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Abstract 
Att kunna läsa är en förutsättning för att fungera i samhället idag, inte minst för att klara 
skolgången. Men räcker det egentligen med att endast kunna läsa? Vi vill undersöka vad 
verksamma pedagoger i skolår 4 och 5 anser om läsförståelse, hur de arbetar med den samt 
om att det krävs för att klara matematik. Vi tar i uppsatsen upp vad olika forskare, författare 
och pedagoger anser om läsförståelse. I vår intervjuundersökning får vi reda på att de 
verksamma pedagogerna anser att läsförståelse är grunden till att klara alla ämnen i skolan 
men också för att kunna klara av att leva i vårt informationssamhälle. För att klara 
matematikundervisningen i skolår 4 och 5 måste det i allra högsta grad finnas läsförståelse, 
enligt de verksamma pedagogerna, då det krävs för att förstå matematiska termer men också 
för att kunna utläsa en helhet ur problemlösande tal. Resultatet tyder på att läsförståelse är en 
viktig förmåga att utveckla för att klara sig i dagens samhälle, men den är också avgörande 
för att klara problemlösning i matematik.  
 
 
Ämnesord: läsning, läsförståelse, matematik     
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1. Inledning  
Att lära sig läsa är kanske det största som händer alla elever, det är en upptäckt. Att förstå det 

man läser är ännu viktigare, speciellt för att kunna ta till sig vad som står i texten. Det krävs 

även läsförståelse för att kunna läsa olika sorters texter. Finns det ingen förståelse för olika 

texters uppbyggnad, går förståelsen förlorad i avkodningsansträngningen (Elbro, 2004). Som 

pedagog är det viktigt att man ställer krav på sina elever, alla bör förstå texterna de läser i 

skolan (Bratt, 1985). Att förstå vad man läser skapar en grund för fortsatt utveckling i skolan 

och för livet. Vid jämförelser mellan läroböcker, i till exempel historia, ifrån olika årtionden 

syns det tydligt hur texterna minskar i omfång och ökad svårighetsgrad för varje årtionde som 

går. Är detta en utveckling samhället vill ha? Läsa är något som alla gör varje dag, därför 

borde läsförståelsen vara något av det viktigaste i skolan för alla ämnen under hela 

skolgången. Som pedagog bör man inse vikten av läsförståelse och hur den påverkar elevers 

skolgång (Stadler, 1998). Läsförståelse bör också vara en av de viktigaste grunderna att 

planera sin undervisning utifrån, eftersom läsförståelse behövs även för att lösa den enklaste 

uppgift. Detta är viktigt i alla ämnen men inte minst i matematiken. Då elever som märker att 

de gör framsteg där, känner att de förstår och kan, smittar detta ofta av sig till framgång i 

andra ämnen. Eleverna får bättre självförtroende som även visar sig ge bättre resultat i de 

andra ämnena (Sterner & Lundberg 2004a:79).  

 

Vi författare anser att läsförståelse är när en elev kan ta till sig och förstå texter. Eleven skall 

också utveckla och öka sin förståelse i läsning av olika sorters texter genom hela sin skolgång. 

Det är även av vikt att eleven skall kunna återberätta och förstå undermeningar i texter 

(Liberg, 2006). Denna undersökning har vi har valt att göra i fjärde och femte skolåret, då vi 

anser att det är här som texterna blir svårare och ställer högre krav på läsaren. Vi anser att 

man som pedagog alltid bör arbeta mot uppnåendemålen, men i fjärde och femte skolåret bör 

det läggas extra energi att arbeta mot uppnåendemålen som ska nås i skolår fem. Tidigare 

forskning om läsning och läsförståelse har mest handlat om teknisk förmåga och hjärnans roll 

(Melin, 2004). Forskning idag behandlar ofta läsförståelse i förhållande till andra skolämnen 

och hur den påverkar barns utveckling. Vi har sett förhållandevis lite forskning som behandlar 

hur verksamma pedagoger resonerar kring läsförståelse. Att alla pedagoger har åsikter om 

läsförståelse tar vi för givet, då en hel del undervisning i skolan idag faktiskt utgår ifrån att 

elever förstår vad de läser när de ska lösa uppgifter och problem. Det kan vara intressant för 
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alla blivande pedagoger att få en inblick i hur och om det arbetas med läsförståelse både 

allmänt och i matematik.  

 

Att läsning och läsförståelse är viktigt är något som skolminister Ibrahim Baylan gärna 

upprepar. I en intervju med skolministen gjord i oktober 2004 säger Baylan: ”Läsfärdighet 

och läsförståelse är nyckeln till all kunskap” Även i ett tal på en konferens arrangerad av 

IOPC (International Quality & Productivity Center) den 6 april, 2005 betonade Baylan vikten 

av läsförståelse. Han inledde talet med att berätta att ett av de områden som engagerar honom 

mest inom skolan är elevernas läsförståelse och hur den skall utvecklas i framtidens skola. 

Skolministern talade också om hur språk-, läs- och skrivutveckling intimt hänger samman. 

Baylan fortsatte att tala om de barn och ungdomar som lever i ett samhälle där de inte får den 

kunskap som behövs för att de skall kunna utvecklas. De lever i ett fattigt och ojämlikt 

samhälle. Det samhället kan inte utvecklas och skapa starka medborgare. Han poängterade att 

vi vet att det idag i vårt samhälle finns brister och skillnader som kan spåras till läs- och 

skrivutvecklingen hos våra elever i skolan (Baylan, 2005) 

1.1 Bakgrund 
Som utgångspunkt för denna uppsats ligger två undersökningar som Skolverket har gjort 

angående läsförståelse och matematik. De två undersökningarna är den Nationella 

utvärderingen av grundskolan 2003 och PIRLS 2001 (Progress in International Reading 

Literacy Study) som är en av de mest omfattande läsundersökningar som görs i världen. Den 

undersökningen behandlar barns läskompetens i skolår fyra i sammanlagt 35 länder, däribland 

Sverige, i den nationella utvärderingen av grundskolan i Sverige undersöks även elever i 

skolår tre.   

 

I den Nationella utvärderingen av grundskolan kommer Skolverket fram till att svenska elever 

i årskurs 5 har blivit sämre på att läsa, men framför allt på att förstå vad de läser sedan de 

förra utvärderingarna som utfördes 1989, 1992 och 1995. Brist på läsförståelse är enligt denna 

utvärdering orsaken till att så många elever presterade under förväntan på proven. Nationella 

utvärderingen av årskurs 5 tar också upp att lässvaga elever kan klara ickeverbala 

matematikprov, men i övrigt presterar de dåligt även i matematiktesterna. Ett intressant 

faktum i denna undersökning 2003 är dock att denna tanke inte infrias, de lässvaga elever som 

deltar i utvärderingen får inte bättre resultat på de icke-verbala testerna än på de verbala 
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(Skolverket, 2005).  Möjligheten finns att tron på den egna förmågan spelar in, och är den 

dålig drar det ner resultatet.   

 

PIRLS betonar vikten av språkförmågan och då främst ”förmågan att läsa, förstå, tolka och 

uppleva texter av olika slag” (Skolverket, 2003). I PIRLS jämförs resultatet från 2001 med 

resultatet ifrån en tidigare PIRLS-undersökning som gjordes 1991. Testerna görs utifrån 

läsfärdighet, läsvanor och attityder samt sammanhang för läsinlärning.  I dessa tester har 

fyrornas resultat i läsfärdigheter försämrats avsevärt från 1991 till 2001. Detta är oroväckande 

även om de svenska eleverna presterar så pass bra att de fortfarande toppar resultatlistorna. 

Detta till trots har svenska elevers tilltro till sin egen läsförmåga ökat jämfört med 1991. Men 

läsförståelsen och förmågan att läsa olika sorters texter har blivit sämre. Det kom inte bara 

fram att våra svenska elever har blivit sämre på att förstå vad de läser. En annan brist som 

visade sig var lärarnas bristande kompetens. När denna undersökning gjordes 2001 fanns det 

tio procent obehöriga lärare i skolan jämfört med tio år tidigare, då det endast fanns en 

procent obehöriga lärare i skolan  (Skolverket, 2003).  

1.2 Syfte 
Genom den verksamhetsförlagda tiden under alla lärarstudenters utbildning, möter de 

pedagoger med olika förhållningssätt till läsförståelse. Med denna undersökning vill vi ta reda 

på hur verksamma pedagoger anser om läsförståelse samt om och hur de arbetar med 

läsförståelse i fjärde och femte skolåret i matematik. Verksamma pedagoger kan få nytta av 

denna uppsats i sin framtida yrkesroll, då alla kommer att möta elever med olika utvecklad 

läsförståelse. Som pedagog har man sin egen uppfattning m vad förståelse är och hur man bör 

arbeta med det. Därför kan denna undersökning ge en bild av hur sju verksamma pedagoger 

arbetar med och vad de anser vara just läsförståelse.  

 

2. Litteraturgenomgång 
Detta kapitel behandlar olika sätt att upptäcka, uppfatta och arbeta med läsförståelse. Kapitlet 

ger också teoretiska utgångspunkter för nyckelbegrepp i ämnet samt förklaringar. Den 

litteratur som tas upp i denna uppsats visar bland annat på olika sätt att förklara läsförståelse 

men också sätt att arbeta med det.  

2.1 Vad är läsning? 
I Nationalencyklopedin (2006) står det följande om läsning: 
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Läsning är en komplicerad färdighet som kräver lång tid och omfattande övning för att kunna 

utvecklas. Man kan urskilja två huvudmoment: avkodning och förståelse. Avkodning innebär att 

man kan identifiera eller känna igen skrivna ord. Förståelse är resultatet av tolkningen av 

språkliga meddelande. God läsfärdighet innebär att både avkodning och förståelse fungerar väl.  

 

Läsning kan alltså ses ur två perspektiv, ett har med avkodning att göra och det andra med 

språkförståelse. Läsning innebär att läsaren uppfattar innehållet i en text och återskapar det i 

sin erfarenhetsvärld. För att en helhet ska kunna skapas behövs båda de nämnda delarna. 

Språkförståelsen är kanske det viktigaste för en läsare. Det gäller inte bara att förstå 

textmeningarna utan även att kunna skapa inre bilder. Vikten av att kunna se de 

underförstådda betydelserna, att förstå de olika texttyperna och lära känna författaren är också 

av största vikt (Elbro, 2004:26ff). För att klara allt detta konstaterar Melin att vi har en 

tolkningsram som vi undersöker texten med. Inom denna ram jämför läsaren texten med redan 

befintliga erfarenheter och försöker utifrån det som redan är bekant att förstå texten och sätta 

in den i dess rätta sammanhang (Melin, 2004:38). 

 

När vi läser sätts systematiskt flera delprocesser i hjärnan igång och inte bara en kognitiv 

process. Forskning har visat att under läsning är det främst den vänstra hjärnhalvan som är 

aktiv. Vilka enskilda delar som är mest aktiva är individuellt (Elbro 2004). Aktivt läsande kan 

endast ske när vi läser texter för vilka vi har en god förförståelse. Dessa texter är intressanta 

för läsaren och hos läsaren skapar då frågor som läsaren vill ha svar på (Björk & Liberg 

1996:17). Läsning startar flera processer i hjärnan, dessa processer sker parallellt och krävs 

för att människan ska kunna bilda en uppfattning om vad som händer i texten. Denna 

uppfattning kan eleven skaffa sig genom att få förförståelse för texten via fakta om dess 

författare, recensionsläsning osv. När eleven skaffat denna förförståelse ställer hjärnan upp ett 

mönster av förståelsen för texten. Först då börjar eleven läsa (Melin, 2004:36:ff).  

2.1.1 Läsning sett ur ett metakognitivt perspektiv  
Att läsförståelse kan ses ur ett metakognitivt perspektiv är kanske inte det första man tänker 

på. Men metakognition kan anses ligga till grund för själva läsförståelsen. Att ta ansvar för 

läsningen av en text och utvärdera sin egen läsförståelse kan vara vägen till elevens 

läsförståelse. För vem är egentligen bäst skickad till att avgöra om texten är förstådd? Eleven 

som läst den eller pedagogen som kontrollerar vilka svar eleven ger? Metakognition innebär 

medvetenhet om de egna tankeprocesserna, och en sådan medvetenhet bör elever få möjlighet 

att utveckla i skolan, menar Lindgren (1995). Det hela handlar om att reflektera över texten 
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vilket leder till en kognitiv process där både kritiskt och kreativt tänkande bör ligga till grund. 

Att bli en reflekterande läsare innebär mycket övning (Lindgren, 1995). Ett sätt att lära sina 

elever just detta är att diskutera och uppmuntra till växling av strategier. Att få reflektera över 

betydelsen i texten och få laborera med vad som händer om vissa ord byts ut mot andra är 

exempel på aktiv metakognition (Liberg, 2006:172ff). Om den kognitiva läsförmågan är svag 

kan det bli svårt att lära sig komplicerade saker, speciellt blir det då problem i läsinlärning, 

läsförståelse men också i matematik. I matematik krävs det ofta ett väl utvecklat kognitivt 

tänkande främst i problemlösning (Sterner & Lundberg, 2004b). 

2.1.2 Inferensläsning 
Inferensläsning innebär förmågan att kunna läsa mellan raderna, alltså förstå en underliggande 

mening i texten. Vid läsning använder sig en god läsare oftast av inferensläsning, det vill säga 

läsaren förhåller sig till texten genom att använda sig av tidigare erfarenheter som 

utgångspunkt. De tidigare erfarenheterna används när fakta från texten bearbetas. Alla 

inferenser i en text behöver inte alltid utnyttjas, och detta bör läsaren ha en uppfattning om 

under läsningens gång. Vid läsförståelse är förmågan till inferensläsning helt avgörande, då 

inferensen är grunden till väl utvecklad läsning (Lindgren, 1995). 

2.2 Kursplanen och Lpo 94 
I Lpo 94 står det att skolan skall sträva efter att varje elev skall utveckla lust att lära, tillit till 

sin förmåga samt sitt eget sätt att lära (Lärarförbundet, 2002:14). Skolan har också ansvar för 

att eleven när den avslutar grundskolan skall behärska det svenska språket samt kunna lyssna 

och läsa aktivt. Skolan är också ansvarig för att eleven skall kunna uttrycka idéer och tankar i 

tal och skrift (Lärarförbundet, 2002:14).  För att eleven skall kunna lyssna och läsa aktivt 

måste eleven ha en god förståelse, annars förstår hon inte vad hon lyssnar på och läser. En god 

förståelse krävs även för att kunna uttrycka sina idéer och tankar.  

 

Även i den kursplan för ämnet svenska som kom ut år 2000, står det att skolan bör sträva efter 

att eleven skall utveckla sin lust att lära, med tillägget att det skall göras genom att läsa 

litteratur. Det betonas även att eleven förhoppningsvis gör det på egen hand och av eget 

intresse (Skolverket, 2002:96,97). Alla elever behöver en god läsförståelse. För att kunna 

utveckla sin lust att lära, vilket eleven gör när den läser litteratur, måste eleven förstå vad den 

läser. Eleven skall även utvecklas när det gäller att förstå, tolka och uppleva texter av olika 

slag, samt anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär (Skolverket, 

2002:99). För att kunna uppnå dessa strävansmål måste alltså eleverna ha en god läsförståelse, 
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annars kan de inte tolka, uppleva och förstå vad de läser. Att kunna läsa flytande och förstå 

texten både högt och tyst, samt att kunna tala om den, det vill säga diskutera textens 

uppbyggnad och innehåll, är uppnåendemål för skolår fem (Skolverket, 2002:99).  

 

Kursplanen i matematik har som mål att sträva mot att eleverna skall utveckla intresse och 

tilltro till det egna tänkandet och förmågan att lära sig matematik samt att även ha förmågan 

att använda det i olika situationer. Eleven skall även utveckla sin förmåga att förstå, föra och 

använda logiska resonemang för att kunna dra slutsatser och generalisera både muntligt och 

skriftligt. Skolan skall också sträva mot att eleverna skall utveckla sin förmåga att, med 

matematikens hjälp, lösa problem som de sedan skall jämföra och tolka lösningen, samt sätta 

det i förhållande till det ursprungliga problemet (Skolverket, 2002:27). 

 

2.3 Vad är läsförståelse? 
Det finns flera teorier kring vad utgångspunkten för läsförståelse är. I Nationalencyklopedin 

förklaras läsförståelse som en process där läsaren utgår från erfarenheter och förväntningar för 

att förstå texter. Även läsaren bakgrundskunskaper betonas (www.ne.se 2006-02-16).  

 

Utgångspunkten för förmågan att förstå en text måste enligt Edfeldt vara tidigare erfarenheter 

(1982:30). Smith anser att utgångspunkten för förståelse är förutsägelser (2000:108). Detta 

synsätt kan jämföras med Stadler (1998:30), som anser att läsförståelse utgår ifrån läsarens 

förväntningar. Tidigare erfarenheter och förutsägelser kan jämföras med förförståelse, vilket 

Witting (2001:27) anser vara utgångspunkten för läsförståelse. Witting anser att förståelse är 

beroende av elevens tidigare upplevelser, det handlar inte enbart om händelsen i sig, utan 

också om hur omfattande och innehållsrik händelsen faktiskt är.  

 

Som tidigare nämnts kan läsförståelse vara en kombination av tidigare erfarenheter, men 

enbart förståelse räcker inte för att kunna behandla en text. Läsaren måste även behärska de 

tekniska förutsättningarna för läsning. Alltså är läsförståelse en kombination av både 

förförståelse och/eller förväntningar och avläsningsprocessen. Det måste hos läsaren under 

avläsningsprocessen, finnas en identifikation som kopplas ihop med en tolkning av texten för 

att det ska finnas läsförståelse (Edfeldt, 1982:30,88). 

 



 10

Stadler anser att läsning alltid går ut på förståelse, alltså räcker inte endast avkodning av 

orden utan budskapet är det viktigaste vid läsning. Med nya läsare bör pedagogen sträva efter 

att de tekniska färdigheterna vid läsning blir automatiserade så att budskapet går fram, texten 

blir alltså förstådd. Läsförståelse är dessutom något personligt och därför varierar beroende på 

person, erfarenheter och på vad personen är van vid att läsa (Stadler, 1998:27ff). Den 

automatiserade funktionen är viktig även i matematiken, exempelvis i situationer där det 

gäller att automatiskt få fram fakta om ett tal, det vill säga att automatiskt få fram information 

om det till exempel är subtraktion, addition eller liknande som bör användas (Sterner & 

Lundberg, 2004b). Detta är dock inte tillräckligt, det krävs även ett bra flyt i läsningen då 

texten kan bearbetas lättare när det finns en balans mellan avkodning och förståelse 

(Lundberg & Herrlin, 2003).  

 

Att mekaniskt memorera texter och fakta utantill är alltså inte detsamma som läsförståelse 

(Edfeldt, 1982:30). Vi möter ofta texter som vi kallar svårlästa. Dessa är ofta formulerade 

med ett språk som uppfattas som svårt utifrån vår erfarenhet. Att förstå en text är en 

upplevelse där eleven förstår textens innehåll. När denna upplevelse blir förstådd, etableras 

den i långtidsminnet. I detta minne blir upplevelsen och förståelsen desamma. Allt detta sker 

utifrån olika kategorier som texten delas in i för att skapa en förstådd helhet. Det är i dessa 

kategorier som ny information bearbetas och blir till ny kunskap. Omedvetna språkliga 

kunskaper och erfarenheter som lagras i långtidsminnet som något förstått, kan ha olika 

relevans för det fortsatta läsandet. Olika kunskaper kan tas fram vid olika tillfällen (Edfeldt, 

1982:30,31,76).   

 

2.4 Att skapa möjligheter för elevers läsförståelse och läsförmåga 
Läsförmåga är något som växer fram hos eleven då hon får läsa meningsfulla texter som utgår 

ifrån hennes förförståelse. Det enda som kan utveckla en människas läsförmåga är att läsa 

mycket och aktivt (Björk & Liberg, 1996:85:86). Förmågan att läsa kan inte isoleras till att 

endast känna igen bokstäver som sätts ihop till ljud och ord, utan läsförmåga handlar också 

om att förstå den underliggande meningen i olika texter (Säljö, 2000:15). I skolan skall 

eleverna börja ta till sig ny kunskap genom att läsa sig till den. Det kräver att eleverna måste 

klara av att läsa nya ord genom automatiserad avkodning, så att de kan koncentrera sig på 

innehållet och förstå vad de läser. Att förstå innehållet av vad man läser har blivit en viktig 
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del i vardagen inte bara i skolan. De allra flesta läser texter av olika slag varje dag (Elbro, 

2004:140). 

 

Därför måste pedagogerna satsa mer på läsförståelsen i skolan, då den är grunden till all 

kunskap, menar Hillman och Pinheiro (2005). Läsförståelse måste eleverna ha för att kunna 

klara sig igenom skolan med en positiv känsla och glädje för undervisningen. Att kunna läsa 

och skriva ger dessutom eleverna bättre självförtroende. En elev som läser bra har också 

lättare att klara sig i de andra ämnena i skolan då de allra flesta ämnen utgår ifrån att eleven 

kan läsa och förstå det de läser, som till exempel instruktioner. Förhållningssättet till läsning 

är en faktor som kan påverka sättet på vilket vi tolkar en text (Hillman-Pinheiro, 2005). 

Engagemang är det viktigaste för läsglädje och därmed också för läsförståelse (Stadler, 

1998:33). Sammanfattande och återberättande är klassiska uppgifter i läsförståelse. Dessa är 

troligtvis också de typer av uppgifter som är de bästa och effektivaste arbetssätten som en 

pedagog kan utföra (Elbro, 2004:161).  

 

Högläsning kan vara en koppling mellan det skrivna och talade språket. En pedagog som läser 

en bok högt kan ge texten ett nytt liv som kan underlätta för eleverna att tolka texten. 

Pedagogen kan också uppmuntra eleverna att läsa högt när de läser läxor eller löser 

skoluppgifter. När man läser texten högt för sig själv får texten mer liv och det skapas inre 

bilder, vilket kan vara ett bra sätt att förstå texten på (Bratt, 1985:132). 

 

Om eleverna möter det skriftliga språket redan i förskolan genom strukturerade lekar och 

högläsning, får de en av de viktigaste förutsättningarna inför problemlösning i matematiken, 

detta eftersom läsförståelsen och problemlösningen där har ett betydelsefullt samband 

(Sterner & Lundberg, 2004a:114). Rubriker kan också ha stor betydelse, i alla fall enligt 

Newton som anser att en bra rubrik kan ge eleven den information som behövs för att hon ska 

kunna ta fram sina tidigare erfarenheter om ett visst ämne. Det är bra för elever att öva på just 

detta, att dra sig till minnes gamla kunskaper i mötet med en ny text. Det kan ge läsaren precis 

den förståelse som behövs. Det kan också vara bra för att få höra berättas om texten i förväg. 

Då hinner läsaren skapa sig en förförståelse innan läsningen startar (Newton, 2003:123).
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2.5 Läsning och matematik 
Det som är det centrala vid lärandet i matematik är språket. Frågan är då om det inte är 

språket som ofta ställer till problem för elevernas lärande. De kan räknestrategierna men på 

grund av bristande språklig kommunikation misslyckas de med lösningen av ett matematiskt 

problem (Ahlberg 2001:122). Viktiga kompetenser att utveckla i matematik är att kunna skapa 

inre bilder, men för att kunna skapa inre bilder måste man ha en god läsförståelse, så att man 

kan förstå läroböckernas texter. Ofta försöker elever hitta strategier som gör att de inte 

behöver läsa hela texter eller instruktioner. Detta utvecklar givetvis inte goda läsvanor för 

framtiden.  Det är därför viktigt att yngre elever, med hjälp av läraren, blir uppmuntrade och 

får lättare texter att läsa till en början (Sterner & Lundberg, 2004a:146).  

2.5.1 Läsförståelse i matematik. 
Textuppgifter inom matematiken ställer stora krav på elevernas läsförståelse. I en textuppgift 

möter eleven nya ord och begrepp som kan vara svåra för dem att tolka. Exempel i läroböcker 

ställer ofta krav på att eleverna skall läsa aktivt och fokuserande, eftersom varje litet ord kan 

vara viktigt för att förstå uppgiften. Eleverna skall ofta tänka i flera steg och kan även behöva 

gå tillbaka till tidigare avsnitt (Sterner & Lundberg, 2004a:53). För att klara detta krävs ett väl 

utvecklat ”arbetsminne” (Sterner & Lundberg, 2004b) Det handlar om att minnas vad som 

stod i början, men också att kunna läsa svåra ord och termer. När elever märker att de gör 

framsteg i matematiken, att de förstår och kan, smittar detta ofta av sig till andra ämnen. 

Eleverna får bättre självförtroende som ofta även visar sig ge bättre resultat i de andra ämnena 

(Sterner & Lundberg, 2004a:79). 

 

I en avhandling från 2001 undersöks elevers förmåga till problemlösning i matematik 

(Möllehed, 2001). Resultatet är att det vanligen brister i förståelse av budskapet i texten när 

elever löser problem. Elever som är medelmåttiga eller svaga i matematik har ofta svårt med 

just problemlösning. Då de möter olika sorters uppgifter i problemlösning missförstår de ofta 

texten i uppgiften. De förstår inte fullt ut vad det står och missar därför ofta de små detaljer i 

uppgiften som är viktiga (Möllehed, 2001:63). Problemlösning kan för många låta svårt, men 

i själva verket sysslar vi med det ofta, utan att ens fundera över det. Vardagslivet består utav 

många situationer där vi ofta använder oss av överväganden och beräkningar av olika slag. 

Därför är det viktigt att både pedagogen och eleverna vidgar perspektivet och förstår värdet av 

problemlösning för att kunna till exempel sovra bland faktatexter såsom tabeller och diagram, 

behärska lämpliga hjälpmedel och upptäcka matematiken i andra ämnen (Malmer 2002:192). 
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Goda läsare har ofta lättare för att föreställa sig uppgiftens innehåll i huvudet än elever med 

läs- och skrivsvårigheter (Sterner & Lundmark, 2004a:75). Att elever med sådana svårigheter 

inte kommer direkt fram till rätt lösning kan bero på att de olika delarnas innebörd inte 

förstås. Om eleven inte kan förstå kan den inte heller komma fram till rätt lösning. Detta kan 

tolkas som att brister i problemlösning orsakas av svag läsförståelse (Möllehed, 2001:73,92). 

 

Eleverna behöver få öva läsförståelse i alla ämnen, men det är mycket viktigt att få öva 

läsförståelse i matematik. Där finns tre kompetenser som eleverna behöver för textuppgifterna 

de möter i sina läroböcker: 

• Avkodning - För att kunna läsa texten och förstå ordens och symbolernas betydelse 

och mening är avkodning nödvändigt. För matematiken behövs också att läsaren kan 

tyda grafiskt material som bilder och illustrationer 

• Skapa mening – Det räcker inte för läsaren att kunna avkoda texten, utan den måste 

också finna sammanhanget och meningen med texten. Eleven ska kunna förstå 

innehållet och koppla det till tidigare befäst kunskap och erfarenheter. 

• Samspel mellan läsaren och texten – Att kunna lösa matematiska problem innebär att 

eleven måste skapa en relation mellan sig och problemet, där eleven inferensläser och 

drar slutsatser som är direkt nödvändiga för förståelse inför lösandet av uppgifterna 

(Sterner & Lundmark, 2004:106). 

 

Det är ofta missförstånd som leder till att elever har brister i sin matematiska läsförståelse. 

Eleverna anpassar texten till tidigare erfarenheter för att göra det lättare för sig men när 

läsförståelsen brister kan inte hjärnan passa in texten i sitt tolkningsschema och kan därför 

inte koppla texten till tidigare erfarenheter. Ett sätt att göra matematik enklare att förstå 

språkmässigt är att göra om texten så att den liknar tidigare erfarenheter i matematik som 

elever upplevt positiva (Möllehed, 2001:93). 

2.5.2 Undervisningstempo 
Att som pedagog gå för fort fram i sin undervisning är sämre än att gå för långsamt. 

Undervisningen bör vara strukturerad och inkludera alla elever (Stadler, 1998:65). Att ha ett 

lugnare tempo är en fördel för läsutvecklingen. ”Det som är värt att göras är värt att göras väl” 

(Bratt, 1985:134). Elevens engagemang i lärandet måste vara aktivt, annars blir det svårt för 

eleven att lära (Stadler, 1998:65). Det krävs ett samspel mellan elev och pedagog för att uppnå 
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en upplevelse av meningsfullt lärande som utvecklar dem båda. Precis som tidigare nämnts 

har eleven själv ansvar för sitt lärande, men det är alltid pedagogens ansvar att stötta eleven i 

dennes utveckling (Längsjö & Nilsson, 2005:88). Pedagogerna har ansvar för att eleven 

förstår texten den läser, även om pedagogernas roll på skolan inte är språkvetare, måste de 

kunna förklara och resonera om nya texter och arbeten som eleverna möter under lektionerna 

(Bratt, 1985:134). Att eftersträva att elevernas lästempo utvecklas är viktigt, då eleverna 

efterhand skall läsa texter tyst för sig själva, då det i skolan ofta ställs krav på ett visst 

lästempo. Men det är av största vikt att kravet på lästempot aldrig blir så högt att 

läsförståelsen blir drabbad (Bratt, 1985:133).  

2.6 Pedagogernas roll för läsförståelsens utveckling 
Teorierna kring läsning har förändrats, i takt med att kunskapen om läsning har blivit 

viktigare. Genom dokumentation har det framkommit att ju mer kunskap pedagogen har om 

läsinlärning och läsprocessen, desto säkrare grund har pedagogen när starka och svaga sidor 

skall urskiljas i elevens läsning (Elbro, 2004:21ff).  

2.6.1 Pedagogens kunskap om läsning 
Att pedagogen bör urskilja starka och svaga sidor hos eleven är självklart, då det underlättar 

för pedagogen när hon skall stödja eleven i dess läsning. Det måste finns en kunskap om hur 

läsningen och läsförståelsen ska utvecklas (Elbro, 2004:21ff). Det är även så att den pedagog 

som skaffar sig djupare kunskap och insikt om språklig utveckling har en säkerhet i sig själv 

och sin undervisning, som kommer eleverna till nytta i deras lärande. Även utvärdering av 

undervisningen är viktig. Denna kan lyfta fram pedagogens flexibilitet i undervisningen. Just 

flexibilitet är av största vikt när det gäller läsundervisning (Stadler, 1998:51,52). Flera 

författare uttrycker oro över att undervisning i läsförståelse ofta handlar om kontroll av 

förståelse istället för att hjälp till eleven att förstå innebörden av texten. Elever förhörs om 

lösryckta fakta medan helheten i texten går förlorad. Istället för läsförståelse blir det alltså en 

kontroll av resultatet av lärandet (Elbro, 2004, Smith, 1997). Att eleven aktivt ska förhålla sig 

till den text de läser är nämnt tidigare. Detta kan hjälpas av frågor efter texten som gör att 

eleven får reflektera över vad den läst (Newton, 2003:123ff) .  

2.6.2 Pedagogens kunskap om läsförståelse i matematik 
För pedagoger som undervisar i matematik är det viktigt att ha kunskap om vilken matematik 

eleverna skall behärska. Men det är även viktigt att veta vad som kan påverka elevernas 

läsförståelse i samband med problemlösning i matematik. För att förstå en faktatext gäller det 
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att förstå textens innebörd, men när det gäller att förstå ett matematiskt exempel måste man 

också förstå vissa kvantitativa termer, som ”mer än”, ”mindre än” och ”tillsammans” för att 

kunna förstå helheten av uppgiften (Sterner & Lundberg, 2004a:92-93). För att lära sig dessa 

matematiska termer krävs ett fungerande arbetsminne där dessa termer lagras och kan tas fram 

vid olika tillfällen. En person med dåligt fungerande arbetsminne måste möta dessa termer 

upp till fyra gånger så mycket som en person med normalt fungerande arbetsminne för att 

kunna lagra dem. Detta gäller ofta elever med läs- och skrivsvårigheter (Sterner & Lundberg, 

2004b). Det är också viktigt att som pedagog vara medveten om att eleverna med läs- och 

skrivsvårigheter kan ha stora problem med att avkoda texten och då går läsförståelsen 

förlorad. Det kan innebära att en elev som egentligen förstår en uppgift inte klarar av den, för 

att eleven har förlorat helheten i samband med svårigheterna när uppgiften lästes (Sterner & 

Lundberg, 2004a:95).   

3. Problemformulering 
Textuppgifter inom matematiken ställer stora krav på elevers läsförståelse, då det gäller för 

eleven att kunna tolka och förstå både hela sammanhang och nya ord. Därför är vår 

problemformulering: 

- Vad anser verksamma pedagoger om läsförståelse? Hur de arbetar med det? Samt anser de 

att läsförståelse behövs för att klara matematikämnet?  

4. Metod  
I detta kapitel behandlas de metoder som användes vid sökandet efter svar på vår 

problemformulering. Detta gjordes genom intervjuer med verksamma pedagoger i fjärde och 

femte skolåret.  

 

Vi valde att göra en kvalitativ undersökning med hjälp av personliga semistrukturerade 

intervjuer (Denscombe, 2000:135). När det handlar om hur en enskild person tänker och 

dennes uppfattning om en saken, är intervjumetoden den bästa (Bjurwill, 2001:40). Med 

semistrukturerad intervju menas att den som intervjuar har färdiga frågor, men den som 

intervjuas har möjlighet att utveckla sina svar. Frågorna som ställdes under intervjun var 

frågor som hade vår problemformulering och litteratur till grund. Intervjutillfällena varade i 

cirka 45 minuter. Anledningen till att intervjusvaren är nerskrivna är att en av de pedagoger 

som intervjuades inte ville bli inspelad på band. För att intervjuerna skulle göras på samma 

villkor för alla sju pedagogerna valde vi att skriva ner alla svar för hand under intervjun. Detta 
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kan ha påverkat resultatet då det finns möjlighet att saker och ting förbisetts. Vi var alltid två 

som intervjuade, en som ställde frågorna och förde dialogen med den intervjuande pedagogen 

och en som noggrant antecknade vad pedagogen svarade. Efter intervjun transkriberades 

uppgifterna direkt för att vi inte skulle förlora detaljerna i svaren. Vi arbetade tillsammans 

med transkriptionen för att få med bådas upplevelser av intervjun. Vi analyserade intervjuerna 

utifrån frågorna och svaren, där vi jämförde pedagogernas svar främst med vår litteratur men 

också med varandra.  

 

Pedagogerna vi intervjuade hade tillgång till frågorna före intervjuerna. Att dela ut frågorna i 

förväg gav pedagogerna en betänketid som kan ha påverkat svaren. Vi ville emellertid ge 

pedagogerna betänketid då det kan vara svårt att sortera sina tankar i en pressad 

intervjusituation.  

 

4.1 Urval 
Vi har valt att intervjua sju pedagoger verksamma i skolår fyra och fem för de kommande 

uppnåendemålen i årskurs fem. Pedagogerna som tillfrågades var klasslärare och samtliga 

behöriga pedagoger. I intervjuerna frågade vi efter antal erfarenhetsår men detta bearbetas inte 

vidare i undersökningen utan är endast till för att skapa en bild av de intervjuade pedagogerna. 

Vi har i vår urvalsprocess valt att ringa upp endast behöriga pedagoger på tre olika skolor. På 

dessa skolor frågade vi tio pedagoger. Två tackade nej, en för att denna inte ville vara med i 

undersökningen och den andra på grund av sjukskrivning. Vi avbokade en eftersom vi frågat 

fler än vad vi behövde på grund av möjlig bortfall. Vi bestämde oss för att intervjua sju 

pedagoger, då ett rimligt antal vid en undersökning av det slag som vi genomförde, menar 

Permer (2006). När pedagogerna valdes ut sökte vi på skolor i nordvästra Skåne, för att på så 

sett minimera vår restid. 

 

I redovisningen kallas de sju pedagogerna för pedagog A, B, C, D, E, F och G.  

- Pedagog A är verksam i  skolår 5 och har 32 års arbetslivserfarenhet.  

- Pedagog B är verksam i skolår 4 och har 16 års arbetslivserfarenhet.  

- Pedagog C är verksam i skolår 5 och har 5 års arbetslivserfarenhet.  

- Pedagog D är verksam i skolår 4 och har 12 års arbetslivserfarenhet.  

- Pedagog E är verksam i skolår 5 och har 7 års arbetslivserfarenhet.  

- Pedagog F är verksam i skolår 4 och har 19 års arbetslivserfarenhet.  
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- Pedagog G är verksam i skolår 5 och har 33 års arbetslivserfarenhet. 

 

4.2 Forskningsetiska övervägande  
När vi tog kontakt med pedagogerna så förklarade vi vilka vi var och varför vi ringde dem. Vi 

upplyste också om att deras deltagande var frivilligt och att de hade rätt att avbryta när de 

ville. Vi förklarade även vårt syfte med intervjun och hur vi skulle använda oss av materialet. 

Dessutom gjorde vi klart för dem att deras namn inte skulle komma att synas och ej heller 

kunna spåras (Vetenskapsrådet, 2002).  

5. Resultat 
I detta kapitel presenteras de sju intervjuerna i löpande text. Vi har valt att presentera denna 

information i olika avsnitt som behandlar olika delar av intervjuerna strukturerat utifrån 

frågorna, till sist presenteras också en sammanfattning av resultatet.  

5.1 Läsförståelse: innebörd, betydelse och nytta.  
Frågorna vi får svar på i detta avsnitt är följande:  

1. Vad innebär läsförståelse för dig? 

2. Vilken betydelse har läsförståelse? 

3. Vilken nytta ser du med läsförståelse?  

 

Alla intervjuade pedagoger anser att läsförståelse kräver att en text inte bara läses rakt upp 

och ner. Det gäller att förstå innebörden och tolka vad man läser. Pedagog A anser att 

läsförståelse är när man förstår innebörden av en text, eleven behöver inte förstå allt i texten 

bara det finns en förståelse för helheten. Pedagog E betonar automatiseringen och anser att 

elever inte kan läsa om de bara rabbel läser en text. Även pedagogerna F och G säger båda att 

läsförståelse är att förstå det man läser, inte bara avkodning utan en förståelse för 

underliggande mening. Pedagog B betonar att det är viktigt att förstå budskapet och innehållet 

i texten och bara till viss del den underliggande meningen, men påpekar att detta gäller elever 

på skolår fyras nivå. Pedagog C däremot betonar upplevelsen när eleven läser. Att förstå 

texten och läsa mellan raderna skapar en upplevelse. Att ta till sig information och ny kunskap 

anser pedagog D vara läsförståelse.  

 

Alla pedagoger betonar vikten av läsförståelse, men i lite olika sammanhang. Några betonar 

dess vikt i skolsammanhang medan andra ser på saken i ett längre perspektiv. Pedagog A 
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anser att läsförståelse är det allra viktigaste i skolan, och fortsätter med att man i skolan klarar 

sig endast i bild, idrott och musik utan läsförståelse. Även pedagog B betonar att läsförståelse 

är den viktigaste enskilda färdigheten överhuvudtaget, i alla ämnen. Detta anser även pedagog 

E. Pedagog E säger också att ju äldre eleven blir ju desto svårare blir texterna i alla ämnen och 

finns det då ingen läsförståelse får eleven det synnerligen svårt. Pedagog C anser att utan 

läsförståelse blir skolan tråkig och även om matematik är viktigt är läsförståelsen ännu 

viktigare. Pedagog C anser också att just läsförståelse är skolans viktigaste uppdrag att 

förmedla till sina elever. Pedagog G betonar betydelsen av läsförståelse för att kunna stilla sin 

nyfikenhet i olika sammanhang.  

 

Pedagogerna i vår undersökning talar om läsförståelse på två plan, dels för skolan dels för 

resten av livet. Pedagog A, B och C sammanfattar läsförståelse som en förutsättning för att 

fungera i livet. Pedagog C och G säger också att en läsande människa kan fungera i samhället 

eftersom läsförståelse ger möjligheter. Livet blir också roligare. Läsförståelse gör att saker 

och ting blir roliga och ger ett utbyte både i skolan och samhället i stort. Pedagog C menar att 

utan läsförståelse lever man i en bubbla utanför samhället. Pedagog D anser att läsförståelse 

behövs för att kunna vidareutveckla sig. Pedagog E betonar inte bara nyttan utan anser att 

grunden till läsförståelse måste läggas i första klass, där den också måste få ta sin tid. Pedagog 

F är lite osäker och anser att nyttan med läsförståelse är att öka på sitt ordförråd.  

5.2 Hur arbetar dessa pedagoger med läsförståelse?  
Frågan vi får svar på i detta avsnitt är: 

4. Hur arbetar du med läsförståelse?  

 

Alla pedagoger i undersökningen berättar att de låter sina elever läsa mycket. Pedagog A, B 

och G har som fast punkt att låta eleverna läsa en stund varje morgon. De anser att det är en 

bra början för alla elever att läsa 20 minuter varje morgon. Alla pedagoger utom pedagog D 

tar upp att de även läser högt för sina elever kontinuerligt. Pedagog E och F visar upp sitt 

material som är en lärobok som heter Läsförståelse. De arbetar båda med denna bok i sina 

klasser och anser att boken är bra, för att den har olika typer av texter och frågor. Även 

pedagog G betonar betydelsen av texter med frågor på innehållet. Flera pedagoger tar upp att 

de arbetar med att skriva recensioner och diskutera böcker eleverna läst. Endast pedagog D 

framhåller vikten av att få eleverna att tycka att läsning är roligt, och vill uppmuntra dem 

genom att använda sig av läspapper och diplom för att uppnå läsglädje. Även ordförståelse är 
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viktigt anser alla pedagogerna vi intervjuat. De lyfter alla fram vikten av att förstå enskilda 

ord. Gör eleven inte detta kan inte en förståelse av texten utvecklas. Nyckelord i texterna 

måste tas upp och förklaras. Detta kan göras på olika sätt. Pedagog D, till exempel, frågar 

klassen vad ord betyder och diskuterar kring detta.  

 

Även diskussioner om innehållet i texter är viktigt anser pedagog B, D, E och G. Pedagog G 

anser dessutom att en elev som kan återberätta en text har läst och förstått innehållet. Det 

gäller då som pedagog att fråga eleven vad texten handlade om.  

5.3 Läsförståelse i de olika skolämnena  
I detta avsnitt får vi svar på följande frågor: 

   5. Anser du att läsförståelse behövs för andra ämnen än svenska? 

   6. Undervisar du i läsförståelse i de andra ämnena? Vilka i så fall?  

 

Att läsförståelse behövs i alla ämnen, tycker alla pedagogerna är självklart. Pedagog D menar 

dessutom att läsförståelse är: ”grunden till all kunskap”. Pedagog B tar upp matematik och 

påstår att det oftast ”tar stopp” vid problemlösning i detta ämne, men alla ämnen blir svåra 

och tråkiga om där inte finns läsförståelse. Pedagog F anser att läsförståelse behövs mest i NO 

och SO. De ämnen som alla sju pedagogerna tar upp som exempel på ämnen där behovet av 

läsförståelse är stort är SO-, No- och matematikämnet förutom svenskan. Pedagog F arbetar 

också med förhör av texter, där eleven läser en text och muntligt får svara på frågor om 

texten. 

 

Pedagog C anser sig undervisa i läsförståelse indirekt i alla ämnen, medan pedagog A anser 

sig endast göra det i SO ibland i likhet med pedagog G som dessutom får in det i sin NO- och 

matematikundervisning. Pedagog B och F tar båda upp att de undervisar i läsförståelse i alla 

ämnen främst genom att diskutera svåra ord som elever inte förstår. Pedagog D säger också, 

precis som Pedagog C, att läsförståelse genomsyrar allt i skolan och säger att all undervisning 

sker med läsförståelsen i bakhuvudet. Den enda som skiljer sig ut i denna fråga är Pedagog E 

som inte anser sig arbeta med läsförståelse i andra ämnen än svenska. Pedagog E försöker 

istället lära ut studieteknik i klassen. Med detta menar pedagog E olika sätt att bearbeta en 

text. I engelska bearbetar de texter men har ingen ren läsförståelseträning, och i SO går 

pedagog E aldrig igenom något utan att klassen fått läsa igenom texten i förväg. Pedagog E 

anser att förförståelse är viktigast åtminstone när det gäller alla SO-ämnen. De som har 
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problem med att läsa uppmuntras att läsa mycket hemma, gärna högt. I skolan diskuteras 

sedan texten, i synnerhet svåra ord, eftersom det är lätt att ta för givet att eleverna förstår fler 

svåra ord än vad de gör. Detta arbetssätt ser pedagog E inte som undervisning i läsförståelse, 

utan tillägger ”Det är mycket man gör utan att tänka på vad som mer ligger bakom”. 

5.4 Matematik och läsförståelse 
I detta avsnitt tar vi upp de sista två frågorna från vår intervju: 

     7. Arbetar du med läsförståelse i matematik? 

     8. Anser du att läsförståelse kan behövas i matematik?  

 

Pedagog E anser sig inte arbeta med läsförståelse i matematik, men brukar gå igenom 

problemlösning tillsammans med eleverna och har som mål att uppmana sina elever att ställa 

sig frågorna: Vad vill de veta samt vad är relevant? Detta går att jämföra med pedagog A som 

anser att samtal om uppgifter är läsförståelseundervisning. Detta kallar pedagog A för 

”matteprat” och anser att det kan hjälpa elever som har svårt att förstå problemlösning. I 

klassrummet hos pedagog B diskuteras det vad olika termer betyder. Det första Pedagog B 

gör i en ny fjärdeklass är att testa elevernas förståelse av typiska matematiska termer som 

”nämnare”, ”uppskatta” osv. Detta gör de därför att det i fyran måste ställas krav på eleverna 

inför de nationella proven i årskurs fem, men också inför den fortsatta skolgången. Pedagog D 

och F tar också upp termernas betydelse. För dessa måste det finnas förståelse, om eleven ska 

klara att lösa sin uppgift. Pedagog G:s arbete med läsförståelse i matematik går ut på att lära 

sina elever att skriva ned vad det är som söks i uppgiften, för att sedan lösa uppgiften den 

vägen, alltså ta reda på vad det frågas efter i texten. Detta anser Pedagog G vara en form av 

läsförståelse.  

 

Pedagog C anser att läsförståelse behövs i matematikämnet, eftersom en elev måste kunna 

förstå och sortera informationen i problemlösningen. Pedagog C anser också att om en elev 

inte förstår vad den gör lär den sig ingenting. Pedagog A anser att utan läsförståelse klarar 

eleverna inte matematiken och inte heller de Nationella proven i skolår 5. I dessa prov finns 

mycket text, så det krävs läsförståelse för att kunna hitta den röda tråden och vad som 

efterfrågas. Pedagog B som nämnde de nationella proven tidigare, anser att läsförståelse är 

nödvändig i matematik, framför allt därför att matematik ofta tänks i bilder och ord, inte i 

siffror. Pedagog D lyfter fram de matematiska termerna än en gång. Det måste absolut finnas 

läsförståelse hos eleven för att klara matematiken, fastslår pedagog E. Detta blir bara viktigare 
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ju äldre eleverna blir. Pedagog G värnar om elever med utländsk bakgrund när den säger att 

läsförståelse absolut behövs i matematiken, men oftast faller även de elever med utländsk 

bakgrund igenom som har lätt för matematik eftersom de inte förstår vad som efterfrågas. Att 

läsförståelse är viktig för de svaga eleverna, lyfter pedagog F fram. Den krävs för att de ska 

kunna lösa problemet. Pedagog F konstaterar: ”Läsförståelsen är ju viktigast!” 

 

5.5 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan vi slå fast att alla de intervjuade pedagogerna anser att läsförståelse 

är nödvändigt för att klara skolgången överlag men den är även nödvändig för resten av livet 

då det krävs läsförståelse för att kunna fungera fullt ut i samhället. Alla pedagogerna anser att 

man inte bara kan läsa en text rakt upp och ner, utan man måste förstå innebörden av texten. 

För att ta texten till sig och förstå vad man har läst måste man ha läsförståelsen. Att 

läsförståelsen är viktig tar alltså alla pedagoger upp, men de betonar dess vikt lite olika i 

skolsammanhang. Pedagog A anser att eleverna bara kan klara bild, idrott och musik utan 

läsförståelse, medan pedagog B anser att läsförståelsen är den viktigaste enskilda färdigheten 

överhuvudtaget i alla ämnen. 

 

Att läsförståelsen är nyttig tar alla pedagoger upp. Pedagog D säger att man behöver 

läsförståelsen för att kunna vidareutveckla sig i livet. Även pedagog A tar upp att 

läsförståelsen är en förutsättning för att fungera i livet. Alla pedagogerna berättar att de är 

noga med att låta sina elever läsa mycket. Alla pedagoger utom en tar upp att de även läser 

högt för sina elever kontinuerligt. Även att diskutera texter tycker många av pedagogerna är 

vikigt. 

 

Läsförståelsen behövs i alla ämnen. Pedagog D menar dessutom att läsförståelsen är grunden 

till all kunskap. Pedagog B tar här upp att matematiken, att utan läsförståelsen blir till slut 

matematiken omöjlig. Alla de intervjuade pedagogerna utom en anser sig försöka arbeta med 

läsförståelse i all undervisning. Det var endast pedagog E som anser sig endast göra det i 

svenska. 

 

Alla pedagogerna har tagit upp att läsförståelsen behövs i matematiken, för att förstå vad det 

är för typ av matematiska termer eleverna skall använda vid problemlösning. Alla pedagoger 

utom pedagog E även här säger att de arbetar med läsförståelse i matematiken. De har tagit 
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upp att de på olika vis, ofta diskuteras orden i problemlösningsuppgifterna för att eleverna 

skall lära sig nya ord och förstå sammanhang bättre. Pedagog B startar alltid upp med att testa 

hur elevernas förståelse av typiska matematiska termer är, vid en terminsstart med en ny 

skolår fyra-klass.  

6. Diskussion 
Alla de barn som inte kan läsa och inte utvecklar den läsförmåga de behöver, lever i ett 

utanförskap i vårt samhälle tar flera pedagoger i undersökningen fasta på, precis som vår 

skolminister Ibrahim Baylan. Pedagogerna talar om läsförståelse på två plan, ett i skolan och 

ett i samhället utanför skolan. För att klara av att fungera i samhället krävs läsförståelse. De 

intervjuade pedagogerna återkommer ofta till det faktum att läsförståelse är grunden till så 

mycket mer än att endast kunna läsa en text. Att förstå det man läser innebär, enligt de 

intervjuade pedagogerna, en förmåga att läsa mellan raderna, att läsningen är automatiserad 

och att budskapet går fram.   

 

Pedagogerna anser att en elev som kan återberätta en text har läst och förstått innehållet. 

Enligt Elbro (2004) är det sammanfattande och återberättande som troligtvis ger den bästa och 

effektivaste träningen av läsförståelse. Pedagogerna anser fortsättningsvis att det som pedagog 

gäller att fråga eleverna om texters innehåll. Vi ställer oss frågan, precis som Lindgren (1995) 

och Liberg (2006) om ett metakognitivt perspektiv kanske är nödvändigt. Liberg (2006) anser 

att metakognition är viktigt i textläsning, eftersom det skapar förståelse för texten. Det innebär 

att eleven får ta ansvar för sin text och utvärdera sin egen läsförståelse. Då kan vi hålla med 

Lindgren, som ställer sig frågan vem som vet bäst huruvida texten är förstådd eller inte, är det 

eleven som läst den eller pedagogen som kontrollerar förståelsen? Vi har i intervjuerna inte 

upplevt att någon pedagog tagit upp elevens eget ansvar för sitt lärande. Under intervjun togs 

inte frågan upp om elevernas eget ansvar vilket vi ställer oss frågande till, då vi anser att det 

är ett arbetssätt som pedagogen måste lära ut. En elev som inte vet vad eget ansvar är, kan inte 

ta eget ansvar. Vi frågade hur pedagogerna arbetade med läsförståelse och ingen av de 

intervjuade tog upp det. Ett sätt för pedagogen att vara sina elever till nytta i deras lärande är 

att skaffa sig en djupare kunskap om språklig utveckling och framför allt skapa sig en 

säkerhet i sitt sätt att undervisa. Ett sätt att skaffa sig denna kunskap är genom utvärdering. 

Att utvärdera sin undervisning kan lyfta fram pedagogens flexibilitet enligt Stadler (1998) Det 

finns många olika sätt att utvärdera på, men enligt vår undersökning arbetar ingen av de 

intervjuade pedagogerna med just detta.  Vad beror detta på? Utvärdering kan både vara en 
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väg till elevmedverkan och en väg till medvetenhet för eleven. Vi anser inte att de intervjuade 

pedagogerna tar fasta på detta eller på sin egen utvärdering vilket kan leda till personlig 

utveckling av just språklig medvetenhet i språklig medvetenhet. Detta är dock en spekulation 

ifrån vår sida då vi inte direkt tog upp frågan om utvärdering i våra intervjuer.  

 

Endast en av de intervjuade pedagogerna tar upp läsglädje och vikten av att stödja denna. 

Stadler (1998) säger att det viktigaste för läsförståelse är läsglädje och engagemang. 

Uppmuntran kan leda till läsglädje men det underlättar för pedagogen att kunna urskilja starka 

och svaga sidor hos eleven, då stöd behövs i elevens läsning. Om det finns kunskap hos 

pedagogen om hur läsning och läsförståelse kan och ska utvecklas, kan pedagogen 

tillhandahålla de rätta verktygen (Elbro, 2004).  

 

Endast två av pedagogerna tar upp läroböcker i anknytning till läsförståelseundervisning. De 

använder sig av samma lärobok, som heter Läsförståelse. Newton betonar läroboken som ett 

surrogat för verkligheten och framför allt pedagogen.  En lärobok som används på rätt sätt kan 

skapa en djupare förståelse men för att kunna ta till sig vad som läses krävs läsförståelse 

(Newton, 2003). Läsningen kräver att eleven både kan avkoda och återskapa innehållet i sin 

erfarenhetsvärld. När detta görs automatiskt kan en helhet skapas och texten blir alltså 

förstådd (Elbro, 2004).  Ett benämningsord för detta är automatiserad läsning, vilket endast 

kan uppnås när avkodningen går automatiskt och energi kan läggas på att förstå 

sammanhanget i texten (Stadler, 1998) Denna förmåga betonas i intervjuundersökningen av 

pedagogerna som en förutsättning för läsförståelse, Sterner & Lundberg (2004b) tar även upp 

automatiseringen som en viktig faktor då det gäller att urskilja betydelsefulla termer i 

problemlösning i matematik. Även Elbro (2004) tar upp denna förmåga att automatiskt kunna 

avkoda kända ord och fraser, för att spara tid och energi. Möjligtvis är det här som de svenska 

eleverna har försämrats, att deras automatiserade läsning brister kan förklara de senaste 

PIRLS-resultaten (Skolverket, 2003). Kort sagt är det mycket som spelar in i läsningen av en 

text, saker som vi vuxna lätt tar för givet men som är av största vikt för våra elevers 

läsundervisning. Dessa färdigheter kan förklaras som systematiska delprocesser i hjärnan, 

vilket äger rum främst i vänstra hjärnhalvan (Elbro, 2004 och Melin, 2004). För att hjälpa 

dessa processer på traven är det bra att skapa förförståelse.  

 

Alla pedagoger utom en arbetar med läsförståelse med ungefär samma metoder, de anser sig 

alltid försöka ha med läsförståelsen i undervisningen. Den pedagog som inte anser sig arbeta 
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med läsförståelse i andra ämnen än svenska, arbetar på samma sätt som de andra, men ser det 

inte som ren läsförståelseundervisning. De övriga pedagogerna får stöd av litteraturen bland 

annat genom Elbro (2004), som betonar hur liknande uppgifter stimulerar läsförståelsen. Ger 

den sjunde pedagogen som ansåg sig inte arbeta med läsförståelse i andra ämnen än svenska 

ge sina elever samma grund i läsförståelse som de övriga? Ger omedveten undervisning i 

läsförståelse, samma resultat som medveten undervisning i läsförståelse? Elbro (2004) 

konstaterar att ju mer kunskap en pedagog har om läsinlärning desto starkare grund har 

pedagogen och denna kunskap kan komma eleverna till nytta i deras lärande. Alltså bör denna 

enskilda pedagog enligt denna litteratur ge sina elever en sämre läsförståelseundervisning. Är 

det även därför som de svenska eleverna presterade sämre i PIRLS-undersökningen 2001 

jämfört med 1991? 1991 var endast en procent av grundskolelärarna obehöriga. 2001 var hela 

tio procent lärare i skolan obehöriga. Har de obehöriga lärarna den kompetens som de 

behöver? 

 

Att inte behöva förstå allt i texten utan endast ha en uppfattning om helheten tas upp i 

intervjuerna, men där håller Sterner och Lundberg (2004a) inte med. De framhåller att 

förståelse av textens helhet är av största vikt då fakta skall sorteras ut. Vid problemlösning 

inom matematiken måste eleven förstå hela texten för att kunna sortera ut den onödiga 

informationen i uppgiften. Det har också i intervjuerna framkommit att det är viktigt att förstå 

vad det frågas efter i en matematikuppgift. Ett sätt att få eleven att förstå och arbeta med detta 

kan vara att skriva svaret först, detta anses i undersökningen kunna leda till läsförståelse 

precis som Sterner och Lundberg förespråkar. Sterner och Lundberg tar också upp att det är 

av stor vikt att som pedagog vara medveten om att när en elev förlorar läsförståelsen i en 

matematisk uppgift, kan detta innebära att eleven inte klarar av att lösa uppgiften precis som 

de intervjuade pedagogerna sa.  

 

Det är av största vikt att eleverna lär sig betydelsen av matematiska termer. Att förstå dessa är 

ett måste för att förstå ett matematiskt exempel. Dessa termer, som till exempel nämnare och 

täljare krävs för att lösningen på uppgiften ska bli korrekt (Sterner & Lundberg, 2004a). Det 

måste finnas förståelse för matematiska termer om en elev ska klara att lösa matematiska 

uppgifter på skolår fyra och fems nivå anser de intervjuade pedagogerna. Sterner och 

Lundberg (2004a) tar också upp vikten av att kunna skapa inre bilder. Detta är enligt dem en 

viktig kompetens i matematikämnet. För att kunna klara av detta krävs en god läsförståelse. 

Detta tas fasta på i intervjuerna då det slås fast att läsförståelse är nödvändig för matematik, 
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eftersom matematik ofta tänks i bilder och ord och inte bara i siffror. Goda läsare tänker oftast 

matematik i just bilder och ord, eftersom de har lättare att föreställa sig innehållet i uppgiften 

än elever med läs- och skrivsvårigheter (Sterner & Lundberg, 2004a).  

 

Att språket kan ställa till det för elevers lärande är ett faktum. Elever kan ha kunskap om 

strategierna men språkförståelse brister (Ahlberg, 2001). På detta sätt faller ofta de elever med 

utländsk bakgrund igenom, som det tas upp i intervjuerna. De som har lätt för matematik men 

inte förstår vad som efterfrågas kommer inte vidare. Detta kan leda till att dessa elever tröttnar 

och tappar intresse för undervisningen och framför allt matematiken. Att kunna förstå vad 

som efterfrågas är en viktig förmåga, inte bara i matematikämnet, utan i samhället i stort. Som 

pedagog är det viktigt att stötta dessa elever så de inte faller ifrån. Det gäller istället att ge stöd 

och skapa en förståelse för ämnet. När det går bra för en elev i matematikämnet ger detta 

eleven bättre självförtroende som även visar sig i andra ämnen (Sterner & Lundberg, 2004a).  

   

Ofta kan det ta stopp i matematiken när det kommer till problemlösning enligt de intervjuade 

pedagogerna. Ämnet blir svårare och tråkigare om eleven inte har läsförståelse. För att 

eleverna skall klara matematiken och inte tycka det blir svårt och tråkigt, behöver de kunna 

avkoda, förstå och skapa samspel mellan sig själva och texten. Den tekniska läsningen behövs 

för att kunna avkoda, för att sedan kunna skapa mening och samspel för att relatera till 

tidigare erfarenheter. Dessa tre faktorer har vi genom såväl litteraturgenomgången som 

undersökning kommit fram till är basen till läsförståelse. Finns dessa med klarar en elev 

matematikundervisningen bättre men också resten av skolämnena blir lättare. Eleven får 

också en god förutsättning för att kunna förstå och kunna ta till sig all information i samhället. 

Resultatet i vår undersökning tyder alltså på att de intervjuade pedagogerna anser att 

läsförståelse är grunden arbetet i alla skolämnen och skall genomsyra allt i skolan. Alla de 

intervjuade pedagogerna anser också att för att klara problemlösning i matematiken krävs en 

väl utvecklad läsförståelse som det måste arbetas med hela tiden. .    

6.1 Ur författarnas perspektiv 
I arbetet med denna uppsats har vi författare fått många tankeställare. I början av arbetet 

trodde vi inte att vi skulle få detta resultat, visst förstod vi att läsförståelse i matematik var 

viktigt men att det skulle betonas så starkt av det intervjuade pedagogerna, det vill säga som 

grunden till allt lärande i skolan väntade vi oss inte. Genom litteraturgenomgången har det 

skapats en god teoretisk bakgrund för oss att falla tillbaka på i vår egen undervisning, vi har 
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lärt oss sätta ord på våra aningar och ser detta som ett stöd i vår framtida undervisning och då 

framförallt i matematikundervisningen. Att arbeta extra med svåra ord, matematiska termer är 

något som kommer att göras i våra klassrum i framtiden. Detta är precis vad de intervjuade 

pedagogerna förespråkar och detta tar vi lärdom av. Att göra undersökningen genom 

intervjuer anser vi vara den bästa metoden för just denna uppsats. Det finns dock många sätt 

att utveckla denna uppsats på. Att få möjlighet att observera de intervjuade pedagogerna i 

deras undervisning och få intervjua deras elever är saker som vi gärna hade fortsatt med. På 

det hela taget hade vi gärna gjort en större studie av det matematiska resonemanget kring 

läsförståelse, kanske främst ur elevens synvinkel där det finns möjlighet att ta reda på 

huruvida de upplever att läsförståelse förenklar skolarbetet och då främst i matematik?  Att 

läsförståelse skall genomsyra allt vad vi gör med våra elever har vi fått klara besked på genom 

denna uppsats, för som en av de intervjuade pedagogerna uttryckte det: ”Läsförståelse är ju 

allt.”  

Sammanfattning  
Vår utgångspunkt till denna uppsats var två undersökningar som gjorts i skolår fyra och fem 

under de senaste åren (Skolverket 2005, skolverket 2003). Dessa undersökningar visar hur 

svenska elevers läsförståelse försämrats trots att de fortfarande presterar bra i jämförelse med 

andra länder. Kunskap om läsförståelse är enligt vår uppfattning ett måste i varje verksam 

pedagogs vardag. I vår litteraturgenomgång, förespråkas bland annat att läsförståelse krävs för 

problemlösningsuppgifter i matematik. Därför är våra frågeställningar: Vad anser verksamma 

pedagoger om läsförståelse? Hur de arbetar med det?  Anser de att läsförståelse behövs för att 

klara matematikämnet? 

 

 I de personliga semistrukturerade intervjuerna med sju behöriga pedagoger i grundskolan 

mellersta årskurser fick vi svar på åtta frågor rörande läsförståelse och matematik. 

Informanterna framhåller läsförståelsen som en viktig förutsättning för att eleverna ska klara 

skolgången men också för att de ska kunna fungera i samhället, det vill säga leva ett rikt liv.  

Majoriteten av pedagogerna arbetade alltid med läsförståelsen i bakhuvudet. För att eleverna 

ska kunna utveckla läsförståelse krävs avkodning, meningsskapande och samspel mellan 

läsaren och texten. Har en människa dessa tre kompetenser är en av grunderna för ett 

välfungerande liv i vårt informationssamhälle lagd. De intervjuade pedagogerna tar i 

undersökningen upp hur viktigt det är med läsförståelse överhuvudtaget, det krävs dessutom 

för klara matematiska uppgifter på skolår fyras och fems nivå. Sex av de sju intervjuade 
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pedagogerna anser sig arbeta med läsförståelse i alla ämnen, framför allt i matematik, där de 

bland annat tar upp vikten av matematiska termer, och att en förståelse för dem måste finnas. 

De anser också att det i en problemlösningsuppgift är av största vikt att kunna utläsa vad det 

frågas efter.   
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