociokulturella 

teorin och dess tolkning av lärandeprocessen har inneburit att synen på vad lärande i 

matematik innebär och hur kunskaper i matematik har förändrats. Denna syn och tolkning på 

vad kunskaper i matematik är präglar läroplanen, Lgr 11, där olika förmågor sätts i fokus, till 

exempel resonemang och att överföra kunskap till andra situationer. Ahlberg (2011) tar upp 

att skolan som institution har utvecklat egna perspektiv och regler som inte stämmer med 

elevers verklighet utanför skolan och att detta ställer speciella krav på elever att överföra 

kunskaper från skolan till verkligheten. Enligt Baranes, Perry och Stigler (1989) är 

överföringen av skolkunskaper till världen utanför det centrala problemet i undervisningen. 

Modellen som undersöks i studien främjar framförallt de två ovanstående förmågorna genom 

att elever ges tillfälle att läsa, skriva, rita och tala matematik.  

5. Metod och design 
Denna studies ansats är aktionsforskning och följer aktionsforskningsspiralens fyra steg. De 

fyra stegen är planera, agera, dokumentera och reflektera (Wennergren, 2007). I kapitlet som 
följer presenteras och förklaras studiens metod och design. Kapitlet är indelat i sex stycken 
som följer aktionsforskningens struktur. En aktionsstudie, enligt Wennergren (ibid.) har två 

syften varav det ena är att skapa ny kunskap och det andra är att förändra aktörernas praktik, 
som i föreliggande studie är att utveckla verksamheten genom att konstruera och undersöka en 

modell för läsförståelse i matematiska textuppgifter. Enligt Tiller (1999) är aktionsforskning 
”en enhetlig forskningsplan” där forskaren aktivt deltar på fältet. Aktionsforskning stödjer 
praktiker att utforska egna verksamheter för att öka förståelse och på det viset kunna förändra 

den egna praktiken.  
 

Aktionsforskningens fyra steg presenteras i följande kapitel efter stycken som behandlar 
förutsättningar och urval samt etiska aspekter. Syftet med studien är att tillsammans med 
lärare och elever konstruera och undersöka en modell för läsförståelse i matematiska 

textuppgifter eftersom utvecklingsbehovet inom området blev synligt för alla deltagare i 
aktionsforskningen.  

 

5.1 Förutsättningar och Urval 

I studien genomfördes ett målstyrt urval. Detta innebar att deltagarna valdes ut på ett 
metodiskt sätt genom att de utvalda personerna var betydelsefulla för forskningsfrågan som 
ställdes i studien. Deltagarna var medforskare och hade medvetet valt att delta genom att vara 

med och konstruera och undersöka en modell för läsförståelse i matematik (Bryman, 2011). 
Föreliggande aktionsforskning har genomförts på två skolor. Den ena är en F-5 skola centralt 

belägen i en stad i Sverige och den andra är en F-9 skola på landsbygden i Sverige. Eleverna 
som deltar i studien går i årskurs 5, respektive årskurs 6. I klass fem går 26 elever och i 
årskurs 6 går det 28 elever. Klasserna på båda skolorna delades upp i två grupper på grund av 

det stora antalet elever i varje klass. I den ena klassen har en tredjedel av eleverna svenska 
som andraspråk. Sammanlagt blev 56 elever tillfrågade att delta i aktionen varav 46 deltog. 

Elevernas sjukdom eller vårdnadshavares önskemål om elevernas icke deltagande i studien 
var orsaker till bortfall. Eleverna i studien arbetade med olika uppgifter på grund av olika 
årskurser. Uppgifterna är hämtade från olika läromedel och antalet uppgifter är tänkta att ge 

elever variation. Uppgifterna valdes ut med hänsyn till textmängden, uppgiftskonstruktionen 
och svårighetsnivån. Datainsamling pågick under 5 veckor på vårterminen 2016.   
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5.2. Etiska aspekter 

Studien har haft de forskningsetiska principerna som utgångspunkt gällande individskyddet av 
forskningsdeltagare (Vetenskapsrådet, u.å.). I individskyddet ingår informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I studien ingående lärare och 
elever har blivit informerade om studiens mål, som är att utveckla en modell i arbetet med 
matematiska textuppgifter. De har även upplysts om att alla texter och bilder kommer att 

avidentifieras samt att namn, om de används i studien kommer att vara fiktiva. Björndal 
(2005) menar att det är viktigt att tystnadsplikten tydliggörs i hanterandet av materialet. Under 

första aktionsstudiens första vecka lämnades ett brev ut till samtliga vårdnadshavare för 
underskrift. Studien aktiverade deltagande elever och lärare under de tre första veckorna med 
gemensamma diskussioner där alla gavs möjlighet att lyfta tankar och funderingar kring det 

aktuella ämnet. Under sådana förhållanden har elever och lärare varit delaktiga i 
utvecklingsprocessen av modellen för läsförståelse i matematiska textuppgifter. Ett par 

anpassningar gjordes i studien för nyanlända elever med svenska som andraspråk. Dessa 
elever deltog på sina villkor och hade tillgång till tolk, vilket innebar en viss anpassning av 
genomförandet. 

 

5.3 Planera 

Aktionsforskningens utvecklingsområde i föreliggande studie planerades tillsammans med 
handledare på de i studien ingående skolorna. Målet var att förbättra arbetet med matematiska 

textuppgifter genom ökad läsförståelse. Den här typen av forskning är enligt Tiller (1999) ett 
erfarenhetsbaserat lärande. Aktionsstudien inleddes med utgångsläge för skolornas 

utvecklingsområden tagna från deras systematiska kvalitetsarbete. Genom att använda det här 
arbetssättet i studien kunde vi följa Rönnermans (2012) beskrivning av aktionsstudiens 
utgångspunkt vilket är de lokala utvecklingsbehoven. Rönnerman menar att lärarna är 

specialister på sina verksamheter och därför har störst kunskap om vilka utvecklingsområdena 
är. I vår studie har hänsyn till detta (precis nämnda) tagits genom att tidigt involvera 

handledarna i planeringsprocessen. Att arbeta på det här sättet är enligt Rönnerman (ibid) ett 
”bottom-upp” perspektiv med vilket menas att aktionsforskningen utgår från deltagarnas 
behov.  

 
Rönnerman (2012) menar att en aktionsstudie har två syften. Ett av syften är att granska och 

förstå på vilket sätt den egna verksamheten påverkas av metod eller arbetssätt och det andra är 
att utveckla verksamheten. Den här synen på forskning präglade den föreliggande studien. 
Genom observationer har vi som forskare och deltagarna i studien fått ökad förståelse för och 

genom agera-delen utveckla de involverade verksamheterna. 
 

Skolorna hade som mål, enligt deras systematiska kvalitetsredovisning att öka elevers 
läsförståelse inom olika ämnen. Enligt Tiller (1999) har deltagarna i en aktionsforskning 
genom sitt deltagande tagit ställning till att vilja förändra den egna verksamheten. Planer och 

alla processer är utarbetade för att deltagarnas ambitioner är att åstadkomma en för alla 
positiv förändring (ibid.). Tiller (1998) nämner detta som ett av sju villkor för en bra process. 

I samråd med våra handledare hade vi bestämt oss för att genomföra lektioner innehållandes 
matematiska textuppgifter.  
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Aktionsstudien startades genom att iaktta eleverna när de löste matematiska textuppgifter. 

Enligt Björndal (2005) finns det två former av observationer. Med detta menas observationer 
av den första och av andra den ordningen. Med observationer av den första ordningen menas 

när observatörens främsta uppgift är att observera. Observationer av den andra ordningen är 
sådana där observatören har eller är en del av observationen. Föreliggande studies 
observationer var en kombination av dessa båda modeller eftersom våra respektive handledare 

hade fullt fokus på att observera medan vi genomförde undervisningen samtidigt som vi 
observerade för att anteckna efteråt. Observationerna dokumenterades med hjälp av loggar 

och anteckningar (se bilaga 1). Den här delen av aktionsstudien pågick under tre veckor. 
 
Vi har med hjälp av dessa observationer, egna anteckningar samt diskussioner med deltagande 

elever synliggjort brister i läsförståelsen av matematiska textuppgifter. Vid de här tillfällena 
har vi tillsammans med eleverna kunnat sätta ord på vad fokus bör ligga. Eleverna blev på det 

sättet involverade i studien samt att deras uppfattningar kring ämnet blev synliggjorda. Våra 
handledare observerade våra diskussionstillfällen med eleverna och skrev i loggböcker (se 
bilaga 2). Varje lektionstillfälle avslutades med en diskussionsstund tillsammans med våra 

respektive handledare och deltagande elever. I de gemensamma diskussionerna kom vi fram 
till att eleverna är lösningsfokuserade och fokuserar direkt på symboler i texten och på grund 

av det missar viktig information. Det här sättet att ta sig an matematiska textuppgifter 
stämmer med bottom-up modellen som enligt Wiest (2003) betyder att elever fokuserar på 
detaljer som till exempel symboler. Vid de här diskussionstillfällena blev det även synligt att 

eleverna upplevde det svårt att fokusera på viktig information i matematiska textuppgifter, till 
exempel att de fokuserade på ord de inte förstod eller koncentrerade sig direkt på symbolerna, 

och därmed tappade fokus på meningen med uppgiften samt att kontexten kunde göra det 
svårt att förstå textuppgiften om situationen inte var välbekant. Det visade sig även att elever 
upplevde det svårt att rita vad uppgiften gick ut på. Likaså upplevde de att det var svårt att 

återberätta uppgifter för varandra med egna ord. Det blev tydligt att det saknades ett arbetssätt 
som elever och lärare kan använda när de arbetar med läsförståelse i matematiska 

textuppgifter. Kunskaperna från tidigare forskning och från ovanstående diskussioner och 
observationer mynnade ut i konstruerandet av modellens fyra delar.  
 

5.4 Agera 

Under de tre första veckor av aktionsstudien observerades eleverna av oss författare och sina 
lärare när de arbetade med matematiska textuppgifter. Den fjärde veckan arbetade eleverna 
med den konstruerade modellen under ett långt pass för att bekanta sig med den. Den femte 

veckan genomfördes aktionsstudiens del agera under en lektion. På lektionen fick eleverna 
arbeta med matematiska textuppgifter med hjälp av modellen som vi hade utarbetat (se under 

rubriken beskrivning av modellen för läsförståelse). Lektionen inleddes med en genomgång 
av modellen på tavlan. Eleverna fick ställa frågor om modellen eftersom det var ett relativt 
nytt arbetssätt som konstruerades under aktionsstudiens första tre veckor. Eleverna delades 

sedan in i grupper om två som var slumpmässigt valda. Arbetet med modellen i aktionen 
inleddes med att eleverna enskilt fick arbeta med modellens del 1 och 2. Efter det fick de 

arbeta i par med modellens del 3 för att sedan avsluta enskilt med modellens del 4. 
Sammanlagt användes 5 olika matematiska textuppgifter i aktionsforskningen. En av texterna 
hade fantasykontext och de andra fyra hade kontext knuten till verkligheten (se bilaga 5).  
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5.5 Dokumentera 

I studien dokumenterades elevsvaren från modellens del ett, två och fyra i pappersform. 
Elevsvaren skrevs av för att på så sätt följa etiska principerna som återfinns i stycket etiska 

principer. Den insamlade empirin analyserades som text (se bilaga 8 och 10). Även den 
visualiserade delen del 2 analyserades som text (Säljö, 2005), men visades som 
avidentifierade foton (se bilaga 8). Tredje delen som bestod av återberättandet av 

textuppgifterna dokumenterades med hjälp av videoinspelningar. Varje del i modellen 
dokumenterades elev för elev. Videoinspelningarna transkriberades (se bilaga 4). Att 

skräddarsy och skapa aktioner som på något sätt ska observeras och dokumenteras skapar 
möjligheter för en djupare förståelse av den egna praktikern enligt Rönnerman (2012). Enligt 
Björndal (2005) finns det flera fördelar med videoinspelningar. En sak är att informationen 

kan bevaras och att mängden med information, som i vanliga fall hade gått förlorade, kan 
fångas upp.  Detta var en av anledningarna till att elevernas muntliga återberättande filmades.  

 

5.6 Reflektera   

Under tiden då aktionsstudien genomfördes har vi och våra handledare observerat i form av 
loggböcker. Enligt Björndal (2005) är loggböcker ett sätt att väcka och fånga tankar kring de 

observerade händelserna. Dessa har vi efter aktionerna använt i reflektionen med våra 
handledare och med varandra. Loggböckerna upplevde vi som ett bra redskap för att få syn på 
detaljer under aktionen som annars hade varit svåra att upptäcka. Att leda undervisningen 

under aktionen krävde fullständig närvaro av oss som deltagande forskare. En positiv del av 
aktionsforskningen var att vi deltog i processens alla delar. Reflektionerna med eleverna där 

deras tankar blev synliga var viktiga delar i aktionsforskningsprocessen.  
 
Majoriteten av eleverna som deltog i studien uttryckte att arbetssättet var ett optimalt sätt att 

läsa matematiska textuppgifter. En del elever ansåg dock att det var svårt att rita och att de 
inte förstod avsikten med det. Här fick vi författare tänka igenom målet med modellens del 2, 

att rita, en gång till för att försöka förmedla våra tankar med varför det är viktigt att kunna 
skapa mentala bilder av en textuppgift. Våra respektive handledares reflektioner förde arbetet 
framåt. Utan deras kritiska frågor hade det varit svårt att genomföra aktionen.  

Till exempel var det inget nytt för dem att elever skulle ta ut fakta ur en text, däremot hade de 
inte arbetat med det i matematik. En del av diskussionerna handlade om huruvida det var 

något nytt vi konstruerade eller inte och en del diskussioner handlade om behovet av 
modellen. Sammanfattningsvis har våra reflektioner lett till att vi blev ännu mer övertygade 
om nyttan av arbetet med läsförståelse i matematiska textuppgifter. 
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6. Analysmetod  
I studien används en kvalitativ innehållsanalys som är en form av textanalys av insamlat 
empiriskt material. Bryman (2011) menar att kvalitativ innehållsanalys är lämpad att söka 

efter teman i empirin som analyseras. Enligt författaren (ibid.) är den kvalitativa forskningens 
syfte tolkning, förståelse och att språket står i centrum för intresset samt att meningen med 

studien är viktigare än generalisering. Innehållsanalys är en metod att analysera texter utifrån 
teman och ett vanligt sätt att analysera texter på. I föreliggande studie analyserades empirin i 
form av text och bild och kategoriserades efter faktorer som nämns i kapitlet tidigare 

forskning. I samband med sorteringen av studiens empiri blev det tydligt vilka aspekter som 
framträdde i den undersökta modellens fyra delar. 

 
Nedan presenteras en figur för att visa hur analysen har utförts i praktiken. Figuren nedan 
tydliggör hur den undersökta modellens fyra delar kopplas ihop med analys av elevsvar och 

faktorer som var framträdande i tidigare forskning. Eleverna har arbetat med modellen i fyra 
steg, elevsvaren analyserades och resultatet synliggjorde hur eleverna uttryckte sin 

läsförståelse i matematiska textuppgifter. Detta gjordes genom att varje elevsvar noggrant 
analyserades med hjälp av anteckningar. Dessa anteckningar innehöll information om hur 
eleverna uttryckte sin läsförståelse i textuppgifterna. Den framträdande informationen kunde 

sedan kopplas till faktorerna i bakgrundsdelen under rubriken tidigare forskning.  
 

 
Figur 1. Figur som visar analysens arbetsgång. 

 

7. Resultat och analys  
I den här delen presenteras hur elevers läsförståelse kommer till uttryck när de använder 
modellen. Utdrag ur elevsvaren visas för att förtydliga hur studiens resultat i relation till 

modellens fyra delar svarar på forskningsfrågan: 
Hur kommer elevers läsförståelse till uttryck i årskurs 5 och 6, när de arbetar med en modell 

för läsförståelse i matematiska textuppgifter? 
Resultatet beskrivs i följande ordning. Inledande rubrik beskriver vilken del av modellen 
resultatet gäller. I studien användes fem olika textuppgifter som finns representerade i varje 

del för modellen. Varje del av modellen presenteras med fem utvalda transkriberade eller 
visualiserade elevsvar. Elevsvaren är valda utifrån aktionsforskningens riktlinjer att lyfta fram 

det positiva och samtidigt svara på forskningsfrågan. Varje elevsvar följs av en kommentar 
där innehållet tolkas utifrån modellens del. Varje del av modellen avslutas med 
sammanfattande kommentarer. För att lättare åskådliggöra resultatet avslutas kapitlet med en 

sammanfattande resultattabell.  
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7.1 Modellens del 1 - ta ut fakta 

 

Textuppgift A, med riddaren och draken (se bilaga 5) 

Om man hugger av ett huvud på en drake växer det omedelbart ut 5 nya. En riddare försöket 
döda en drake med 5 huvuden. Han högg av huvuden ett efter ett. När 6 avhuggna 
drakhuvuden låg på marken tog riddaren till flykten.  

Hur många huvuden hade draken då? 
 

Elevcitat text:  
Man vet att om man hugger av ett huvud på en drake så växer det ut 5 nya. Man vet att en 
riddare fösökte döda en drake med 5 huvuden. Att han högg av ett efter ett när han hyggde 

av sex huvuden hur många huvuden hade draken då? 
 

Här uttrycker en av eleverna att hen har förståelse för kontexten det vill säga att hen har 
förstått uppgiften genom att ta ut relevant fakta genom att ange att drake har fem huvud, att 
det växer ut 5 nya när riddaren hugger av ett och vad som frågas efter i uppgiften. 

 
 

Textuppgift B, om parkeringen (se bilaga 5) 
På parkeringsskylten utanför det hus där Emils mamma arbetar står det: Må – fr 8-18. Avgift: 
4 kr/timme. Månadskort: 450 kr. Emils mamma säger att hennes bil behöver stå parkerad 6 

timmar per dag. Lönar det sig för Emils mamma att köpa månadskort! 
Hur mycket tjänar hon i så fall på det under en månad med 23 arbetsdagar?  

 
Elevcitat text:  

Måndag – fredag 8-18  4 kr/timme 

6 timmar per dag 

Månadskort: 450 kr 

23 arbetsdagar 
Lönar det sig med månadskort? 
Hur mycket tjänar Emils mamma på det isåfall? 

En av eleverna uttrycker att hen har förstått uppgiftens kontext och mening med det genom att 

ange relevant fakta som behövs för att lösa uppgiften. I det här fallet är relevant fakta priset 
för att parkera, priset för månadskortet, parkeringshuset öppettider och antal dagar. 

 
 
Textuppgift C, om vattenloppor (se bilaga 6) 

Jessica fångade vattenloppor med en håv. Hon hade hittat en å där det fanns mycket 
vattenloppor. För varje liter vattenloppor hon sålde till akvarieaffären fick hon 46 kr. Hur 

mycket fick hon för 7 liter?  
 
Elevcitat text:  

Fakta 
Jessica hittade en å där det fanns mycket vattenloppor. Hon sålde vattenlopporna till 

akvarie affären. Hon fick 46 kr per liter. 

I exemplet ovan uttrycker en av eleverna att hen kan ta ut relevant fakta som behövs för att 
lösa uppgiften genom att ange att det är vattenloppor i vatten som ska säljas till 

akvarieaffären. Eleven skriver även att Jessica fick 46 kr per liter.   
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Textuppgift D, om akvariet (se bilaga 5) 

Martin köpte fiskar, vattenväxter och sand till sitt akvarium. Fyra svärdbärare kostade 24 kr 
styck, två svärdplantor kostade 16 kr styck och sanden kostade 28 kr. Martin hade 170 kr med 

sig. Räckte pengarna också till en glass för 15 kr? 
 
Elevcitat text: 

Fakta 
Martin 

4 fiskar 24 kr syck, 2 vattenväxster 16 kr syck, sand 28 kr. 
Martin hade 170 kr. 
Fråg  

Räker pengarna och så tillen glass för 16 kr. 

Här uttrycker en elev att hen kan orientera sig i texten genom att ta ut för uppgiften relevant 
fakta med vilket menas antal fiskar, priset på fiskarna per styck, hur mycket två svärdplantor 

kostar, sandens pris och hur mycket pengar Martin har med sig. Eleven använder sig av 
relevant information i sitt skriftliga återberättande av textuppgifter. 

 
 

Textuppgift E, om bläckfiskarna (se bilaga 5) 

I ett stort akvarium på ett zoo fanns det sammanlagt 137 bläckfiskar av 9 olika arter. Var och 
en av dem hade åtta armar.  

Hur många armar hade bläckfiskarna tillsammans? 
 
Elevcitat text: 

Fakta: 137 bläckfiskar 9 olika arter alla har 8 armar var 
Frågan: hur många armar hade de tillsammans? 

I exemplet ovan uttrycker en av eleverna att hen har förmåga att orientera sig i texten genom 

att på ett strukturerat sätt ta ut relevant fakta som behövs för att lösa uppgiften. I det här fallet 
är relevant fakta att det finns 137 bläckfiskar och att alla har 8 armar var, samt frågan i 
uppgiften som var hur många armar hade alla bläckfiskar tillsammans. Eleven använder sig av 

relevant information i sitt skriftliga återberättande av textuppgifter. Dessutom blir det synligt 
att eleven använder information som inte är nödvändig för lösningen av uppgiften. 

 

Sammanfattning modellens del 1 – ta ut fakta 

Resultatet visar att i modellens del 1, uttrycks läsförståelse genom att eleven tar ut relevant 

fakta ur textuppgiften och visar förståelse för kontexten. Elevernas svar har tolkats utifrån 
uttagen faktas relevans för att möjliggöra lösningen av uppgiften. Fler elever som hade 

textuppgift med verklighetsknutet tema uttryckte förmåga att kunna orientera sig i texten. 
Elever som hade textuppgift med fantasyknutet tema hade svårare att orientera sig i texten. 
Detta kan bero på att eleverna är vana att använda förvärvade matematiska kunskaper i 

verklighetsknutna situationer. Resultatet från den här delen av modellen visar också att en del 
av elever som inte tog ut relevant fakta och därmed inte visade förståelse för kontexten 

genomförde uppgiften med fantasykontext, uppgiften med draken. Vidare visar resultatet att 
elever som tar ut relevant fakta i den här delen av modellen fokuserar på symboler och visar 
att de använder sig av en strategi. 
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7.2 Modellens del 2 - rita uppgiften 

 

Textuppgift A, med riddaren och draken (se bilaga 5) 
 

 
Figur 2. Bilden visar hur en elev visualiserar uppgiften med riddaren och draken. 

 
Vad man kan se av exemplet ovan uttrycker en av eleverna förståelse för uppgiftens kontext 

genom att rita en bild på draken med många huvud. På det viset har hen förstått att draken 
kommer att ha fler än fem huvud efter att riddaren har huggit av 6 stycken. Dessutom visar 
elevtexten under bilden ”6 huvuden på marken” att den här eleven har förstått att riddaren har 

huggit av 6 huvud innan den ger upp.  
 

 
Textuppgift B, om parkeringen (se bilaga 5) 
 

 
Figur 3. Bilden visar hur en elev visualiserar uppgiften om parkeringen. 
 

I exemplet ovan uttrycker en av eleverna förståelse för uppgiftens kontext genom att återge all 
relevant fakta i bilden dels med att rita dels med att skriva. Alla uppgifter om hur mycket det 
kostar att parkera per timme, hur mycket det kostar att köpa ett månadskort, hur många 

timmar ska mamma stå och hur många dagar hon jobbar. 
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Textuppgift C, om vattenloppor (se bilaga 5)  

 

 
Figur 4. Bilden visar hur en elev visualiserar uppgiften om vattenloppor. 

 

Denna elev uttrycker, i exemplet ovan, förståelse för textuppgiften i bild genom att rita upp 
liter med vatten och vattenloppor i. Eleven har även uttryckt i sin bild att Jessica får betalt 

per/liter vatten och att det kan finnas olika många vattenloppor i vattnet. Eleven använder sig 
av både det matematiska symbolspråket och bildspråket. 

 
 

Textuppgift D, om fiskar (se bilaga 5) 

 

 
Figur 5. Bilden visar hur en elev visualiserar uppgiften om fiskar. 

 

På den här bilden uttrycker en av eleverna att hen har förståelse för uppgiftens kontext. Det 
gör hen genom att använda relevant fakta för den här uppgiften som är fyra fiskar, 24 kr styck, 

gräs 16 kr styck och sand 28 kr. På bilden visas även att den här eleven kopplar 
symbolspråket till bilder genom att skriva 2x16=32. För den här eleven verkar bildspråket och 
symbolspråket höra ihop. Bilden visar också att eleven både ritar uppgiften och gör 

uträkningar på samma gång vilket kan tolkas att eleven ritar för att lösa uppgiften och inte för 
att förstå den alltså syftet med att rita en uppgift för den här eleven blir därför att lösa 

uppgiften och inte att förstå. 
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Textuppgift E, om bläckfiskarna (se bilaga 5) 

 
Figur 6. Bilden visar hur en elev visualiserar uppgiften om bläckfiskarna. 

 

På den här bilden uttrycker en av eleverna att hen har förståelse för uppgiftens kontext. Det 
gör hen genom att rita relevant fakta för den här uppgiften vilka är att rita 137 bläckfiskar, 

ritat 8 armar på en del av bläckfiskarna. Eleven har uteslutit informationen att det finns 9 olika 
arter bläckfiskar vilket kan tolkas som att hen har förståelse för kontexten. Eleven har 
visualiserat bläckfiskarna i form av ringar vilket kan tolkas att hen har en bild av uppgiften 

som visualiseras med hjälp av abstraktioner. 
 

Sammanfattning modellens del 2 – rita bild 

I modellens del 2, uttrycker eleverna läsförståelse av textuppgiften genom att rita den egna 
mentala bilden av textuppgiftens kontext. Genom att analysera bilden utifrån vilken sorts 

fakta som visas i bilden kunde resultatet analyseras och knytas till förståelse för kontexten. 
Resultatet visar också att en del elever kunde knyta det matematiska symbolspråket till 

bildspråket/visualiseringen. En del elever ritade bilden med för uppgift relevant fakta och en 
del gjorde inte det. Flertalet elever som ritar en bild och därmed visar förståelse för uppgiftens 
kontext hade uppgifter med verklighets- än de som hade uppgift med fantasyknuten kontext. 

Att det finns en skillnad mellan uppgifter med fantasyknuten kontext och verklighetsknuten 
kontext kan kopplas till modellens del 1, där resultatet också visade att fler elever som hade 

uppgift med fantasyknuten kontext inte visade förståelse för kontexten än de som hade uppgift 
med verklighetsknuten kontext.  
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7.3 Modellens del 3 – återberätta muntligt 

 

Textuppgift A, med riddaren och draken (se bilaga 5) 
Elevcitat muntligt: 

Om man hugger huve av en drake så växer det ut 5 stycken nya. En drake med 5 

huvuden får 6 huv’na avhuggna av en riddare så… för varje huvud avhuggen får han 5 
mer så hur många huv’en har draken kvar efter att riddaren sprungit i väg för att han 

blev rädd, kanske det ska stå? Så!!! 
 
I den här delen av modellen uttrycker den här eleven att hen har förstått uppgiften genom att i 

sitt muntliga återberättande återge relevant information. Den relevanta informationen i den 
här uppgiften är att draken har 5 huvud från början, att när riddaren hugger av ett av huvudena 

så växer det ut 5 nya samt att riddaren ger upp när han huggit av 6 huvud. Den här eleven 
byter ut ord till mer elevnära ord genom att istället för ”riddaren ta till flykten” använda ” 
riddaren sprungit i väg för att han blev rädd”. 

 
 

Textuppgift B, om parkeringen (se bilaga 5) 
Elevcitat muntligt: 

Nu ska vi återberätta en matteuppgift. Emils mamma jobbar på ett jobb. Utanför jobbet 

är det en parkering. På måndag till fredag är det avgift 4 kronor i timmen. Emils 
mamma parkerar alltid på den parkeringen. Månadskort kostar 450 kronor. Ska Emils 

mamma parkera med månadskort eller inte? Eftersom att hon jobbar 6 timmar per dag 
och det är 23 arbetsdagar. Vad är smartast?  

 

Den här eleven uttrycker förståelse för uppgiftens kontext när hen med hjälp av tidigare 
uttagen fakta och sin ritade bild återger uppgiften med relevant fakta som parkeringskostnader 

per timme och månad under veckodagar, antal timmar som mamman jobbar per dag samt att 
hon jobbar 23 dagar. Den här eleven byter ut ordet löna mot smartast. 
 

 

Textuppgift C, om vattenloppor (se bilaga 5) 

Elevcitat muntligt: 
”Ja min fakta var Jessica hittade en å där det var mycket vattendjur, hon fångade 
vattendjur då så sålde hon dom till fiskeaffären, också fick hon 46 kr per liter och min 

fråga var då hur mycket fick hon för 7 liter. Och då ritade jag så här (pekar på sitt 
papper) att först tog jag en liter och det är 46 kr och sen tog jag två liter också räknade 

jag ihop det med uppställning och då blev det 92, och sen tog jag tre liter också 
räknade jag det med uppställning med plus, vet inte varför, och då blev det 138 och äh 
det gjorde jag typ bara för att man skulle måla, och sen så tog jag bara det så som 

multiplikation uppställning 46 gånger 7. 
 

Eleven uttrycker förståelse för kontexten i sitt muntliga återberättande genom att använda sig 
av relevant information. Eleven drar slutsatser utifrån den information som har hämtats ifrån 
uppgiften när hen adderar summorna för vattenlopporna liter för liter tills hen kommer upp till 

sju liter som är frågan. Eleven använder sig av andra ord som verkar vara mer bekanta i 
elevens vardagsspråk, till exempel vattendjur och fiskeaffären. 
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Textuppgift D, om akvariet (se bilaga 5) 

Elevcitat muntligt: 

Så då börjar vi. Martin köpte fiskar. Han hade 170 kr med sig, 4 fiskar kostade 24 kr 

styck och 2 fiskar kostade 16 kr styck oh det var 2 olika… - men Olle ( Mia som sitter 
bredvid ligger på golvet, Pia skrattar) ock ähh frågan var om han hade råd med en 
glass för 15kr. Jag tog 4 gånger 24 och det blir 96, 16 gånger 2 är lika med 32. Sen 

plussade jag ihop 96 med 32 och 28 för sanden, ja just det sanden, han köpte även 
sanden för 28 kr. (Mia skrattar bredvid i kameran, båda tjejerna är med i filmen) så 96 

plus 32 plus 28 är 156 och svaret blev om han då har 15 på det så blir det 171 så han 
kunde inte ha glass. Ingen glass för dig Martin… 

Eleven byter ut begrepp och svåra ord till ett mer elevnära språk genom att använda fiskar i 

stället för svärdbärare och använder sig av relevant information som behövs för att lösa 
uppgiften. Eleven uttrycker även att hen kan dra slutsatser utifrån uppgiften och på det viset 
visa även förståelse för uppgiftens kontext. 

 
 

Textuppgift E, om bläckfiskarna (se bilaga 5) 
Elevcitat muntligt: 

- Det var nån bläckfiskgrej, stort akvarium, så var det 137 fiskar, eller bläckfiskar 

och det var 9 olika arter. Och sen ville dom ha reda på hur många armar det var på 
alla.. 

- Och så hade de 8 armar. 

Den här eleven uttrycker i sitt muntliga återberättande att hen har förstått kontexten genom att 
hen använder sig av relevant information vilket i den här uppgiften innebär 137 fiskar och att 
bläckfiskarna hade 8 armar. Eleven i det här exemplet återger även att det fanns 9 olika arter 

vilket inte är relevant information för att lösa uppgiften. Det kan innebära att eleven använder 
sig av en strategi då hen fokuserar på att ta ut nyckelord eller fokuserar på symboler. Ordet 

bläckfiskar byts ut först mot mer elevnära fiskar för att sedan återgå till bläckfiskar. 
 
Sammanfattning modellens del 3 – återberätta muntligt 

I modellens del 3, visar resultatet att elever uttrycker sin läsförståelse genom att använda sig 
av relevant fakta i sitt muntliga återberättande vilket sedan kopplas till förståelse av 

kontexten. Resultatet för den här delen av modellen visar att flertalet elever byter ord i sitt 
muntliga återberättande men resultatet har även visat elever som återberättar uppgiften med 
dess ursprungliga formulering. 
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7.4 Modellens del 4 – återberätta skriftligt 

 

Textuppgift A, om parkeringen (se bilaga 5) 
Elevcitat text: 

Om en riddare hugger av ett huvud från e drake med 5 huvuden så växer det ut 5 nya 

huvuden på en gång. Och så händer det för varje huvud riddaren hugger av.  När en 
riddare högg av 6 huvuden fån draken en för en hur många huvuden har draken då. 

 
Den här eleven använder sig av relevant information i sitt återberättande som i den här 
uppgiften är att en drake har 5 huvud från början, att det växer ut 5 nya för varje avhugget 

huvud, att riddaren hugger av 6 huvud innan han ger upp. Frågan som ställs i uppgiften 
återges också korrekt. Den här eleven bygger ut meningar och därmed texten med fler ord när 

hen till exempel skriver att ”så händer det för varje huvud riddaren hugger av”. Genom att 
använda sig av relevant information visar den här eleven även att den har förstått kontexten 
för uppgiften. 

 

 

Textuppgift B, om parkeringen (se bilaga 5) 
Elevcitat text: 

Emil mamma jobbar 6 timmar per dag. Måndag till fredag 8-18 är avgiften 4 kronor i 

timmen. Men man kan också välja att köpa ett månadskort som kostar 450 kr. lönar det 
sig att hon köper ett månads kort eller inte. blir det billigast om hon köper ett 

månadskort eller inte? 

Eleven bygger ut texten med hjälp av ord ”man kan också välja” och ”blir det billigast”. 
Eleven visar att hen använder sig av relevant fakta i sitt skriftliga återberättande genom att 
ange prisuppgifter för månadskort och timpris, att mamman jobbar 6 timmar om dagen och att 

det är 23 arbetsdagar. Genom att använda sig av relevant fakta visar eleven även att hen har 
förståelse för kontexten. 

 
 
Textuppgift C, om vattenloppor (se bilaga 5) 

Elevcitat text: 

En tjej som heter Jessica fångade vattendjur i en å. Det finns mcyket vattendjur i den ån. 

Hon sålde vattendjur till fiske affären. Hon fick 46 kr per liter vatten (med vaten djur) 
Hur mcyket får hon för 7 liter. 

Eleven tar med i sin återberättande text att det är en ”tjej som heter Jessica” vilket är att bygga 
ut texten i sitt skriftliga återberättande. Eleven använder relevant information i sitt skriftliga 

återberättande genom att ange priset för en liter vattenloppor och ange vad som efterfrågas i 
uppgiften. 
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Textuppgift D, om fiskarna i akvariet (se bilaga 5) 

Elevcitat text: 
Martin köte fiskar. Han skulle köpa 4 fiskar som kostade 24 kr st. 2 andra fiskar kostad 

16 kr st dom köpte han också. Han skulle även köpa sand den kostade 28 kr. han ville 
även köpa en glass sen för 15 kr. 
Räckte pengarna till en glass för 15 kr sen? 

 
I det här exemplet visar den här eleven att hen använder sig av relevant information i sitt 

skriftliga återberättande. Relevant information i den här uppgiften är att 4 fiskar kostar 24 kr 
styck, två andra fiskar 16 kr styck, sanden 28 kr. Den här eleven uppger också vad det frågats 
efter i textuppgiften. Genom att återge uppgiften med all fakta som behövs att lösa uppgiften 

visar eleven även att hen har förstått uppgiften. Eleven bygger ut och byter ut ord mot 
elevnära ord när hen säger ”han skulle även” och ”han ville även .sen”. 

 
 
Textuppgift E, om bläckfiskarna (se bilaga 5) 

Elevcitat text: 
Det var 137 bläckfiskar och 9 olika arter med 8 armar. men 9 olika arter vara bara för 

att luras. och frågan var hur många armar hade de tillsammans. 
 

Den här eleven visar att hen använder sig av relevant information i sitt skriftliga 

återberättande vilket i den här uppgiften är 137 bläckfiskar och 8 armar. Eleven visar att den 
har förståelse för att en del information är onödig i uppgiften när hen säger ”men 9 olika arter 

var bara för att luras” och på så sätt bygger ut texten med för eleven viktig information som 
kan missas i den ursprungliga uppgiften. 
 

Sammanfattning modellens del 4 – återberätta skriftligt 

Resultatet visar att läsförståelse i modellens del 4 uttrycks genom vilken sorts information 

eleven använder sig av i sitt skriftliga återberättande och om eleven bygger ut sin text med 
fler ord eller inte. Resultatet visar även att elever inte är vana vid att återberätta en matematisk 
textuppgift skriftligt. Det är fler elever som bygger ut texten det vill säga lägger till mer 

information i sitt skriftliga återberättande. 
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7.5 Sammanfattning modellens fyra delar tillsammans 

Sammanfattningsvis går det att utläsa utifrån resultatet från alla modellens delar att elevens 
förståelse för kontexten genomsyrar alla delar i modellen. Resultatet som elever visar var att 

visad förståelse för kontexten i en del av modellen behöver inte följa med till nästa del. Detta 
gäller även om eleven kan ta ut relevant fakta i modellens del 1, behöver inte hen visa det i 
modellens del 4 – skriftligt återberättande. Nedan visas en tabell som sammanfattar resultatet. 

Tabellen är till för att lättare åskådliggöra resultatet för läsaren genom att svara på 
forskningsfrågan utifrån modellens fyra delar. 
 
 
Tabell 2. Resultattabell som sammanfattar hur elevernas läsförståelse gav sig uttryck när de 

     använde modellen för läsförståelse i matematik. 

Modell för 

läsförståelse 

Beskrivning av hur eleverna uttrycker läsförståelse i 

användandet av modellen 

Faktorer 

Del 1 – ta ut fakta 

 

Eleven tar ut relevant och betydelsefull fakta ur 

textuppgiften och visar förståelse för kontexten. 

Läsförståelse-strategier/ 

Kontext 

Del 2 – rita 

uppgiften 

Eleven visar förståelse för kontexten i sin bild genom att 

relevant fakta blir tydlig. 

Mentala processer 

Del 3 –  återberätta 

muntligt 

Eleven visar förståelse för kontexten genom att använda 

sig av relevant fakta i sitt muntliga återberättande. 

Språk- 

förståelse 

/Kontext 

Del 3–  återberätta 

muntligt 

Eleven byter ut begrepp och svåra ord till ett mer 

elevnära språk. 

Läsförståelse-strategier 

Del 4 – återberätta 

skriftligt 

Eleven använder sig av relevant information i sitt 

skriftliga återberättande av textuppgifter. 

Språkförståelse 

Del 4 – återberätta 

skriftligt 

Eleven bygger ut meningar med fler ord. Läsförståelse-strategi 
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8. Resultatdiskussion 
I följande kapitel diskuteras och tolkas resultatet och relateras till tidigare forskning. Hur 
elevers läsförståelse kommer i uttryck i användandet av modellen står i centrum för 

diskussionen. Resultatdiskussionen är indelad efter modellens fyra delar för att underlätta för 
läsaren. Kapitlet avslutas med en diskussion om modellens fyra delar tillsammans. 

 

8.1 Modellens del 1 – ta ut fakta 

Modellen för läsförståelse i matematiska textuppgifter som undersöks i studien hade som del 
1 att elever skulle arbeta med att ta ut fakta ur en matematisk textuppgift vilket kan kopplas 
till att ta ut nyckelord. Den här delen av modellen kan även liknas vid Lundbergs och Sterners 

(2002) andra steg i läsprocessen där elever förväntas ta ut nyckelord för att med hjälp av dessa 
sedan kunna återberätta texten. Det som blev synligt i analysen i modellens första del var om 

elever kunde ta ut relevant fakta samt deras förståelse av kontexten i uppgiften.  
I resultatet blev det tydligt att om elever kunde ta ut relevant fakta visade det förståelse för 
kontexten. Resultatet visade även att det fanns en skillnad mellan de olika textuppgifterna. 

Sammanlagt användes 5 textuppgifter i studien när modellen undersöktes. En av 
textuppgifterna hade fantasytema (se bilaga 5, uppgift A). Det blev tydligt i resultatet att 

uppgiften med fantasytema var svårare att orientera sig i för eleverna vilket kan bero på att de 
inte är bekanta med genren i matematiska textuppgifter.  
Det här resultatet styrks av Adams och McLowery (2007) som menar att elevers tidigare 

erfarenheter påverkar läsförståelse av matematiska textuppgifter. Enligt Wiest (2001) ska 
elever kunna använda sina matematiska kunskaper i situationer som liknar det verkliga livet, 

vilket uppgiften med fantasytema inte uppfyller i denna studie.  

 

Resultatet visar att även om en övervägande del av eleverna tog ut relevant fakta ur 

textuppgiften som hade verklighetsknuten kontext blev inte detta lika tydligt i modellens 
andra delar. En anledning kan vara att eleverna är vana att jobba med liknande uppgifter och 

är och vana vid proceduren att först ta ut fakta samt att de är välbekanta med kontexten, vilket 
syns i elevsvaren från modellens del 1. En nackdel enligt Salomon (1983) är när elever är för 
bekanta med kontexten och att de därför i förväg gör hypoteser om vad uppgiften går ut på 

och därmed riskerar att missa viktig information. Eftersom föreliggande studie inte 
fokuserade på lösningar av textuppgifterna, går det inte att säga något om elevers förtrogenhet 

med kontexten hade påverkat uppgiftens resultat. Det kan däremot sägas att en av 
anledningarna till att eleverna som kunde ta ut fakta ur textuppgiften i modellens del 1 men 
inte visade det i modellens del 2, kan bero på att de var för bekanta med kontexten. Enligt De 

Corte et al. (1985) underlättar detta läsförståelsen då elever har lättare att läsa mellan raderna 
och på det viset få information ur textuppgiften. 

 
I resultatet blev det tydligt att några av eleverna koncentrerade sig direkt på symbolspråket 
och därmed inte fokuserade på kontexten. I vissa fall blev det även synligt att elever inte 

förstod kontexten och förmodligen på grund av det fokuserade direkt på symbolspråket. 
Österholm (2006) menar även att det är viktigt att elever har språklig förståelse för texters 

innehåll för att kunna arbeta med en text. Författaren (ibid.) gör ingen skillnad mellan 
matematiska texter eller andra texter men menar att matematiska texter med symboler 
eventuellt bör undervisas specifikt. Även Wiest (2003) påpekar att för att elever ska öka sin 

förmåga att läsa matematiska texter med symboler bör de undervisas i symbolspråket.  
Författaren (ibid.) menar att undervisning i att läsa matematiska texter med symboler kan 

underlätta för eleverna att förstå texten eftersom symbolspråket skiljer sig från 
vardagsspråket.  
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Studiens resultat visar att elever är vana vid att ta ut fakta vilket kan bero på att det tränar på 
det i flera ämnen till exempel via arbetet med faktatexter. Resultatet visar även att elever i 

vissa fall, fokuserar på symbolerna i uppgiften, som en slags fakta, och på grund av det missar 
annan viktig information i textuppgiften. En orsak till att vissa elever fokuserade direkt på 
symbolerna i texten kan bero på att eleverna är vana vid en specifik lässtrategi i matematik 

som innebär fokus på symboler. Bör matematiska textuppgifter formuleras med eller utan 
symboler? Enligt Österholm (2006) krävs inga specifika läsförståelsestrategier i matematiska 

texter utan symboler. Däremot menar författaren (ibid.) att matematiska texter med symboler 
eventuellt kräver specifika strategi för läsning.  
 

8.2 Modellens del 2 – rita bild 

Resultatet från analysen i modellens del 2 där eleverna skulle rita en bild visar att lika många 
elever visade förståelse för kontexten som de som inte gjorde det. Detta kan tolkas som att en 
del av eleverna inte är vana vid att rita bilder till uppgifter innan de löser uppgiften. De flesta 

läromedel, exempelvis i Matteborgen 5 (se bilaga 6) erbjuder strategier med att rita som ett 
moment som oftast kommer sist i ordningen, vilket blir rita för att visa hur eleven har löst 

uppgiften och inte rita för att eleven ska förstå uppgiften. 
 
Resultatet visar också att förståelse för kontexten i modellens del 1 inte behöver följas av 

kontexten visad i modellens del 2 som innebär kontext visad i bild. Detta kan dels tyda på att 
elever inte vet hur de ska rita uppgiften som de inte är bekanta med och dels att de inte riktigt 

förstår uppgiften. Slutsatsen är att elever har en strategi när de tar ut fakta men att den inte 
räcker till när de ska rita uppgiften.  
 

Glenberg et al. (2012) skriver att det är viktigt för elever att kunna skapa mentala bilder av 
texters innehåll för att förbättra läsförståelse. Genom att erbjuda elever att först ta ut fakta och 

sedan rita uppgiften möjliggörs detta för elever i modellens del 2, där de ska rita en bild för att 
förstå uppgiften. Likaså avlastas och stöds elevers arbetsminne när de ska återberätta 
uppgiften genom att information redan finns nedskrivet och mentala bilden av uppgiften 

representerad på pappret i modellens del 2. Detta bekräftas av resultatet som visar att en del 
elever använde sig av för uppgiften relevant information. På det sättet kan informationen från 

arbetsminnet snabbare flyttas över till långtidsminnet då flera kopplingar erbjuds. 
Arbetsminnets kapacitet frigörs och mer ny information kan bearbetas och lagras. Detta stöds 
av Hallin (2015) och Alloway (2015) som menar att långtidsminne och korttidsminne är 

mentala processer som används vid skapandet av mentala bilder. 
 

Eleverna i studien fick rita sin mentala bild av uppgiften för att synliggöra uppgiftens mening. 
Detta menar Malmer (2002) är en förutsättning för att matematikundervisningen ska bli 
effektiv. Resultatet i den andra delen av modellen visade även att en del elever använde sig av 

bildspråket och det matematiska språket samtidigt i sina visuella representationer. Dessa 
elever visar på en hög grad av medvetenhet gällande kopplingen mellan dessa två sätt att 

presentera ett matematiskt innehåll. En anledning till detta kan vara att eleverna i de aktuella 
fallen har kommit en längre bit på vägen gällande kopplingar mellan det abstrakta (symboler) 
och det abstrakta (bilder). En annan anledning till resultatet kan vara att elever tidigt har blivit 

introducerade till det matematiska språket, vilket Adams och McLowery (2007) anser vara 
viktigt för att elever ska få djupare förståelse för matematik. 
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8.3 Modellens del 3 – återberätta muntligt 

Del 3 i den undersökta modellen innebar att eleverna med fakta och bild som hjälp skulle 
återberätta textuppgiften muntligt för en kamrat. Återigen blev det tydligt att om eleverna 

hade förståelse för kontexten i uppgiften kunde de återberätta uppgiften med relevant fakta. 
Det som blev synligt i analysen och resultatet var att somliga elever som hade haft svårigheter 
med att ta ut relevant fakta i del 1, utan problem återberättade textuppgiften på ett sådant sätt 

att det blev tydligt att de hade full förståelse för kontexten. Att eleverna inte var vana vid att 
arbeta med matematiska textuppgifter som i den undersökta modellen, skulle kunna vara en 

orsak till att svårigheter uppstod med ta ut fakta och skriva ner det och sedan rita en bild som 
förklarar uppgiften. En elev visade i sitt muntliga återberättande att hen hade ritat bara för att 
”man skulle det” (se exempel nedan). 

 
”Och då ritade jag så här (pekar på sitt papper) att först tog jag en liter och det är 46 kr 

och sen tog jag två liter också räknade jag ihop det med uppställning och då blev det 92, 
och sen tog jag tre liter också räknade jag det med uppställning med plus, vet inte varför, 
och då blev det 138 och äh det gjorde jag typ bara för att man skulle måla, och sen så tog 

jag bara det så som multiplikation uppställning 46 gånger 7.”      
(Citat elev åk 5) 

Eleven i citatet ovan förstår inte varför det är viktigt att återberätta textuppgiften med hjälp av 
uttagen fakta. Det verkar som att eleven har full förståelse för meningen med uppgiften och 
där med inte anser det nödvändigt att återberätta för att förstå. Ahlberg (2001) menar att det är 

viktigt att elever ges möjlighet att samtala med varandra om matematik i små grupper för att 
upptäcka hur kamraterna tänker samtidigt som eleven får förklara sina tankar.  

En tolkning av ovannämnda elevcitatet är att eleven är mer bekant med strategin att förklara 
lösningen för kompisar än att återberätta uppgiften. En annan tolkning kan vara att uppgiften 
kognitivt inte utmanar eleven och därför ser inte eleven meningen med den här delen av 

modellen. För att utmana elever kognitivt skulle en möjlig lösning kunna vara att ha en 
uppgift av en annan kontext med till exempel fantasykontext, som enligt Wiest (2001) 

upplevs som mer utmanande och tillåter större variation av uppgifter.  
 
Att eleverna muntlig fick återberätta textuppgiften för en kompis visade sig vara en 

betydelsefull del i den undersökta modellen eftersom det var en utmaning för de flesta 
eleverna att göra uppgiften till sin egen. För eleverna var det viktigt att förklara för kompisen 

på ett tydligt sätt för att få den andre att förstå textuppgiftens mening och budskap. Här blev 
det tydligt att eleverna tränade på att uttrycka sig. Detta kopplas till att kunna föra och följa 
matematiska resonemang som är en viktig förmåga i matematiken (Skolverket, 2011). 

Ahlberg (2001) menar att språket är en central del i matematiken och att elever måste ges 
möjligheter att träna, både skriftligt och muntligt på att sätta ord på sina tankar. Del 3 i 

modellen möjliggör elevers utveckling av deras muntliga resonemangsförmåga. 
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8.5 Modellens del 4 – återberätta skriftligt 

I modellens del 4 visar resultatet att det inte finns någon skillnad mellan antalet elever som 
använder relevant eller irrelevant information. Resultatet kan tolkas som att somliga elever 

inte är vana vid att arbeta med skriftligt återberättande av matematiska textuppgifter och på 
grund av det inte förstår meningen med det. Adams et al. (ibid.) menar att elever som är 
bekanta med kontexten eventuellt genom att de är bekanta med situationen i textuppgiften, har 

lättare för att förstå innehållet och skapa nya erfarenheter. Detta kan kopplas till att en del av 
eleverna använde relevant fakta i det skriftliga återberättandet. I resultatet av det muntliga och 

det skriftliga återberättandet i den undersökta modellen var det intressant att se vilka elever 
som använde sig av andra ord än de ord som fanns i textuppgiften. Några av eleverna i denna 
studie som tolkades visa full förståelse för kontexten använde sig av samma ord som 

användes i textuppgiften. Eftersom de hade förståelse för vad orden betydde enligt vår 
tolkning ansåg de inte att det var nödvändigt att använda andra ord för att lättare förstå. Dessa 

elever visar hög språkförmåga.  
 
Att resultatet visade att flera elever bygger ut texten kan bero på att elever på det viset gör 

texten till sin egen. Resultatet visade även att flertal elever använde sig av andra ord när de 
återberättade skriftligt textuppgiften. Enligt Adams et al. (2007) använder sig elever av ord 

som är mer vardagsnära för dem och att de undviker matematikspråket vilket resultatet stöds 
av. Allen (1985) menar att elever förstår uppgifter bättre skrivna av barn än uppgifter skrivna 
av vuxna och att elever tenderar att skriva längre texter och fler meningar.  

Detta stöds av studiens resultat i elevernas skriftliga återberättande där en stor del av eleverna 

använder sig fler ord för att bygga ut texten. Detta motiverar användandet av del 4 i modellen. 

Resultatet bekräftas av Allen (ibid.) som menar att elever föredrar och löser lättare uppgifter 

skrivna av klasskamrater. Detta går emot vad Österholm (2006)) skriver fram. Författaren 

(ibid.) menar att uppgifter inte ska innehålla onödig information eftersom det kan vilseleda 

elever i uppgiftens syfte. I uppgiften med bläckfisken blev ovanstående styrkt eftersom en del 

elever fastnade vid att det fanns nio olika arter bläckfiskar istället för att alla hade åtta armar. 

Dock visas inga exempel på detta i de presenterade elevsvaren eftersom aktionsforskningen 

har som princip att lyfta det positiva i resultatet. 

 

8.5 Modellens fyra delar tillsammans 

Sammanfattningsvis visar studien att förmågan att ta ut fakta och förståelse för kontexten 

verkar genomsyra den undersökta modellens fyra delar. Studiens resultat styrker vikten av 
arbetet med läsförståelse i matematiska textuppgifter. Detta genom att ge elever möjlighet att 

utveckla förståelse för textuppgiftens kontext. Studiens resultat visar även att modellens fyra 
delar ger elever möjligheter att öva orientering i texten, göra reflektioner, kopplingar, skriva 
ned nyckelord samt dra slutsatser med hjälp av nyckelorden och samtala om uppgiften vilka 

är enligt Lundberg och Sterner (2002) viktiga aspekter i läsförståelse av matematiska 
uppgifter.  

  



34 

Modellens fyra delar är betydelsefulla åtminstone initialt. Genom att använda modellen får 

man som lärare syn på den enskilda elevens behov av utveckling. Den första delen i modellen, 
att ta ut fakta, verkade de flesta elever inte ha några större svårigheter med. Den andra delen i 

modellen, att rita en bild av uppgiften, föreföll däremot ställa mer krav på elever och deras 
förståelse av uppgiften. Betydelsen av att skapa en mental bild av vad uppgiften handlar om 
för att förstärka förståelsen, betonas av Glenberg, Willford, Gibson, Goldberg och Zhu(2012). 

Den tredje delen i modellen att återberätta uppgiften muntligt kräver av eleven att denna ska 
reflektera över uppgiften samt att sätta ord på sina tankar. Resultatet visar att ett flertal elever 

inte ser nyttan med att återberätta uppgiften muntligt. Dock påtalar flera forskare (Lundberg 
och Sterner, 2006; Roe och Taube, 2006) hur viktigt det är att elever ges möjlighet att tala 
matematik. Den fjärde delen i modellen kräver av elever, att precis som i den tredje delen, 

reflektera över sina tankar för att skriftligt återberätta uppgiften. Det är långt ifrån alla elever 
som behärskar del 3 och 4 vilket styrker behovet av dessa delar. Alla modellens delar 

tillsammans tränar många delar i läroplanens kunskapskrav i matematik vilket bör ses som en 
fördel med modellen. Modellen kan bli en naturlig del av undervisningen och elever måste 
ges möjlighet att träna på modellen som helhet eftersom arbetssättet inte är välbekant för dem. 

Detta kan leda till elevers insikt av modellens användbarhet, vid utmanande matematiska 
textuppgifter och se den som ett verktyg. 

 

9. Metoddiskussion  
I metoddiskussionen diskuteras studiens metod och dess tillförlitlighet för att synliggöra 
omständigheter som kan ha bidragit till resultatet.  
 

Studiens datainsamling har genomförts med hjälp av bilder, texter och ljudupptagningar. Att 
elevsvaren har tolkats kan ha medfört att författarnas egna erfarenheter har influerat 
resultaten. En annan aspekt som kan ha påverkat resultatet är hur arbetsvillkoren för 

deltagande elever har sett ut. Detta eftersom det inte fanns tillräckligt med lokaler att placera 
alla elevgrupper i. Några grupper placerades i korridoren vilket medförde att alla elever inte 

fick optimala förutsättningar för att genomföra uppgiften. Eleverna delades in i grupper som 
de själva inte kunde påverka. Viket kan ha lett till att de inte var bekväma med att arbeta 
tillsammans, vilket i sin tur även det kan ha påverkat resultatet. Vid valet av textuppgifter har 

det enbart tagits hänsyn till elevernas ålder och inte till elevernas olika förutsättningar. Det 
vill säga att uppgifter har anpassats generellt till årskurs 5 respektive årskurs 6 men inom 

klasserna gjordes inga anpassningar. Det är även viktigt att nämna att de deltagande eleverna 
upplevde det stressande att fokus inte låg på att lösa uppgifterna utan enbart på att läsa dem 
för nå läsförståelse. Detta kan ha haft inverkan på elevernas engagemang i studien, eftersom 

de är vana vid att textuppgifter är till för att lösas. 
 

I den ena klassen hade 1/3 av eleverna svenska som andraspråk. Det är möjligt att resultatet 
hade sett annorlunda ut om det hade tagits hänsyn till det i valet av textuppgifterna som 
användes i studien. Ur studiens empiri har bortval genomförts som har grundats i att elever 

har skrivit av uppgifter och därför inte använt sig av den undersökta modellen. Detta kan bero 
på att de inte är vana vid att arbeta med matematiska texter utan att lösa dem. En del elever 

har valt att enbart genomföra vissa delar av modellen och på grund av det valts bort i 
resultatet. Totalt analyserades 31 elevsvar av 54.  
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Enligt (Bryman, 2012) avgörs en studies tillförlitlighet av dess validitet och reliabilitet. 

Föreliggande studie är en kvalitativ studie vilket enligt Bryman (ibid.) innebär att validitet 
inte ligger i fokus för studien eftersom studiens resultat inte kan generaliseras och överföras 

till andra skolor. Även om inte resultatet är generaliserbart skulle modellen kunna användas 
för läsförståelse i matematik på andra skolor och i andra klasser. Modellen behöver inte heller 
knytas till den åldern som studien hade fokus på. Validitet i en studie innebär att man mäter 

det som man faktiskt vill mäta vilket i föreliggande studie betyder att resultatet svarar på den 
ställda forskningsfrågan. I denna studie undersöks en modell för läsförståelse i matematiska 

textuppgifter.  Studiens analysmetod är utförd som en innehållsanalys med textanalys av text 
och bild i fokus menar Bryman (ibid.) kan skapa problem med validiteten eftersom viktiga 
delar av analysen har lyfts ur sitt sammanhang för tolkning. Däremot kan studiens validitet 

anses vara hög eftersom resultatet bevarar frågeställningen. 
 

Extern reliabilitet i en studie åsyftar hur exakt en studie är, det vill säga mätinstrumentets 
precision. Rimligtvis ska studien visa samma resultat om den genomförs av andra forskare. 
Intern reliabilitet innebär att forskarna inom samma studie tolkar resultaten på liknande sätt 

(Bryman, 2012). Reliabilitet innebär även att författare till studien är överens om hur 
materialet ska tolkas. I denna studie är reliabiliteten låg eftersom studien är genomförd som en 

aktionsforskning och därför kan resultatet inte generaliseras till andra elever än de som deltog 
i studien (Bryman, 2012). Den i studien undersökta modellen kräver tid att inarbeta. 
Författaren (ibid.) skriver fram att en aktionsforskningsstudie för att den ska ge resultat i 

verksamheten kan behöva pågå under flera år vilket kan jämföras med föreliggande studies 
tidsperspektiv på 5 veckor.  
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10. Slutsatser och implikationer 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka en modell som elever kan använda sig av när 
de läser matematiska textuppgifter. Modellen har konstruerats tillsammans med lärare och 

elever i en aktionsforskning. Författarna till studien, lärare och elever som medforskare anser 
den undersökta modellen som mycket användbar vid läsning av matematiska textuppgifter. 

Resultatet visar att eleverna upplevde att de hade en modell att ta till och använda som en 
strategi i matematiska textuppgifter och lärarna fick en modell att använda sig av i 
undervisningen som de ansåg vara användbar. Även om modellen är konstruerad i en 

aktionsforskning i två specifika klasser ser vi författare att andra lärare kan använda sig av 
modellen i sina klassrum. Modellen kan med fördel anpassas till elever i fråga om ålder och 

var de befinner sig kunskapsmässigt. Det viktiga är att lärare i matematik ser modellen som 
ett användbart verktyg i sin undervisning. Den undersökta modellens delar kan användas och 
tränas separat för att träna upp specifika förmågor eller användas i samma ordning som i 

studien. Alla fyra delar i den undersökta modellen främjar utvecklingen av de förmågor inom 
ämnet matematik och svenska som elever ska utveckla enligt läroplanen. Det är dock viktigt 

att ha i åtanke att modellen inte kan ses som en lösning på problemet utan enbart som ett 
förslag på hur man kan arbeta med läsförståelse i matematiska uppgifter. Det specifika med 
den undersökta modellen är att del två, där elever visualiserar textuppgiften, det vill säga ritar 

en bild, kommer tidigt i läsförståelseprocessen istället för i slutet som är det vanligaste 
tillvägagångssättet i dagens undervisning. 

 
Förslag på forskning i framtiden skulle kunna vara en fördjupning i läroplanen för att utveckla 
möjligheterna att koppla ämnena svenska och matematik i ett mer övergripande tematiskt 

arbete. Det finns ett behov av mer forskning i ämnet läsförståelse i matematik. Delvis för att 
belysa det sjunkande resultatet i Pisas tester, som till viss del beror på svenska och norska 
elevers bristande läsförståelse av matematiska textuppgifter (Roe och Taube, 2006). Delvis 

för att utveckla matematikdidaktik  

Skolans värdegrund vilar på allas lika värde. Som pusselbitar i ett pussel där alla delar är lika 

viktiga för en helhet. Eleven i fokus och ingen ska känna sig misslyckad i skolan. Modellen 
för läsförståelse i matematiska textuppgifter blev en av pusselbitarna i detta pussel för oss när 
vi genom studiens arbetsgång upptäckte att elever och lärare uppskattade modellen och hade 

nytta av den, och att de även i fortsättningen kommer att använda sig av den. Vi författare har 
som vision att använda modellen i vårt framtida yrke som lärare och att arbeta kontinuerligt 

med den för att implementera modellens fyra delar i elevers läsande av matematiska 
textuppgifter. Modellen kräver tid att befästa vilket vi författare har alla möjligheter att göra i 
framtiden. 
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Bilagor  
Bilaga 1, exempel på egna observationer
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Bilaga 2, exempel på handledarnas observationer 
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Bilaga 3, exempel på orientering i texten – ta ut fakta
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Bilaga 4, exempel på transkribering av videoupptagningar 

 

Modellens del 3, muntligt återberättande 

Linda  
Linda har filmat sitt ansikte hela filmen igenom.  
Hej nu ska jag göra en liten mattevideo. Jag och Ellen som sitter här har jobbat med två olika 

uppgifter (visar upp två fingrar) och nu ska jag förklara vad som hände i min uppgift så vi 
sätter igång. Det var Martin och han skulle köpa fiskar. Så han köpte 4 fiskar som kostade 24 

kr styck och sen ville han ha en vattenväxt så då köpte han två stycken som kostade 16 kr 
styck och så köpte han and som kostade 28 kronor. Martin hade 170 kr och frågan var så här  
räcker pengarna också till en glass som kostar 15 kr? Och då så ritade jag upp detta så att 

fiskarna var ju fyra stycken (visar med fyra fingrar) Jag har ett litet papper jag kollar på är, - 
fiskarna var 4 st så gångade jag det med 24 för dom kostade 24 kronor varje då fick jag fram 

ähh svaret 96 och då så vattenväxterna så tog jag 2 (visar två fingrar)gånger 16 och dom 
kostade 16 kronor och det var 2 vattenväxter han köpte och jag fick fram svaret 22 också 
sanden kostade ju som sagt 28 kr. sen så skrev jag upp sand fisk ock vatten på en rad ( visar 

med händerna) också skrev jag vad alla kostade nu när jag hade plussat ihop det och då tog 
jag först tiotalen och då fick jag 130 och sen tog jag entalen och då fick jag 16 sammanlagt 

och när jag plussade ihop tiotalen så var det sandens tjuga, fiskens 90 och vattens 20. Så då 
tog jag 20 90 och 20 och då fick jag 130 sen så tog jag 8, 6 och 2 och då fick jag 16 där och 
när jag plussade ihop 130 plus 16 då fick jag 146. När jag skulle se om det räckte med en 

glass till med så tog jag 146 plus 15 och så skulle jag se om det blev över 70 då fick han inte 
men om det blev under kunde han köpa. Och då fick jag svaret 161 så då fick han alltså äh äh 

kunna köpa en glass.  
Frågar Ellen – fattar du hur jag menar? 
Ellen – ja  

Linda- Va det nåt du ville lägga till?  
Ellen –Nej.  

Linda– Då har jag skrivit tydligt, hejdå! 
Har filmat sitt papper och visar där fakta, fråga och hur hon ritat… 
 

Helena 
Så då börjar vi. Martin köpte fiskar. Han hade 170 kr med sig, 4 fiskar kostade 24 kr styck 

och 2 fiskar kostade 16 kr styck oh det var 2 olika… - men Filip ( Filip som sitter bredvid 
ligger på golvet, Helena skrattar) ock ähh frågan var om han hade råd med en glass för 15kr. 
Jag tog 4 gånger 24 och det blir 96, 16 gånger 2 är lika med 32. Sen plussade jag ihop 96 med 

32 och 28 för sanden, ja just det sanden, han köpte även sanden för 28 kr. (Filip skrattar 
bredvid i kameran, båda tjejerna är med i filmen) så 96 plus 32 plus 28 är 156 och svaret blev 

om han då har 15 på det så blir det 171 så han kunde inte ha glass. Ingen glass för dig 
Martin… 
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Bilaga 5, exempel på textuppgifter 

 
Textuppgift A. 

Om man hugger av ett huvud på en drake växer det omedelbart ut 5 nya. En riddare försöket 
döda en drake med 5 huvuden. Han högg av huvuden ett efter ett. När 6 avhuggna 
drakhuvuden låg på marken tog riddaren till flykten.  

Hur många huvuden hade draken då? 
Textuppgift B. 

På parkeringsskylten utanför det hus där Emils mamma arbetar står det: 
Må – fr 8-18. Avgift: 4 kr/timme. Månadskort: 450 kr. 
Emils mamma säger att hennes bil behöver stå parkerad 6 timmar per dag.  

Lönar det sig för Emils mamma att köpa månadskort! 
Hur mycket tjänar hon i så fall på det under en månad med 23 arbetsdagar?  

 
Textuppgift C.  
Jessica fångade vattenloppor med en håv. Hon hade hittat en å där det fanns mycket 

vattenloppor. För varje liter vattenloppor hon sålde till akvarieaffären fick hon 46 kr.  
Hur mycket fick Jessica för 7 liter! 

 
Textuppgift D.  
Martin köpte fiskar, vattenväxter och sand till sitt akvarium. Fyra svärdbärare kostade 24 kr 

styck, två svärdplantor kostade 16 kr styck och sanden kostade 28 kr. Martin hade 170 kr med 
sig. Räckte pengarna också till en glass för 15 kr? 

 
Textuppgift E. 
I ett stort akvarium på ett zoo fanns det sammanlagt 137 bläckfiskar av 9 olika arter. Var och 

en av dem hade åtta armar.  
Hur många armar hade bläckfiskarna tillsammans? 
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Bilaga 6, exempel på strategier för lösning av matematiska textuppgifter tagen ur 

läromedlet Matteborgen 5 
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Bilaga 7, fler exempel på elevsvar 

 
Modellens del 1, ta ut fakta 
 
Textuppgift C 

 
För varje liter vatten loppor hon sålde till akvarieaffären fick hon 46 kr. 
 

Jessica fångade vattenloppor med en håv  
hon sålde till akvarieaffären fich hon 46 kr för varje 

fråga 
Hur mycket fick hon för 7 liter 
 

 
 

Textuppgift D 

 
Martin köpte fiskar vatten växter och sand till sitt akvarium 

4 svärdbärare: 24 per styck 
2 svärdplanter 16 kr styck 

sand 28 kr 
Priser Martin hade 170 kr med sig 
Fråga räckte pengarna till en glass 15 kr 

 
 

Textuppgift D 

 

Fakta 

Köpte fiskar, vattenväxter och sand 
4 svärdbärare 24 st 

2 svärdplantor 16 st 
Sand 28 
med sig 170 

(Glass 15) 
 

 
 
Fakta: Fyra fiskar 24 kr styck. Två plantor 16 kr styck sand 28 kr 

Frågan: räckte pengarna till en glass för 15 kr 
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Bilaga 8, fler exempel på elevsvar 

 
Modellens del 2 

 
Textuppgift A 

 
 

Textuppgift B 
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Bilaga 9, fler exempel på elevsvar 

 
Modellens del 4, skriftligt återberättande 

Textuppgift C 
Det var en tjej som hette Jessica hon var utte och fångade vattenloppor till akavarieaffären 

för varje fick hon 46 kr och hon fick 8vattenloppor. 
 
Vi tog fakta från texten. Faktan handlade om jessika och henes vattenloppor. Frågan var hur 

mycket får jessika för 7liter. 
 

Jag tog utt först fakta från uppgiften. Sen så ritade jag och försökte koma till svaret. Frågan 
va Ella fångade 1 liter Vattenloppor för varje gång hon sålde fick ho 46 kr. Hur mycket får 
hon för 7L. Jag tåg 7x46=322kr får hon om hon säljer fö 7 L. 

 
Uppgift D 

Det handlar om att Martin ska köpa svärdbarare 4 st, svärdplantor2 st och sand. Han har 
170 kr med sig och undrar om han har råd med en glass som kostar 15 kr. 
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