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Abstrakt 

 
Detta examensarbete är en kvantitativ studie av elever på gymnasiet, årskurs 1, med målet att 
ge blivande matematiklärare en bättre insikt i elevers svårigheter med ämnet. Detta är gjort 
med hjälp av ett läs- och skrivtest och ett nationellt prov i matematik, kurs A. Både denna 
studie och tidigare studier visar att det finns ett samband mellan elevers läs- och 
skrivsvårigheter och matematiksvårigheter. Men till skillnad från tidigare studier så är 
matematiken i detta arbete indelad i kunskapsområden, vilka är aritmetik, algebra, geometri 
och statistik. 
 
Utifrån dessa kunskapsområden pekar arbetets resultat på att eleverna har svårast för algebra 
och geometri, medan de har lättast för statistik. Ett resultat som även tidigare forskning pekar 
mot. Men detta arbete är den först forskningen som gjorts med inriktning mot just 
matematikens kunskapsområden. 
 
Arbetet visar att elever med läs- och skrivsvårigheter har betydligt svårare för områdena 
aritmetik och geometri än de utan. Detta är en följd av att elever med denna svårighet inte har 
samma grunder inom matematikens grundområde, aritmetik. 

 
 

Nyckelord: Läs- och skrivsvårigheter, Matematik, Nationellt prov i matematik och 
Kunskapsområden inom matematik. 
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1. Inledning 
 
Hur ska man som lärare kunna hjälpa elever med matematiksvårigheter? 
 
I slutet av en lärarutbildning blir det allt viktigare att förstå vilka svagheter elever i de ämnen 
man lär ut har. Efter att ha jobbat extra som lärare med elever som har matematiksvårigheter 
och till en början studerat de kunniga och erfarna pedagoger med specialkompetens inom 
området matematiksvårigheter, fick jag möjlighet att studera och fråga deras elever vad de 
hade svårast för i matematiken. Dessa studier har givit mig en inblick i och intresse för 
sambanden mellan matematiksvårigheter och läs- och skrivsvårigheter. 
 
Efter att ha läst flera forskares böcker och rapporter om elever med läs- och skrivsvårigheter 
samt matematiksvårigheter finns tillräckligt med kunskap för att undersöka problemet och dra 
egna slutsatser om det. Magne (1998) konstaterar att hälften av de elever som har 
matematiksvårigheter även har särskilda utbildningsbehov i svenska. Examensarbetet 
”Samband mellan läs- och skrivsvårigheter och matematikprestationen”, vilket beskrivs 
nedan, är min utgångspunkt i denna uppsats. 
 
Undersökningen är skriven av Johansson & Landmark (2002), vilka sökte ett samband mellan 
elevers resultat på ett läs- och skrivtest och det nationella provet i matematik, kurs A. Deras 
resultat pekar på ett samband mellan de båda. Det visade sig att det råder en signifikant 
skillnad på medelpoängen för dem som klarat läs- och skrivtestet och de som misslyckats. Det 
var 38,5 procent av eleverna med läs- och skrivsvårigheter som misslyckades på det nationella 
provet i matematik, medan motsvarande siffra var 20,6 procent för dem som klarade läs- och 
skrivtestet. Detta visar i enlighet med Svenssons (2002) forskning att sambandet mellan 
matematik och läs- och skrivsvårigheter existerar. Elever med höga resultat på läs- och 
skrivtest får höga resultat vid skriftliga prov i matematiken medan de eleverna som har läs- 
och skrivsvårigheter har problem i samma situation. Det finns ett antal undersökningar som 
bekräftar detta samband. 
 
PISA (Programme for International Students Assessment) testar elevers prestationer i ett 
internationellt perspektiv. De testar tre kunskapsområden: läsförståelse, matematik och 
naturvetenskap. Enligt Sterner & Lundberg (2002) visar PISA: s test att variansen mellan 
elevers prestationer på matematikprovet till 70 procent kunde förklaras av deras prestationer 
på läs- och ordförståelseprovet. Även detta visar på ett samband mellan läs- och 
skrivsvårigheter och matematiksvårigheter.  
 
” I en enkät som besvarats av 75 lärare som undervisar i både svenska och matematik i 
grundskolans årskurs 1 tom 6 bedömer lärarna att i genomsnitt 12 % av deras elever har en 
kombination av läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter. 2/3 av dessa lärare 
uppger samtidigt att deras egna kunskaper är bristfälliga inom det aktuella området. Resultatet 
indikerar ett stort behov av kompetensutveckling för lärare med ansvar för elever i behov av 
särskilt stöd i svenska och matematik” (Sterner & Lundberg, 2002, s. 7). 
 
Om detta är uppenbart redan i de lägre åldrarna och matematiklärare inte har tillräckligt med 
kunskaper om problemet, då kommer det med största sannolikhet inte kunna rättas till. Detta 
leder senare till att ett ännu större antal elever kommer att ha stora problem att klara av 
matematik kurs A på gymnasiet. För att bryta denna trend behöver lärare bättre kunskap om 
vilka orsaker som ligger till grund för elevernas matematikproblem och även inom vilka 
matematiska områden eleverna har störst luckor.   
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2. Syfte 
 
Mitt syfte med studien är att visa hur man kan relatera resultat från ett läs- och skrivtest till 
kunskapsområdena på ett nationellt prov i matematik, kurs A och då se om elever har samma 
problem generellt eller om det skiljer sig mellan elever med läs- och skrivsvårigheter och de 
utan.  
 
De frågor denna undersökning kommer att försöka besvara är: 

 
• Vilka av matematikens kunskapsområden påverkas av läs- o skrivsvårigheter? 
• Kan ett läs- och skrivtest användas för att synliggöra inlärningssvårigheter i 

matematik? 
• Vilket samband finns mellan läshastighet och matematiksvårigheter? 
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3. Teori 
 
En av de frågor som detta arbete försöker besvara är i enlighet med Lundberg (1984), att 
lärare måste ta reda på hur mycket av innehållet i en text som eleven förstår. I detta fall 
handlar det om matematiska textuppgifter och då vilken typ av förståelseproblem eleven har. 
Om elevernas problem har med läs- och skrivsvårigheter att göra, så är det viktigt att testa 
elevernas avkodningsförmåga i början av sin matematik A kurs. Det är enligt Sterner & 
Lundberg (2002), viktigt att lärare är medvetna om att elever med lässvårigheter kan ha stora 
avkodningsproblem. 
 
3.1 Lässvårigheter och matematiskt lärande 
 
3.1.1 Allmänna läs- och skrivsvårigheter 
 
Enligt Engström (1999) så är orsakerna till att en elev hamnar i matematiksvårigheter 
följande: 
 

• Medicinska/neurologiska – Eleven lider av en hjärnskada eller annan fysisk eller 
psykisk nedsättning. 

• Psykologiska – Eleven kan visa upp tecken på koncentrationssvårigheter, otillräckligt 
engagemang, ångest samt kognitiva brister. 

• Sociologiska – Elevens sociala bakgrund samt miljöfaktorer kan påverka den 
matematiska förmågan. 

• Didaktiska – Undervisningens planering och utförande kan missgynna elevens 
matematiska utveckling. 

 
Undersökningen kommer att behandla både de psykologiska och de didaktiska svårigheterna. 
Teoridelen beskriver några av de psykologiska svårigheterna, medan uppsatsen i helhet 
bygger på det didaktiska. 
 
3.1.2 Avkodning 
 
Man brukar prata om två olika avkodningsstrategier vid enstaka ord, dessa är enligt Herrström 
(1998), den auditiva och den visuella. Den auditiva kräver fonologisk insikt (om att bokstäver 
är ljudsymboler), den har alltså att göra med det som örat kan uppfatta. Man brukar som 
nybörjare använda sig av en strategi att ljuda de ord man försöker uttala. Denna strategi är ett 
bra sätt att lära sig nya ord, men att fortsätta med denna strategi är ett långsamt sätt att lära 
och bör vara passerat redan vid mellanstadiet. Som vuxen kan man känna igen detta, genom 
att fortfarande använda sig av denna strategi när man läser en text med ett nytt främmande ord 
och försöka komma fram till ordets korrekta uttal. 
 
Den andra strategin är den visuella strategin, ögats strategi, vilken bygger på ortografisk 
färdighet. Ortografisk färdighet är den direkta igenkänningen av ord, orddelar och fraser. Det 
är enligt Herrström, efter en lång tids forskning, dessa strategier som opererar vid avkodning 
och därför dessa strategier som mäts då man vill mäta en persons läsutveckling. Det test som i 
Sverige har använts en längre tid för att avläsa dessa två strategier heter Ordavkodning, enligt 
Herrström. 
 
”På grund av korttidsminnets begränsningar stupar långsamma ”svagläsare” med en auditiv 
lässtrategi inte sällan halvvägs på långa ord. Svagläsare med en otillräcklig visuell strategi 
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”ungefärläsarna” känner kanske igen orden men chansar på resten. Båda kategorierna 
svagläsare missar ofta slutet på ordet” (Herrström,1998, s. 14). Att missa dessa delar av ett 
ord kan vara förödande för förståelsen, då den sista delen av ordet kan vara begreppsbärande. 
 
3.1.3 Scheman  
 
Enligt Lundberg (1984), är det scheman som styr människors läsande och tolkande. Det är 
detta schema som sorterar de intryck och den information man dagligen utsätts för. Enligt 
schemateorin kan detta användas på två olika sätt. Antingen hjälper scheman till att gruppera 
och organisera det man sett eller hört. Det hjälper till att hitta avvikande information och talar 
om när en händelse är avslutad, eller så används scheman för att komma ihåg det man sett 
eller hört.  
 
Lundberg menar att detta inte är det enda problemet, eleverna måste även vara medvetna om 
vad de förstår och vad de inte förstår vid läsningen. Mer erfarna eleverna har bättre 
metakognition än elever med läs- och skrivsvårigheter, vilket gör att elever som har läs- och 
skrivsvårigheter missar viktiga delar av en text utan att själva vara medvetna om det. De har 
svårt att relatera ny information till tidigare erfarenheter och har därför svårt att komma vidare 
i sitt lärande. Eleverna går inte heller tillbaka i texten om det är något de missat eller inte 
förstår, vilket en elev som läser med medvetenhet gör och att gå tillbaka i texten eller till 
tidigare matematikuppgifter, om man inte förstår, är mycket viktigt för att förstå 
fortsättningen. 
 
3.1.4 Matematik som ämne och som språk  
 
”Matematikkunnande skall i dagens komplexa samhälle bidra till självförtroende, kompetens 
och möjligheter till påverkan och utveckling. Matematikutbildningen i grundskolan och i 
gymnasiet ska också ge en god grund till fortsatta studier, yrkesliv och ett livslångt lärande” 
(Sterner & Lunnberg, 2002, s. 1). 
 
För att detta ska gälla alla elever på skolan måste lärarna vara mer medvetna om vilka 
problem som ligger till grund för elevers matematiksvårigheter. Den starka betoningen på 
språklig förståelse och kompetens som forskning och nationella måldokument idag lägger på 
matematikämnet har bidragit till behovet av att utreda hur läs- och skrivsvårigheter påverkar 
elevernas lärande i matematiken och hur undervisningen kan utformas utifrån detta (a.a.). 
 
Elever som har problem både med sin allmänna läsförståelse och med matematiskt språk kan 
bli förvillade av textuppgifter med beskrivande språk. Detta sätt att skriva får eleverna att 
tappa bort de fakta som egentligen är viktiga för att lösa uppgiften, koncentrationen ligger 
istället på att koda av texten. I dessa situationer använder de elever som har läs- och 
skrivsvårigheter ofta fel räknesätt eller tar ut fel siffror från texten, detta resulterar i att eleven 
skriver fel svar (a.a.). 
 
De meningar som enklast förstås är de som är skrivna på det sätt eleverna själva talar eller 
skriver ”Hur mycket kostar det? och Rita en cirkel är exempel på enkel meningsbyggnad” 
(Sterner & Lundberg, 2002, s.50). Medan text som skrivs i passiv form är svårare för eleverna 
att förstå: ”Pengarna sparades och sattes in på banken till en ränta av 4 %, liksom 
underordnade bisatser: Efter att ha gjort sina läxor simmade Lena 24 längder i simbassängen 

som var 25 m lång.” (a.a.). 
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Enligt Sterner & Lundberg visar forskning att det är den grundläggande aritmetiken som 
orsakar problem för elever med läs- och skrivsvårigheter. Detta kan medföra att elever som 
fastnar på denna del av matematiken inte heller kommer att ha optimala förhållanden att 
utveckla en god förståelse för matematikens andra kunskapsområden. Detta skulle innebära 
att eleverna får det allt svårare att följa med i matematikundervisningen desto längre upp i 
åldrarna de kommer.  
 
Ett liknande problem för elever med läs- och skrivsvårigheter är att det tar längre tid för dem 
att förstå och lösa uppgifter. I längden innebär detta att eleverna har mindre möjlighet att 
räkna lika många tal som deras klasskamrater och i det stora hela kan man säga att de inte har 
lika många timmars matematikundervisning som elever utan dessa svårigheter har. Det gäller 
därför att hjälpa dessa elever i tid och enligt Malmer (1999) inte låta problemen pågå för 
länge, då detta kan leda till att eleverna tappar intresset för matematiken. 
 
3.2 Matematikens kunskapsområden 
 
De delar av matematiken som behandlas på nationella provet kurs A är aritmetik, geometri, 
statistik, algebra och funktionslära. För att ge innebörd åt dessa termer kommer en förklaring 
hämtad ifrån Nationalencyklopedin tillsammans med några exempel som är hämtade från det 
nationella provet vårterminen 2005 och som inte är sekretessbelagt.  
 
Enligt PISA: s undersökning (2000) hade elever från Sverige bättre resultat på uppgifter som 
innehöll statistik och rumsuppfattning, medan de hade svårare för algebra-, funktions- och 
geometriuppgifter 
 
3.2.1 Aritmetik 
Namnet kommer från grekiskans ord för räknekonst och behandlar de fyra räknesätten. Dessa 
är addition som har beteckningen +, subtraktion som skrivs ut som -, multiplikation vilken har 
en av följande symboler x eller  ·  och division som skrivs / eller ÷. Även uttryck som procent 
med symbolen % och bråk är delar av aritmetiken. Att kunna förstå tallinjen är också viktigt 
för att utveckla sitt matematiska tänkande. Aritmetik är den grundläggande kunskap man lär 
sig i början av sina matematiska studier och som sedan är viktig för att kunna bygga på sina 
matematiska kunskaper.                 

             (Nationalencyklopedin, 2006) 
 
Exempel: 9 / 0,2 = 45 eller 4 – (-4) = 8 
 
Exempel: Efter att ha gjort sina läxor simmade Lena 24 längder i simbassängen som var 25 m 
lång. Hur många meter simmade Lena? 
 
1. Vilket tal pekar pilen på? 

 

 

  Svar:  (1/0) 

  (NP, 2005) 

 
 

51 52 53
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3.2.2 Geometri  
Detta är en gren av matematiken och härstammar från grekiskans ”lantmätarkonst”. Den 
beskriver olika slags figurer som till exempel cirklar och kvadrater. Detta är praktiskt 
användbart, eftersom många föremål omkring oss kan beskrivas som geometriska figurer.  
 
Exempelvis så är straffområdet framför fotbollsmålet en rektangel, medan själva bollen liknar 
en figur som kallas klot eller sfär. Den enklaste formen av geometri är plan geometri. Det är 
den geometri som man kan rita på ett plant stycke papper. Där är den enklaste figuren en rät 

linje. Det är en sådan linje man kan rita med en linjal. Det finns även en triangel som har tre 
sidor som är räta linjer, en rektangel som har fyra rätlinjiga sidor och så vidare. Men all 
geometri är inte plan. Den kan vara tredimensionell också. Klot och pyramider och cylindrar 
och kuber är exempel på tredimensionella figurer. En kub består av sex plana ytor som är 
kvadrater (rätvinkliga rektanglar med alla fyra sidorna lika långa), den ser ut som en tärning 
som används vid många populära sällskapsspel.  
    (Nationalencyklopedin, 2006) 
 
Några exempel på geometriska uppgifter kan vara att räkna ut omkrets, area eller volym på 
någon av de figurer som ovan var nämnda. 
 
Omkrets: Räkna ut omkretsen på en liksidig triangel med sidorna 4 cm. Eftersom liksidighet 
betyder att alla triangelns sidor är lika långa så behöver man i detta fall multiplicera 4 med det 
antal sidor en tringel har, alltså 3.   
 
3 x 4 = 12 
 
Svar: Omkretsen är 12 cm. 
 
 
3. 
Lisa planerar att tillverka ett smycke i form  
av en silverkula. Hur många gram silver går  
det åt till en silverkula med diametern 12 mm?  
1 cm3 silver väger 10 g. 
   (NP, 2005) 
 
 
3.2.3 Statistik 
Statistik innebär att man räknar och mäter intressanta saker i vår värld, exempel på detta kan 
vara befolknings-, löne-, sjukdoms-, idrotts- eller opinionsstatistik. Om man skulle göra en 
befolkningsstatistik skulle man kunna undersöka hur många människor det finns, till exempel 
i Sverige, hur många som är män och hur många som är kvinnor, hur gamla de är, var de bor 
och så vidare. På samma sätt finns det statistik över hur folk röstar i val och mycket annat, 
Man kan med hjälp av statistiken jämföra olika saker med varandra och då få reda på saker 
som stämmer eller som kanske är helt fel.  
    (Nationalencyklopedin, 2006) 
 
Man kan även beräkna medelvärden, medianvärden och annat med hjälp av statistik. Statistik 
görs ofta överskådligt i tabeller eller diagram, som man sedan kan läsa av för att få reda på 
fakta om en viss företeelse. Dessa ses ofta i tidningar när de gör en populärundersökning eller 
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i halvtid på en fotbollsmatch då statistik över skott mot mål, gula - och röda kort, hörnor och 
bollinnehav visas. Exempel på statistiska matematikuppgifter är: 
 
2. Medelåldern på fem anställda i en sportaffär var 24 år. En kvinna på 36 år anställs som 

butiksföreståndare. Vad blir därefter genomsnittsåldern i sportaffären?  (2/0) 

     (NP, 2005) 
 
 
3. Vad är 20 % av 50 kr? Svar: kr (1/0) 

      (NP, 2005) 
 
      
 
 
8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a) Anna går i klass SP 1 b och väger 65 kg.  

Hur lång är hon? Svar: m (1/0) 

 b) Vilken är medianlängden i klassen? Svar: m (0/1) 

      (NP, 2005) 
 
 
3.2.4 Algebra 
Detta är en gren av matematiken som kommer från arabiskan. Ordet algebra anses härstamma 
från en gammal lärobok al-jabr som enligt denna betyder ”addera lika termer till båda sidor av 
en ekvation för att eliminera negativa termer”. Men algebran som del av matematiken fanns 
långt tidigare hos greker och indier. Vad är då en ekvation, jo en ekvation är en matematisk 
uppställning eller ett räknestycke med två sidor eller led, som är lika stora. De två sidorna 
skiljs åt av ett likhetstecken (=). Talen på de olika sidorna kan skrivas ut, om man känner till 
dem.      
    (Nationalencyklopedin, 2006) 
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 Här är exempel på uppgifter:  
 
2 + 2 = 3 + 1.  
 
Två plus två är fyra, och tre plus ett är också fyra. Det två leden är lika stora. Men för det 
mesta innehåller ekvationen ett eller flera okända tal, som man betecknar med bokstäver, 
oftast x, y eller z. Till exempel: 
 
 2 · x = 6.  
 
Man kan lösa den ekvationen genom att dela 6 med 2. Då får man 3. Alltså är x = 3. Två 
gånger tre är faktiskt sex. 
                     (Sterner & Lundberg, 2002) 
 
 

5. Lös ekvationen 7 x 3( ) = 49  Svar:       x =  (1/0) 

      (NP, 2005) 
 
 

3.3 Matematiska förmågor 
 
För de matematiska områdena ovan finns det olika förmågor som är viktiga då eleverna ska 
lösa dessa uppgifter. Har eleverna problem med någon av dessa kommer de även att ha 
problem med att lösa uppgiften ifråga. 
 
I en av artiklarna i Dyslexirapporten beskriver Berggren & Lindroth (2006) att man kan visa 
en lista över ”varningsklockor”. Dessa varningsklockor eller egenskaper som kan göra det 
svårt för elever att arbeta med matematik, detta gäller främst elever som har läs- och 
skrivsvårigheter. Alla elever med läs- och skrivsvårigheter har inte dessa problem, men det är 
viktigt som lärare att ha kunskap om dessa. Även Sterner & Lundberg (2002) och Ljungblad 
(2003) beskriver följande som primära förmågor för elever med matematiksvårigheter.  
 

• Omkastningar: Det är inte bara bokstäver elever kan ta miste på, till exempel b – d, 
detta är även vanligt förekommande inom matematiken då eleverna misstar sig på en 
siffra. Konsekvenserna av detta är ofta stora, då det till skillnad från ett ord i en 
mening inte kan förstås av de kringliggande bokstäverna eller orden. Det går inte att 
skapa en förståelse med hjälp av en mening, som det går att göra vid vanlig läsning. 
När en matematisk uppgift ska lösas, så måste varje siffra eller tal tolkas rätt för att en 
korrekt lösning ska fås fram. Elever med denna svårighet kommer också att få stora 
problem vid alla sorters matematikuppgifter. 

• Sekvensering: Tydliga exempel på sekvensering är svårigheter/problem med att se 
följder av tal eller ord, som månader, veckodagar, alfabetet eller talserier. Det leder till 
svårigheter i matematiken då man kan tänka sig att en elev som inte kan se tallinjen 
framför sig, även har svårt för uppgifter då det gäller att hoppa framåt eller bakåt i steg 
om till exempel 5 eller vad uppgiften kräver. De kommer att behöva arbeta sig runt 
liknande problem på andra mer besvärliga och tidskrävande sätt. Att kunna räkna med 
negativa tal vid uppgifter som behandlar till exempel temperaturer, kan bli förödande 
för dem som har problem med sekvensering.   
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• Symbolosäkerhet: Här är det först och främst användandet av likhetstecknet som kan 
förvilla eleven. Ett exempel ur Berggren & Lindroths (2006) rapport är att eleverna 
skriver 12+3=15/5=3, vilket skulle betyda att 12+3=3. I samma artikel skrivs 
”Likhetstecknet är troligen den mest missbrukade symbolen inom matematiken” 
(Malmer, 1999). Även lärares instruktioner vid elevernas yngre åldrar kan påverka 
dem senare. Exempel på detta är regler som ”störst först” vid subtraktion eller ”det 
lilla talet står uppe” vid bråk. Men detta gäller inte för mer komplicerad matematik. 

• Spatial förmåga: ”Elever med nedsatt spatial förmåga kan ha mycket svårt att planera 
sitt arbete, att veta hur lång tid det tar att utföra en uppgift eller att rumsligt se hur 
saker hänger ihop” (Berggren & Lindroth, 2006, s. 21). De har därmed stora problem 
med geometriska uppgifter där stora delar bygger på hur saker kan förstoras, 
förminskas eller skrivas om. Även tabeller och statistik kan vara svårt för elever med 
nedsatt spatial förmåga att ta till sig. De har även svårt för riktning, höger eller 
vänster. Ljungblad (2003) anser att matematiken grundar sig på spatialt tänkande och 
antalsuppfattning. 

 
Om du är spatialt begåvad har du lätt att:  

• hitta rätt i olika utrymmen  
• se olika företeelser som bilder i dina tankar 
• framställa saker grafiskt t.ex. genom att rita, måla och skulptera  
• identifiera föremålens relationer i rummet  
• i dina tankar gestalta likheter mellan olika områden  
• i dina tankar bearbeta föremål  
• göra felfria iakttagelser utifrån olika perspektiv  
• uttrycka spatial information i bildform 
• bilda helheter av det som du håller på att studera och granska företeelserna utifrån 

flera perspektiv 
• göra figurer, tabeller, tankekartor eller dylikt över det du studerar 

               (Virtanen, 2002, s. 49) 

• Långtidsminne: I långtidsminnet sitter det man ända sedan grundskolan försöker att 
automatisera hos eleverna. Det som kan beskrivas bäst som automatiserad kunskap är 
multiplikationstabellen, denna ska eleverna kunna utantill. De elever som inte kan 
räkna dessa tal utantill, kommer att behöva mer tid för att få ut ett svar. Elever med 
läs- och skrivsvårigheter har inte sämre minneskapacitet än någon annan. Det tar 
däremot längre tid för dessa elever att lära sig och de har dessutom svårare att ta till 
sig nya sätt att lösa en viss typ av uppgift genom upprepning. 

 
 

• Korttidsminne: ”Förmågan att ta emot instruktioner och att arbeta med huvudräkning 
bestäms till stor del av korttidsminnet eller arbetsminnet” (Berggren och Lindroth, 
2006, s. 21). Elever med dåligt korttidsminne måste skriva ner alla de instruktioner de 
får, denna kunskap kommer annars med största sannolikhet att försvinna. 
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4. Metod 
 
Detta är en kvantitativ undersökning. Det visade sig bäst att använda ett stort urval för att 
kunna få ett mer säkerställt resultat. Undersökningen delar in fyra elevgrupper som är 
klassificerade utifrån ett läs- och skrivtest som alla elever på den aktuella gymnasieskolan 
gjort i början av sin årskurs 1. Ett läs- och skrivtest och ett nationellt prov i matematik, kurs A 
ska undersökas för att se vilka samband det finns mellan läs- och skrivsvårigheter och de olika 
matematiska kunskapsområdena. Detta tycktes lättast kunna påvisas genom en kvantitativ 
studie. Kvantitativa metoder använder sig av kvantifieringar med hjälp av matematik och 
statistik. (Backman, 1998) 
 

4.1. Försökspersoner 
 
Försökspersonerna bestod av 98 elever från en skola i västra Sverige. Materialet är hämtat 
från elevernas första år på gymnasieskolan. Eleverna har ingångarna Barn och Fritid samt 
Samhällsprogrammet. Dessa program har valts för att få en bra jämvikt på undersökningen, 
utan att behöva ha med ett alltför stort urval av elever. Men även för att inte behöva lägga 
alltför mycket tid på etiska åtaganden som att få tillåtelse från rektorer och från de elever som 
undersökningen behandlar.  
 
Det blev ett bortfall på 21 personer från Barn och Fritids programmet och 8 elever från 
Samhällsprogrammen, vilket motsvarar cirka 30 procent av de elever som deltog i 
undersökningen. Orsakerna var att eleverna inte gjort lästestet, vilket omöjliggjorde en 
jämförelse eller så deltog eleverna inte i den ordinarie undervisningen. Att de inte var med i 
den ordinarie undervisningen beror i många fall på att eleven läser matematik tillsammans 
med skolans specialpedagoger.  
 
För att bevara deltagarnas anonymitet så har deltagarnas namn bytts ut mot nummer och 
gymnasieskolans namn nämns inte i undersökningen. Ingen hänsyn till kön, modersmål eller 
tidigare kunskaper har tagits. 

 
4.2. Instrument 
 
De prov som har bearbetats och gett resultat till undersökningen är det nationella provet i 
matematik, kurs A och ”djurtestet” som är ett avkodningstest. Dessa är beskrivna nedan för att 
ge en bättre inblick i hur de används och vad det är som testas.   
 
4.2.1. Nationellt prov i matematik, kurs A 
Valet att använda det nationella provet var inte självklart från början. Men eftersom för det 
första så är alla uppgifter är utplockade av en grupp av särskilt utvalda forskare, kallade 
PRIM-gruppen, vilka har arbetat med att utveckla de nationella proven under en längre tid. 
För det andra så ger de uppgifter som finns med i det nationella provet tillräckligt med 
information att bygga ett arbete på, därmed valdes det nationella provet som ett av 
instrumenten att bygga detta arbete på. Till sist så är det också en fördel att kunna bygga 
vidare på examensarbetet av Johansson & Landmark, vilka använde det nationella provet och 
har fått tillförlitliga resultat. 
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Syftet med det nationella provsystemet skall vara att: 
 
– bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna, 
– förtydliga målen och visa på elevers starka och svaga sidor 
– konkretisera kursmål och betygskriterier 
– stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning 
– ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapsmålen nås på skolnivå, på  
   huvudmannanivå och på nationell nivå. 
                       (Skolverket, www.skolverket.se/sb/d/170, 2006-01-02) 
 
Provtiden på det nationella provet kurs A är 180 minuter, där eleverna ska hinna svara på två 
delar. Del 1 består av 16 frågor och ska besvaras utan miniräknare och erfordrar endast svar. 
Det är 8 stycken ”godkänt frågor” och 8 stycken ”välgodkänt frågor” på denna del. I del 2 
förutsätts det att eleverna använder sig av miniräknare för att kunna lösa uppgifterna. Denna 
del kräver att eleven ska redovisa sina lösningar, förutom när endast svar står skrivet på 
uppgiften. För att nå betyget godkänt måste eleven få minst 19 poäng sammanlagt på de 
bägge delarna. Detta prov kan ge maximalt 60 poäng varav 25 är vg-poäng. 
 
Enligt Skolverket (2006) är sekretessen för nationella prov i matematik, kurs A, upp till 10 år. 
Men det finns prov som inte har någon sekretess alls och därför är tillgängliga för 
allmänheten. Anledningen till att sekretessbelägga proven är för att kunna använda hela eller 
delar av proven vid senare tillfällen och på detta sätt ändra uppgifterna utefter 
kunskapsutvecklingen.  
 
Det nationella provet ska som helhet anses pröva delar av följande mål att sträva mot i ämnet  
matematik enligt Gy2000: 
 
Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva (S) efter att eleverna: 
 
S1. utvecklar sin tilltro till den egna förmågan att lära sig mera matematik, att tänka 

matematiskt och att använda matematik i olika situationer. 
 
S2. utvecklar sin förmåga att tolka, förklara och använda matematikens språk, 

symboler, metoder, begrepp och uttrycksformer. 
 
S3. utvecklar sin förmåga att tolka en problemsituation och att formulera den med 

matematiska begrepp och symboler samt att välja metod och hjälpmedel för att 
lösa problemet. 

 
S4.  utvecklar sin förmåga att följa och föra matematiska resonemang samt att 

redovisa sin tankegångar skriftligt och muntligt. 
 
S5. utvecklar sin förmåga att med hjälp av matematik lösa problem på egen hand 

och i grupp bl.a. av betydelse för vald studieinriktning samt att tolka och värdera 
lösningarna i förhållande till det ursprungliga problemet. 

 
S6. utvecklar sin förmåga att reflektera över sina erfarenheter av begrepp och 

metoder i matematiken och sina egna matematiska aktiviteter. 
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S8. utvecklar sin förmåga att utforma, förfina och använda matematiska modeller 
samt att kritiskt bedöma modellernas förutsättningar, möjligheter och 
begränsningar. 

                (Skolverket, 2006) 
 
 

För att kunna jämföra de olika kunskapsområdena på det nationella provet så är de uppdelade 
i aritmetik, algebra, geometri och statistik. Men då en och samma uppgift kan innehålla mer 
än ett av dessa områden, så kan till exempel en uppgift innehålla både aritmetik och geometri. 
I dessa fall kommer uppgiften i fråga räknas med som poäng för båda områdena. Vilket 
innebär att det blir mer poäng sammanlagt som räknas med i denna undersökning än vad 
eleven maximalt kunnat få på det ordinarie provet. Detta är gjort då författaren ansåg att det 
var lättast att jämföra de olika områdena på det sättet och inte behöva motivera varför ett 
område valts framför ett annat. Det blir på detta sätt maximalt 87 poäng sammanlagt. 
  
4.2.2. Djurtestet 
Grundtanken med djurtestet är att hitta de elever som har läs- och skrivsvårigheter så snart de 
börjar årskurs 1 på gymnasiet. ”Testet är målrelaterat, vilket betyder att individer som inte 
uppnår vissa minimivärden avseende läshastighet och läsprecision spåras direkt” (Herrström, 
2002, s. 2). Man kan då genast ge dessa elever den hjälp de behöver och förhindra en negativ 
studiegång.  
 
Djurtestet är ett avkodningstest, vilket läser av och är grunden till all läsfärdighet. Testet är 
enligt Herrström ett samlat mått på läshastighet och precision. Det är utformat som en ordlista 
där orden kommer efter varandra likt en löpande text. Denna text innehåller funktionsord 
(prepositioner, konjunktioner, med mera) och innehållsord (substantiv, adjektiv, med mera). 
Det gäller att hitta och stryka under alla djurbeteckningar.  
 
För att eleverna inte ska missuppfatta hur testet går till ska läraren enligt Herrström instruera 
eleverna om vilka ord som räknas som djurbeteckningar och som ska strykas under. 
Djurbeteckningarna kan vara enkla eller sammansatta och stå i böjd eller oböjd form. Hela 
ordet ska vara en djupbeteckning, inte bara en del av ordet. Böjningar av orden kan var 
”Gåsen” eller ”gäss” vilka är böjningsformer av ordet ”gås”. Medan ett ord som ”fågelbur” 
inte är någon djurbeteckning, men det är däremot ordet ”brevduva”, som betecknar en speciell 
sorts duvor. Ett kort exempel på hur texten ser ut är följande utdrag. 
 
 

Exempel:  
41. gamen kontrast kanin allra värre faller vemodigt synål hatobjekt spå hit kunde 
42. skatornas tröttsamt kanalen snabel samhället flesta bergsgorillor plus myggbettet 

            (Herrström, 1998) 
 
 
Eleverna har fem minuter på sig att tysta och för sig själva markera alla djurbeteckningar de 
hittar i testet. Det är sammanlagt 825 ord, där eleverna ska läsa så snabbt och rätt som möjligt. 
När fem minuter har gått så markerar eleverna var de slutat läsa och lämnar in sina test för 
rättning. De får nu en grundpoäng efter hur många ord de hunnit läsa. Eleverna måste hinna 
läsa 250 ord, vilket motsvarar 31 grundpoäng, för att kunna bli godkända. Därefter ökar 
poängen ju fler ord de läser. Men för att se om eleven har avkodningsproblem så finns det 
även möjlighet till poängavdrag. 
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Nu gäller det för de lärare som rättar proven att hitta två slags fel som eleverna gör, (f1) fel 
som innebär att eleven missat att markera en djurbetecknig och ger tre poängs avdrag. Den 
andra typen av misstag (f2) innebär att eleven markerar ett icke-djur-ord och ger 9 poängs 
avdrag. Efter att ha räknat ihop antalet (f1) och (f2) fel så dras denna poängsumma bort från 
elevens grundpoäng. Det gäller nu att eleven får över 0 poäng för att klara normvärdet. Det 
innebär att om eleven läser mindre än 250 ord eller får en slutpoäng på under noll poäng så 
klassas eleven att ha läs- och skrivsvårigheter enligt detta test. 
 
4.3 Procedur 
 
Alla elever som deltagit i undersökningen gjorde i början av årskurs 1 ett läs- och skrivtest, 
vilket kallas för djurtestet. Resultaten sammanfördes och redovisades av respektive klass 
svensklärare. Dessa samlades sedan in av skolans specialpedagog som utifrån resultaten 
kunde utläsa om det fanns elever med dyslexiska tendenser. Undersökningsmetoden var 
kvantitativ då syftet var att undersöka samband (Patel & Davidsson, 1994).  
 
Till att börja med tog författaren kontakt med skolans specialpedagog för att få tag på 
elevernas resultat på djurtestet, men även för att få en djupare insikt i hur testet går till och hur 
man läser av resultaten. Med dennes hjälp kunde senare också de olika kategorierna klargöras 
och motiveras. Författaren hade kontakt med specialpedagogen under procedurens gång och 
fick tips på böcker och rapporter som var aktuella för undersökningen. 
 
Nästa steg var att söka upp respektive programs rektor för att få klartecken till att använda 
djurtestet och få tillgång till de nationella proven, vilka arkiveras av skolans administratörer. 
Avslutningsvis söktes den ansvariga för arkiveringen upp och tillsammans med författaren 
söktes de prov som var aktuella för undersökningen. Att hitta proven tog mycket tid, då allt 
inte kunde återfinnas i skolans arkiv, men med hjälp av skolans personal kunde materialet 
samlas in. 
 
4.4 Databehandling 
 
Med hjälp av SPSS (Statistics Package of Social Sciences, 2002) har resultaten från djurtest 
och nationella prov sammanställts i diagram och i tabeller. Resultaten från de fyra 
kunskapsområdena kan på detta sätt sammanställas. Eleverna har jämförts inom 
kunskapsområdena och med tanke på deras resultat på det nationella provet. Med hjälp av 
dessa går det att föra en diskussion kring resultaten. Programmet har även använts för att se 
om det går att statistiskt säkerställa resultaten. 
 
4.5 Etiska Åtaganden 
 
Undersökningen har slumpmässigt valt ut en skola i den västra delen av Sverige. Skolan har 
både teoretiska och praktiska inriktningar, vilket författaren dragit fördel av i undersökningen, 
då detta ger en större elevmässig bredd. För att kunna göra en undersökning som inte avslöjar 
någon av deltagarnas identitet så har alla deltagarnas namn ersatts med siffror.  
 
För denna undersökning har rektorerna för de olika inriktningarna godkänt författarens urval 
av elever. Även specialpedagogen har godkänt användandet av läs- och skrivtestet och lärarna 
för de klasser som gjort det nationella provet, kurs A har godkänt användandet av detta. 
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Eleverna har i den utsträckning de varit närvarande blivit tillfrågade om deras resultat fick 
användas i undersökningen, med förbehållet att de kan tacka nej till att delta. 
 

4.6 Kategorisering 
 
Utifrån resultaten på djurtestet har de deltagande eleverna delats in i fyra olika elevgrupper. 
Dessa grupper är utformade efter antalet ord eleverna hunnit läsa under de 5 minuterna och 
den poäng de fick på djurtestet. Uppdelningen är gjord efter 545 elever som gjort DJUR som 
ett provtest i årskurs 9. Detta resultat valdes att användas för denna kategorisering eftersom 
det är det test som ligger nära de deltagande elevernas ålder och kunskapsnivå. Detta speglar 
då deras resultat på ett jämbördigt sätt. Av provtesten gjordes senare en statistisk bearbetning 
som visade att medelvärdet för pojkar och flickor ligger på 42 poäng och 528 lästa ord.  
 
Då medianpoängen för flickor var 50 poäng och för pojkarna var 34, så blir ett medelresultat 
på dessa två 42 poäng. Medianpoängen för flickornas läshastighet var 556 lästa ord medan 
pojkarnas låg på 499 lästa ord, ett medel på dessa ger ett värde på 528 lästa ord. När eleven 
har läst 528 poäng har de 74 grundpoäng som sedan minskar med antalet f1 eller f2 fel de har 
på djurtestet. I bilaga 1 finns råmaterialet på elevernas djurtest och hur de har grupperats efter 
dessa resultat. 
 
De medelvärden som nu räknats ut används för att dela in eleverna i följande grupper: 
  
Elevgrupp 1: Består av 30 elever. Denna grupp av elever består av elever som antingen har 
dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter. Elever med låg läshastighet och många fel visar enligt 
Herrström (1998) tecken på stora avkodningsproblem. De har alla fått ett resultat som ligger 
under medelvärdet för både antal lästa ord och dess slutpoäng. Eleverna är ofta medvetna om 
sina lässvårigheter vilket gör att de ofta lägger ner mer tid på att förstå en uppgift. 
 
Elevgrupp 2: Består av 14 elever. Denna grupp av elever läser mer än 528 ord på fem 
minuter, men deras slutpoäng är under 42 poäng. Herrström (1998) menar att dessa elever 
använder sig av en olämplig lästeknik då de ”stressläser” sig igenom texter. De använder sig 
av en teknik som kallas ”ungefärläsning” då de chansar sig till ords betydelse och visar 
därmed en otillräcklig ortografisk-visuell strategi. Det finns därför en stor risk att dessa elever 
gör sina matematikuppgifter utan att förstå vilka delar av en text som är viktiga för att lösa 
uppgiften. 
  
Elevgrupp 3: Består av 20 elever. Eleverna i kategori 3 har fått ett relativt högt poängvärde 
på testet, men läser långsammare än medeleleven gör. Dessa elever brukar enligt Herrström 
(1998) vara duktiga i skolan och läsa mycket inför prov då de visar bra resultat på dessa. 
Vilket visar att det är en grupp med noggranna elever som istället för att rusa igenom en text, 
försöker förstå innehållet innan de går vidare. 
 
Elevgrupp 4: Består av 34 elever. Här befinner sig de elever som har bäst resultat på läs- och 
skrivtestet. De tar sig igenom en text både snabbt och utan några större 
avkodningssvårigheter. Elevgrupp 4 bör vara de som har bäst resultat på nationella provet 
enligt Johansson & Landmark (2004). Denna grupp av elever kan, på grund av den höga 
grundpoäng de har fått genom att läsa många ord, göra ett flertal avkodningsfel utan att få en 
låg totalpoäng på djurtestet. Detta kan leda till att en liten grupp av eleverna i elevgrupp 4 har 
läs- och skrivsvårigheter men ändå lyckats prestera bra på djurtestet.  
 



 19 

De medelpoäng som räknats ut efter elevers resultat i årskurs 9 stämde bra överens med de 
medelpoäng som eleverna på denna undersökning hade på djurtestet. Elever i denna 
undersökning hade ett medel på 532 lästa ord och 38 poäng på djurtestet. Detta resultat 
speglar att denna grupp elever trots sin begränsning, stämmer bra in med resultaten på en 
större undersökning med en större spridning av elever. Detta stärker undersökningens 
validitet.  
 
Elevgrupperna synliggörs i diagrammet nedan: 
 
Diagram 1 Elevernas resultat på djurtestet indelade i respektive elevgrupp 

 
 
 

Eleverna är markerade som runda ringar i diagrammet ovan, inom varje rektangel så finns de 
elever som tillhör den elevgrupp som står markerad i denna. Den vertikala axeln visar det 
antal poäng eleven har fått på djurtestet och den horisontella axeln hur många ord eleven 
hunnit läsa. 
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5. Resultat 
 
Resultaten som presenteras i denna undersökning är uppdelade i en första allmän del, där alla 
elevgrupperna presenteras utifrån deras betyg på det nationella provet. De har antingen 
godkänt eller underkänt. Efter detta presenteras de fyra matematiska kunskapsområdena, 
område för område, där resultaten visar hur varje elevgrupp klarat av dessa. Grupperna är 
uppdelade efter det betyg de fått och den grupp de tillhör. Alla resultat visas med ett diagram 
och en tabell för att ge en tydlig bild av elevernas resultat inom varje kunskapsområde utifrån 
deras resultat på djurtestet.  
 
Diagrammen ger en visuell bild av förhållandet mellan resultaten och eleverna. Medan 
tabellen visar dessa förhållande med hjälpa av siffror. Eleverna är markerade med symboler i 
diagrammen, men istället för att vara markerade med symboler så är eleverna i tabellerna 
indelade i grupper. Varje elevgrupp har sin egen kolumn och är uppdelade efter elevens 
sammanlagda resultat på det nationella provet, antingen ett underkänt eller ett godkänt resultat 
på detta.  
 

5.1 Generella resultat 
 
Diagram 2 Godkända och underkända elever på det nationella provet indelade i respektive elevgrupp 

 
 
Diagrammet ovan visar elevernas resultat på det nationella provet och dessutom om de blev 
godkända eller underkända på detta. En ring symboliserar de elever som blev underkända och 
en kvadrat de elever som fick godkänt. Eleverna är även indelade i de fyra elevgrupper som 
presenterades tidigare. Tabellen på följande sida visar samma uppdelning i siffror. 
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Tabell 1 Antal godkända och underkända elever på det nationella provet uppdelade i respektive elevgrupp 

Grupp och Betyg

Count

15 15 30

10 4 14

4 16 20

9 25 34

38 60 98

1

2

3

4

Grupp

Total

U G

Betyg

Total

 
 

 
I tabellen ovan och de som följer står U för de elever som är underkända på det nationella 
provet som helhet och G för de som är godkända. Vilket de också kommer att representera i 
följande tabeller. 
 
Enligt tabellen så är det lika många elever 15 stycken som fått underkänt som godkänt i 
elevgrupp 1. Detta visar att en stor del elever i denna grupp har svårigheter med matematiken, 
men lika många har samtidigt klarat av att få ett godkänt resultat på A- kursen i matematik. 
Elevgrupp 2 har däremot en majoritet av elever som inte klarat ett godkänt på det nationella 
provet, då endast 4 elever av 14 eller cirka 29 procent har fått godkänt.  
 
De grupper som klarat det nationella provet bäst är eleverna i grupp 3 och 4, där mer än 
hälften av eleverna klarat ett godkänt. Då bara 20 procent av eleverna i grupp 3 har fått 
underkänt, så har denna grupp, sett i andel godkända elever, fått det bästa resultatet på det 
nationella provet. Men grupp 4 har även de en klar marginal godkända elever, då endast 27 
procent av dessa blev underkända. 
 
Enligt ovanstående tabell så har elevgrupp 1, 15 elever med underkänt. Detta resultat borde 
ligga på 11,6 om resultaten skulle vara jämnt fördelad mellan grupperna, vilket visar på att ett 
för högt antal av eleverna i grupp 1 är underkända. Även grupp 2 har ett för högt värde av 
underkända elever, 10 elever är underkända och detta värde borde ligga på 5.4. Medan både 
grupp 3 och 4 visar ett värde under det beräknade, för antal underkända elever. I grupp 3 är 
det 4 underkända elever, detta värde borde ligga på 7.8 och för grupp 4 är det 9 underkända 
elever och värdet borde vara 13.2. Sammanlagt är det 38 elever alltså 39 procent som fått 
underkänt på nationella provet, resterande elever har klarat ett godkänt. 
 
Tabell 2 Signifikanstest 

Chi-Square Tests

13,018a 3 ,005

13,221 3 ,004

6,595 1 ,010

98

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 5,43.

a. 

 
 
Tabellen visar att resultaten är säkerställda med en signifikans på p<0,05 med ett Chi^2 test. 
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5.2 Kunskapsorienterade resultat 
 
Nedan följer ett diagram och en tabell över respektive kunskapsområde inom matematiken. 
Där det utifrån dessa ges en förklaring till vad resultaten innebär. Alla kunskapsområdena är 
utifrån sin maximala poäng uppdelade i tredjedelar. De är uppdelat på detta sätt för att det 
krävs 19 poäng av 60 för att bli godkänd på det nationella provet som helhet, vilket är väldigt 
nära en tredjedel av den maximala poängen. Därmed följer att de olika matematikområdena är 
uppdelade på samma sätt.  
 
Det första diagrammet visar hur eleverna klarat aritmetikuppgifterna på det nationella provet, 
vilket följer nedan. 
 
5.2.1 Aritmetik 
 
Diagram 3 Elevernas resultat på aritmetikuppgifterna på det nationella provet, uppdelade i respektive elevgrupp. 

 
 
 
Diagrammet visar varje elev, deras resultat och vilken elevgrupp eleven tillhör. Då max 
poängen på denna del är 30 poäng, är poängen uppdelade i tre kategorier, varje kategori 
representerar en tredjedel av max poängen. En ring symboliserar alltifrån 0 poäng upp till 10 
poäng. En kvadrat anger de elever med 11 till 20 poäng och en stjärna de elever som fått 21 
poäng eller mer. På nästa sida följer dessa resultat i en tabell. 
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Tabell 3 Elevernas resultat på aritmetikuppgifterna på det nationella provet 

 

Betyg och Grupp / Aritmetik

Count

14 10 3 8 35

3 0 3 2 8

17 10 6 10 43

1 0 1 1 3

12 4 7 13 36

13 4 8 14 39

6 10 16

6 10 16

U

G

Betyg

Total

U

G

Betyg

Total

GBetyg

Total

Aritmetik
- 10 p

11 p - 20 p

21 p -

1 2 3 4

Grupp

Total

 
 
 
 

 
Det är 43 elever som fått 10 poäng eller mindre på aritmetikområdet. Det betyder att 44 
procent av alla elever har mindre än 10 poäng på aritmetikuppgifterna. Av dessa elever är det 
18.6 procent som klarat att få ett godkänt på provet som helhet. Det finns 16 elever eller 
ungefär 16 procent som fått över 21 poäng på samma uppgifter. Dessa elever kommer endast 
från grupp 3 och 4.  
 
Tabellen visar en tydlig uppdelning mellan eleverna i grupp 1 och 2, vilka inte har fått 21 
poäng eller mer på provet, men är överrepresenterande bland de elever som fått minst poäng. 
Medan grupp 3 och 4 har de bästa resultaten, men även de har en stor del elever med 10 
poäng eller mindre.  
 
Av de elever som fått under 42 poäng på djurtestet, så är det 61 procent av dessa som fått 10 
poäng eller mindre på aritmetiken. Medan de som fått över 42 poäng på djurtestet är ungefär 
hälften av eleverna med under 42 poäng, 30 procent, som har 10 poäng eller mindre på 
aritmetiken.  
 
Om samma jämförelse görs på de elever som läser mindre än 528 ord och de som läst mer, 
visar detta att det är 46 procent av de långsamma läsarna har 10 poäng eller under. Medan de 
snabba läsarna har 41 procent elever med 10 poäng och under. 
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5.2.2 Algebra 
 
Diagram 4 Elevernas resultat på algebrauppgifterna på det nationella provet, uppdelade i respektive elevgrupp. 

 
 
Diagrammet ovan visar elevernas resultat på kunskapsområdet algebra utifrån deras resultat 
på djurtestet. Eleverna kunde få 24 poäng på algebrauppgifterna. De elever som fick 0-8 
poäng är markerade med en cirkel, de som fick 9-16 poäng är markerade med en vriden 
kvadrat och de som fick över 17 poäng är markerade med en stjärna. Diagrammets resultat 
visas i tabellen nedan. 
 
Tabell 4 Elevernas resultat på algebrauppgifterna på det nationella provet 

Betyg och Grupp / Algebra

Count

15 10 2 6 33

9 1 1 0 11

24 11 3 6 44

0 0 2 3 5

6 3 10 13 32

6 3 12 16 37

5 12 17

5 12 17

U

G

Betyg

Total

U

G

Betyg

Total

GBetyg

Total

Algebra
- 8 p

9 p - 16 p

17p -

1 2 3 4

Grupp

Total

 
 
 

 
Algebran har 44 elever som poängmässigt hamnat på den nedre tredjedelen och då fått 8 
poäng eller mindre. Detta motsvarar ungefär 45 procent av eleverna i undersökningen. Även 
denna tabell visar att grupp 1 och 2 har flest elever med minst antal poäng.  
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Det är 79.5 procent av eleverna med 8 poäng eller mindre som kommer från elevgrupp 1 eller 
2 och 17 procent från grupp 3 och 4. Det är ingen av eleverna i grupp 1 eller 2 som lyckats få 
mer än 17 poäng på algebran, vilket inte heller var fallet med aritmetiken, medan 17 elever 
från grupp 3 och 4 har fått mer än 17 rätt. 
 
Eleverna i grupp 3 och 4 har klarat denna del av matematiken bra, då endast 9 av eleverna fått 
ett resultat under 8 poäng, av dessa är det dessutom 8 elever som fått underkänt på hela 
provet. Sammanlagt så är det 25 procent av de elever med godkänt på nationella provet som 
har 8 poäng eller mindre på algebran. 
 
Av de elever som läser mindre än 528 ord på djurtestet, det vill säga grupp 1 och 3, så är det 
54 procent av eleverna som fått under 9 poäng på algebran. Av de elever som läser över 528 
ord så är det 35 procent av dessa som fått under 9 poäng. 
 
5.2.3 Geometri 
 
Diagram 5 Elevernas resultat på geometriuppgifterna på det nationella provet, uppdelade i respektive elevgrupp. 

 
 
Diagrammet visar att de elever som fått mindre än 7 poäng är markerade med en blå cirkel. 
De som fått mellan 8 – 15 poäng är markerade med en grön cirkel och de som fått över 16 
poäng är markerade med en stjärna. Eleverna har kunnat få 21 poäng på denna del. Nedan 
visas samma resultat i en tabell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 5 Elevernas poäng på geometriuppgifterna på det nationella provet 
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Betyg och Grupp / Geometri

Count

15 10 4 9 38

9 1 3 5 18

24 11 7 14 56

6 3 9 12 30

6 3 9 12 30

4 8 12

4 8 12

U

G

Betyg

Total

GBetyg

Total

GBetyg

Total

Geometri
- 7 p

8 p - 15 p

16 p -

1 2 3 4

Grupp

Total

 
 
 

 
På geometriuppgifterna har 56 elever eller cirka 57 procent haft under 8 poäng. Bland dessa är 
det inte bara de i grupp 1 och 2 som haft problem, även grupp 3 och 4 har haft problem med 
geometriuppgifterna. Trots detta så är 62.5 procent av eleverna med under 8 poäng från 
elevgrupp 1 eller 2. Inga av eleverna i grupp 1 eller 2 har lyckats att få mer än 16 poäng på 
geometrin, medan 12 elever eller cirka 12 procent i grupp 3 och 4 har fått 16 poäng eller mer. 
 
Eleverna i grupp 1 och 2 som har ett lågt resultat på djurtestet, har 79,5 procent av sina elever 
med ett resultat under 8 poäng. Medan grupp 3 och 4 bara har 39 procent av sina eleverna 
med en poäng under 8.  
 
Av de elever som är långsamma läsare är det 62 procent som har under 8 poäng på geometrin. 
De elever som läser snabbare enligt uppdelningen på djurtestet har 52 procent med ett resultat 
under 8 poäng. Det är 32 procent av eleverna med en poäng under 8 som har fått godkänt på 
det nationella provet. 
 
5.2.4 Statistik 
 
Diagram 6 Elevernas resultat på statistikuppgifterna på det nationella provet, uppdelade i respektive elevgrupp. 

 
Kunskapsområdet statistik fanns inte med i lika stor omfattning som de andra områdena på 
provet, då det endast var 12 poäng på denna del. Poängen är därför indelad i två delar, den 
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första med de elever som fått 5 poäng eller mindre och är markerade med en cirkel i 
koordinatsystemet. Den andra delen av elever är markerad med en kvadrat och representerar 
de elever som fått 6 poäng eller mer på statistikuppgifterna. På nästa sida följer en tabell med 
resultaten utifrån diagrammet ovan. 
 
Tabell 6 Elevernas resultat på statistikuppgifterna på det nationella provet 

Betyg och Grupp / Statistik

Count

14 7 3 8 32

1 0 4 4 9

15 7 7 12 41

1 3 1 1 6

14 4 12 21 51

15 7 13 22 57

U

G

Betyg

Total

U

G

Betyg

Total

Statistik
- 5 p

6 p -

1 2 3 4

Grupp

Total

 
 

 
Det är 15 elever i grupp 1 och 7 elever i grupp 2 som haft 5 poäng eller mindre. Lika många 
är det som har haft 6 poäng eller mer, vilket betyder att det är 50 procent i varje del. Det är en 
nästan lika stor del elever från grupp 3 och 4 som haft 5 poäng eller mindre på denna del. 
Sammanlagt så är det 22 procent av eleverna med godkänt på det nationella provet som fått 
under 6 poäng på statistiken. 
 
Av de elever som har under 42 poäng på djurtestet, så är det 50 procent av dessa som har 
under 6 poäng på denna del av matematiken, medan det är 35 procent av eleverna i grupp 3 
och 4 som haft under 6 poäng. 
 
Ser man på de elever som läser mindre än 528 ord på djurtestet så är det 44 procent av dessa 
som har en poäng under 6. De som läser snabbt har 40 procent av sina elever med under 6 
poäng. 
 
Det är 41 elever eller 42 procent av alla elever som har ett resultat under 6 poäng. Detta är den 
lägsta procentuella andelen av de olika kunskapsområdena, vilket i så fall skulle innebära att 
eleverna har lättast för statistik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. Diskussion 
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Diskussionen kommer att delas in i resonemang kring tidigare forskning, syfte, reflektioner 
och eventuell fortsatt forskning. 
 

6.1 Mitt resultat - tidigare forskning 
 
Denna undersökning visar att variationen mellan resultaten på det nationella provet och 
elevernas djurtest, med en signifikans på p<0,05, att elever med läs- och skrivsvårigheter 
presterar sämre än resterande elever. Denna signifikans gäller även mellan resultatet på 
djurtestet och de fyra matematiska kunskapsområdena på det nationella provet. Resultaten 
visar likt tidigare studier att det råder en tydlig signifikans mellan elever med läs- och 
skrivsvårigheter och deras resultat på det nationella provet. De har en betydligt större andel 
underkända elever.  
 
Undersökning visar, i det generella resultatet, att elever som fått under medelpoängen på 
djurtestet också hade ett högre antal underkända elever än vad som vore naturligt om det inte 
fanns något samband mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter.  
 
Resultaten i undersökningen har hög pålitlighet, vilket enligt Hartman (2004) är nödvändigt 
vid en undersökning likt denna. Det vill säga att man vet vad man avser undersöka och att 
man gör det på ett tillförlitligt sätt. Tillförlitligheten finns om undersökningen kan görs om 
flera gånger med samma resultat, vilket jag anser att denna undersökning kan, på grund av att 
eleverna i denna undersökning presterade snarlikt de tidigare undersökningar som gjorts. 
Detta gäller för både det nationella provet och djurtestet.  
 
Resultaten visar också att det matematiska kunskapsområde eleverna har lättast för är statistik. 
Vilket även undersökningen av PISA i Sterner & Lundberg visar. Resultaten visar också att 
eleverna har svårast för algebra och geometri, vilket också detta överensstämmer med PISA: s 
resultat.  
 
Trots resultat som stämmer bra ihop med tidigare forskning, så är mitt material tunnare än 
många av de undersökningar som tidigare gjorts och ger därför inte en representativ bild av 
Sveriges befolkning. Populationen skulle, om tid funnits utgjorts av både fler 
gymnasieprogram och fler elever från andra gymnasieskolor i Sverige. 
 
6.2 Mitt resultat – studiens syfte 
 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka av matematikens kunskapsområden som 
skapar mest problem för elever som läser matematik, kurs A. Studien visar att elever med läs- 
och skrivsvårigheter har svårigheter med alla matematikens kunskapsområden, men att de två 
områden som eleverna har svårast för är geometri och algebra. Algebran är en 
vidareutveckling av aritmetik, vilket betyder att det är viktigt att kunna de aritmetiska 
grunderna för att gå vidare till nya områden.  
 
Enligt tidigare fakta så tappar elever med läs- och skrivsvårigheter tid när de försöker förstå 
och lösa en uppgift, vilket resulterar i att eleven på grund av detta har mindre effektiva 
matematiktimmar till sitt förfogande än en elev utan denna svårighet. Detta bevisas också av 
resultaten, då eleverna i grupp 3 och 4 har grunderna för att fortsätta med algebra, de visar till 
och med ett bättre resultat på denna del än vad deras resultat på aritmetiken visar. 
Tabellen nedan är en sammanställning av elevgrupperna med under 42 poäng på djurtestet, 
alltså grupp 1 & 2, och de med mer. Den visar också de elevgrupper som läst mindre än 528 
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ord, alltså grupp 1 & 3, och de som läst fler. Resultaten visar de elever som har fått minst 
poäng efter poänguppdelningen på varje matematiskt kunskapsområde. 
 
Tabell 7 Jämförelse mellan poäng på det nationella provet och djurtestet, båda antal lästa ord och poäng 

 
  Poäng     Lästa ord   

  Grupp 1 & 2 Grupp 3 & 4   Grupp 1 & 3 Grupp 2 & 4 

Aritmetik  
< 11 poäng 61 % 30 %   46 % 41 % 

Algebra  
< 9 poäng 79,5 % 17 %   54 % 35 % 

Geometri  
< 8 poäng 79,5 % 39 %   62 % 32 % 

Statistik  
< 6 poäng 50 % 35 %   44 % 40 % 

 
 
När man jämför resultaten utifrån djurtestet poängmässigt så är det tydligt att grupp 1 & 2 har 
större problem inom samtliga områden, där den minsta skillnaden finns i statistik. Resultaten 
markerar tydligt att dessa elevers stora svårigheter ligger i algebra och geometri, vilket som 
tidigare påpekats kräver goda kunskaper i den grundläggande aritmetiken.  
 
Statistiken är det område som visar minst skillnad mellan grupperna, vilket enligt PISA: s 
undersökning kan bero på att det är detta område svenska elever har lättast för. Många 
statistika uppgifter ska lösas med hjälp av grafer, då den logiska förmågan att läsa av tabeller 
och grafer behövs mer än allmänna räknekunskaper. 
 
Gäller samma resultat för de elever som utifrån djurtestet har läst 528 ord eller mindre? 
Genom att studera tabellen så ser man att skillnaden mellan grupperna för antal lästa ord inte 
är lika markant som för de med poängmässig jämförelse. På områdena aritmetik och statistik 
råder det knappast någon skillnad, man kan därför inte säkerställa några resultat utifrån dessa.  
 
Mer markant skillnad är det mellan de två grupperna i antal lästa ord, både på algebra och på 
geometri, där de som läser fler ord också har signifikant bättre resultat. Det har inte gjorts 
mycket forskning som visar på att det skulle vara någon skillnad mellan de elever som läser 
snabbt och de som läser långsammare. Det första som finns att säga, är att de elever som läser 
långsamt också har fått en lägre grundpoäng på djurtestet, men visar inte att eleven därför 
skulle klassificeras med läs- och skrivsvårigheter.  
 
Det andra är att det finns fler elever med läs- och skrivsvårigheter som läser långsamt än det 
finns de som läser snabbt. Samma sak gäller för de elever som inte har läs- och 
skrivsvårigheter. Det finns fler av dessa elever som också läser snabbare än medel än tvärtom. 
Just den andra skillnaden är det som också gör att grupp 1 & 3 har lägre värden än grupp 2 & 
4. Det går därför inte heller att säkerställa att dessa resultat är riktiga. 
 
Det som går att läsa av är att de eleverna som har låg läshastighet visar sig ha störst problem 
med algebra och geometri. Medan de som läser snabbare har ett resultat som pekar på 
motsatsen, de har bäst resultat på algebra och geometri. Att just algebran är lättare för de 
elever som fått ett bra resultat på djurtestet visar också elevgrupp 2 & 4, som bara hade 17 % 
av sina elever med dåliga resultat här.  
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Som matematiklärare är det därför viktigt att få ta del av elevernas resultat på sådana test, för 
att kunna hjälpa eleverna så tidigt som möjligt i matematikkursen. Läraren kan då förebygga 
att elever med läs- och skrivsvårigheter kommer efter i undervisningen. 
 
6.3 Egna reflektioner 
 
Det vi lärare kan göra för elever med läs- och skrivsvårigheter är att hjälpa dessa elever 
genom att själva vara förberedda på elevernas svårigheter och ta till oss av detta då vi 
förbereder en genomgång av ett nytt matematiskt moment. Det är alltså på det didaktiska 
planet vi kan hjälpa dessa elever, att elever har psykologiska, sociala eller medicinska 
problem är något som redan finns där och är svårare att ändra. Det vi som lärare kan göra är 
att ändra på den didaktiska biten och därmed också hjälpa våra elever. 
 
För mig råder det inget tvivel om att det är viktigt även för oss lärare i matematik att ta del av 
de läs- och skrivtest som görs på skolan. Dessa har lika stor betydelse för matematiklärare 
som för språklärare. Det ger en insikt i hur man ska lägga upp sin undervisning i olika klasser 
och ger förklaringar till elevers problem. Problem som man annars kan se som störande 
moment från eleven i fråga och istället för att ge eleven den hjälp den behöver, kan det uppstå 
konflikter. Detta leder troligen till att elevens intresse för matematiken kommer att sjunka och 
att man som lärare förlorar kampen om en rättvis undervisning.  
 
6.4 Förslag på fortsatt forskning 

 
Förslag på fortsatt forskning skulle vara att göra en kvalitativ studie, då man mer ingående 
undersöker ett av matematikens kunskapsområden. För att se mer exakt vad det är eleverna 
har problem med inom detta område. För att göra detta kan ett prov som grundligt går igenom 
områdets alla aspekter användas. En djupintervju med eleverna om vad de anser svårast skulle 
kunna ge mer information om tidigare forskning och dina egna teorier om elevernas resultat 
stämmer. 
 
Det skulle också gå att göra en undersökning om elevers motivation till att läsa ämnet 
matematik. Genom intervjuer se hur elevernas motivation speglar deras resultat. Men också 
att försöka hitta tidigare forskning om vad vi som lärare kan göra för att öka elevernas 
motivation till att läsa matematik.  
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Bilaga 1 Djurtest/NP     

      

Elev: Antal lästa ord: Testpoäng: Stanine: Katergori: Totalpoäng NP 
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Elev 1  297 -111 1 1 8 

Elev 2 395 29 5 1 3 

Elev 3 825 88 9 4 12 

Elev 4 548 64 7 4 28 

Elev 5 339 35 5 1 24 

Elev 6 528 -55 1 2 6 

Elev 7 566 29 5 2 4 

Elev 8 404 25 3 1 21 

Elev 9 414 14 4 1 10 

Elev 10 528 23 4 2 7 

Elev 11 519 45 6 3 5 

Elev 12 469 14 4 1 5 

Elev 13 393 46 6 3 30 

Elev 14 339 2 3 1 10 

Elev 15 566 68 8 4 12 

Elev 16 414 41 5 1 6 

Elev 17 414 50 6 3 10 

Elev 18 399 -9 3 1 19 

Elev 19 615 -18 2 2 10 

Elev 20 621 88 9 4 35 

Elev 21 438 -22 2 1 11 

Elev 22 584 41 5 2 29 

Elev 23 615 54 7 4 30 

Elev 24 606 56 7 4 39 

Elev 25 813 104 9 4 12 

Elev 26 519 72 7 3 43 

Elev 27 273 32 4 1 18 

Elev 28 460 39 4 1 8 

Elev 29 460 42 4 3 16 

Elev 30 509 47 5 3 33 

Elev 31 566 68 6 4 43 

Elev 32 576 73 7 4 16 

Elev 33 438 50 5 3 39 

Elev 34 481 36 4 1 26 

Elev 35 469 47 5 3 16 

Elev 36 537 75 7 4 38 

Elev 37 741 93 8 4 44 

Elev 38 741 69 6 4 21 

Elev 39 460 48 5 3 27 

Elev 40 469 47 5 3 25 

Elev 41 328 37 4 1 32 
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Elev 42 438 23 3 1 21 

Elev 43 438 59 5 3 50 

Elev 44 490 38 4 1 23 

Elev 45 675 55 5 4 13 

Elev 46 537 36 4 2 27 

Elev 47 615 72 7 4 50 

Elev 48 469 56 5 3 51 

Elev 49 528 71 6 4 28 

Elev 50 373 43 4 3 34 

Elev 51 373 49 5 3 32 

Elev 52 499 58 5 3 20 

Elev 53 566 53 5 4 40 

Elev 54 404 28 3 1 16 

Elev 55 404 -35 1 1 29 

Elev 56 528 8 3 2 25 

Elev 57 509 38 4 1 24 

Elev 58 566 53 5 4 17 

Elev 59 751 82 7 4 29 

Elev 60 606 68 6 4 35 

Elev 61 741 45 4 4 5 

Elev 62 404 -35 1 1 27 

Elev 63 683 78 7 4 51 

Elev 64 606 41 4 2 11 

Elev 65 675 -2 2 2 17 

Elev 66 490 44 4 3 51 

Elev 67 469 20 3 1 17 

Elev 68 566 77 7 4 44 

Elev 69 584 -79 1 2 17 

Elev 70 692 -8 2 2 14 

Elev 71 664 -36 1 2 17 

Elev 72 490 -22 2 1 17 

Elev 73 511 62 6 3 22 

Elev 74 576 25 3 2 26 

Elev 75 692 85 7 4 34 

Elev 76 825 76 7 4 13 

Elev 77 501 -4 2 1 14 

Elev 78 609 56 5 4 38 

Elev 79 486 51 5 3 30 

Elev 80 636 66 6 4 36 

Elev 81 825 70 6 4 19 

Elev 82 675 31 4 2 11 

Elev 83 664 78 7 4 47 
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Elev 84 692 55 5 4 49 

Elev 85 481 39 4 1 29 

Elev 86 659 64 6 4 40 

Elev 87 461 33 4 1 24 

Elev 88 366 21 3 1 9 

Elev 89 702 53 5 4 19 

Elev 90 339 29 4 1 27 

Elev 91 528 44 4 4 50 

Elev 92 353 -107 1 1 8 

Elev 93 504 29 4 1 31 

Elev 94 366 42 4 3 25 

Elev 95 418 53 5 3 53 

Elev 96 710 48 5 4 35 

Elev 97 624 56 5 4 15 

Elev 98 467 26 3 1 30 
      

Medel: 532,4387755 37,09183673 4,66327   

      

Median: 519 44,5 5   

 


