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Förord 
En resa börjar närma sig sitt slut. Det har varit en ganska lång resa. Men det har 
också varit en rolig, intressant och lärorik resa. Eftersom jag inte har genomfört 
resan helt på egen hand kan det vara värt att titta tillbaka på denna för att visa min 
tacksamhet till dem som gjort min forskarutbildning möjlig samt som gjort den så 
rolig, intressant och lärorik som den varit. 

För det första har finansieringen från Riksbankens Jubileumsfond varit en fun-
damental förutsättning för min forskarutbildning, genom att de startade den natio-
nella forskarskolan i matematik med ämnesdidaktisk inriktning, i vilken jag 
deltagit. Pengarna därifrån har sedan omsatts av ledningsgruppen i bland annat 
olika kurser och konferenser som funnits tillgängliga för doktorander. Dessa akti-
viteter inom forskarskolan, där vi haft privilegiet att möta många välrenommerade 
forskare inom området, har varit av stor betydelse för min forskarutbildning. Jag 
är därför tacksam för initiativet till forskarskolan av Riksbankens Jubileumsfond 
samt vill rikta ett stort tack till ledningsgruppen och speciellt koordinator Gerd 
Brandell för det omfattande arbete som lagts ned för att få en så bra forskarskola 
som möjligt. Dessutom vill jag tacka alla övriga doktorander i forskarskolan och 
de som medverkat i forskarskolans olika aktiviteter för många intressanta och 
givande presentationer och diskussioner. 

Under min forskarutbildning har Matematiska institutionen vid Linköpings 
universitet varit min hemvist och jag är tacksam för institutionens intresse att 
medverka i forskarskolan. Speciellt vill jag tacka Björn Textorius, dels för upp-
visat intresse att sätta sig in i ett helt nytt forskningsområde och dels för det givna 
stödet i min forskarutbildning. 

Jag vill rikta ett stort tack till Christer Bergsten för all handledning kring mina 
forskningsprojekt, som denna avhandling kan sägas vara en summering av. Dina 
kommentarer och frågor i våra diskussioner har verkligen fört mitt arbete framåt. 
Dessutom är jag tacksam för all uppmuntran att deltaga i konferenser och att 
publicera mig i tidskrifter, dessa aktiviteter har varit mycket värdefulla för min 
forskning och forskarutbildning. Ett tack går också till Norma Presmeg som har 
tagit sig tid att läsa och kommentera mina texter. Jag är också tacksam för att jag 
fick möjligheten att besöka Illinois State University. 

Avseende bearbetning av denna avhandling vill jag tacka Johan Lithner för det 
arbete som lades ned i samband med att en preliminär version av avhandlingen 
diskuterades. Jag är också tacksam för att Anna, Anna-Karin och Chris tog sig tid 
att läsa och kommentera avhandlingen från ett perspektiv utanför matematik-
didaktik. Avslutningsvis vill jag tacka alla de elever och studenter som medverkat 
i de empiriska studierna som behandlas i denna avhandling samt de lärare som 
hjälpt mig för att kunna genomföra dessa studier. 

Genom denna avhandling avslutas min forskarutbildning. Nu ser jag fram 
emot nästa resa, hur den än kommer att se ut och vart den än kommer att ta mig... 
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Publikationer 
Vissa delar av denna avhandling har granskats (eller håller i skrivande stund på att 
granskas) via ’peer review’ genom bidrag till tidskrifter och konferenser. Detta 
gäller följande fyra publikationer: 
[1] Österholm, M. (i tryck) A reading comprehension perspective on problem 

solving. Proceedings of MADIF 5, the 5th Swedish mathematics education 
research seminar, Malmö, 24-25 januari, 2006. 

[2] Österholm, M. (i tryck) Characterizing reading comprehension of mathe-
matical texts. Educational studies in mathematics. 

[3] Österholm, M. (2006) Metacognition and reading - criteria for comprehension 
of mathematics texts. I J. Novotná, H. Moraová, M. Krátká & N. Stehlíková 
(red.) Proceedings 30th conference of the International group for the 
psychology of mathematics education (vol. 4, ss. 289-296). Prague: PME. 

[4] Österholm, M. (inskickad) A metacognitive perspective on reading mathe-
matical texts: Students’ beliefs and criteria for comprehension. International 
journal of science and mathematics education. 

Publikation [1] berör det som behandlas i avsnitt 3.2 i denna avhandling. Stora 
delar av empirin i kapitel 4 behandlas i publikation [2]. Publikationer [3] och [4] 
behandlar olika aspekter av empirin i kapitel 6. 
 



vi   
 

 
 



 

Innehåll 
Förord iii 

Publikationer v 

Sammanfattning x 

Abstract in English xii 

 

1 Inledning 1 
1.1 Matematik och läsning ............................................................................. 1 
1.2 Övergripande syfte ................................................................................... 3 
1.3 Avhandlingens innehåll och uppläggning ................................................ 4 

 

DEL I: KOGNITIVA PERSPEKTIV 

2 Läsförståelse 9 
2.1 En grundmodell ........................................................................................ 9 

2.1.1 Texten ........................................................................................... 10 
2.1.2 Läsaren ........................................................................................ 12 
2.1.3 Lässituationen .............................................................................. 13 

2.2 Kunskap och förståelse........................................................................... 14 
2.2.1 Mental struktur och mental representation ................................. 15 

2.3 Förståelseprocessen ................................................................................ 18 
2.3.1 Läsförmåga .................................................................................. 21 

3 Läsförståelse och matematik 25 
3.1 Matematiska texter ................................................................................. 25 

3.1.1 Uppfattningar om textegenskaper................................................ 26 
3.1.2 Studier kring texter och läsning................................................... 30 

3.2 Läsning och problemlösning .................................................................. 32 
3.2.1 Litteratur kring ’word-problems’ ................................................ 33 
3.2.2 Läsförståelse av uppgiftstexter .................................................... 34 

3.3 Symboler................................................................................................. 37 
3.3.1 Symboliska uttryck ....................................................................... 41 

3.4 Begrepp och procedurer ......................................................................... 45 

 



viii   
 

4 Empiri: Karaktärisera läsförståelse av matematiska texter  49 
4.1 Syfte........................................................................................................ 49 
4.2 Metod...................................................................................................... 51 

4.2.1 Texter ........................................................................................... 53 
4.2.2 Förkunskaper ............................................................................... 54 
4.2.3 Läsförståelse ................................................................................ 57 
4.2.4 Statistiska analyser ...................................................................... 59 
4.2.5 Validitet och reliabilitet ............................................................... 60 

4.3 Resultat och analys ................................................................................. 62 
4.3.1 Förkunskaper och läsförståelse ................................................... 63 
4.3.2 Läsförståelse för olika typer av texter ......................................... 65 
4.3.3 Elevers och studenters läsförståelse ............................................ 66 

4.4 Slutsatser och diskussion........................................................................ 67 
4.4.1 Fortsatta studier i denna avhandling........................................... 70 

 

DEL II: METAKOGNITIVA PERSPEKTIV 

5 Läsförståelse och metakognition  75 
5.1 Metakognitiv kunskap ............................................................................ 75 
5.2 Självreglering ......................................................................................... 77 

5.2.1 Utvärdering och kriterier............................................................. 79 
5.2.2 Reparation och strategier ............................................................ 84 

5.3 Generell och ämnesspecifik metakognition ........................................... 85 
5.4 Medvetenhet ........................................................................................... 87 

6 Empiri: Kriterier för förståelse av matematiska texter 89 
6.1 Syfte........................................................................................................ 89 
6.2 Metod...................................................................................................... 90 

6.2.1 Situation A: Motivera bedömning av egen förståelse.................. 91 
6.2.2 Situation B: Beskriva läsförståelse för gymnasietexter ............... 92 
6.2.3 Situation C: Allmänna frågor kring matematiska texter ............. 92 

6.3 Resultat och analys ................................................................................. 93 
6.3.1 Kriterier för förståelse ................................................................. 94 
6.3.2 Uppfattningar om läsning och texter inom matematik .............. 101 

6.4 Slutsatser och diskussion...................................................................... 104 

7 Uppfattningar och kriterier för förståelse i läsprocessen 109 
7.1 Aktivering och skapande av kriterier ................................................... 109 

7.1.1 Typer av uppfattningar .............................................................. 111 

 



  ix 
 

8 Empiri: Relationer mellan uppfattningar och läsförståelse 115 
8.1 Syfte...................................................................................................... 115 
8.2 Metod.................................................................................................... 116 

8.2.1 Enkät om uppfattningar ............................................................. 119 
8.2.2 Pilotstudier................................................................................. 120 
8.2.3 Validitet och reliabilitet ............................................................. 121 

8.3 Resultat och analys ............................................................................... 122 
8.3.1 Textordning ................................................................................ 124 
8.3.2 Förkunskaper och läsförståelse ................................................. 125 
8.3.3 Läsförståelse för olika typer av texter ....................................... 127 
8.3.4 Bedömning av förståelse ............................................................ 129 
8.3.5 Uppfattningar och läsförståelse................................................. 131 

8.4 Slutsatser och diskussion...................................................................... 134 
 

DEL III: AVSLUTNING 

9 Övergripande slutsatser och diskussion 143 
9.1 Läsförståelse av matematiska texter..................................................... 143 
9.2 Forskningsmetoder ............................................................................... 146 
9.3 Förhållanden till tidigare forskning...................................................... 148 
9.4 Behov av fortsatt forskning .................................................................. 151 
9.5 Förhållanden till matematikutbildning ................................................. 152 

Summary in English 155 

Referenser 163 

Bilagor 
A Material till empiri i kapitel 4 179 

A.1 Texter.................................................................................................... 179 
A.2 Instruktioner och frågor........................................................................ 183 
A.3 Bedömningsmallar................................................................................ 185 
A.4 Tabeller och diagram............................................................................ 197 

B Material till empiri i kapitel 6 203 
B.1 Texter till situation A och B ................................................................. 203 
B.2 Frågor till situation C ........................................................................... 208 

C Material till empiri i kapitel 8 209 
C.1 Texter.................................................................................................... 209 
C.2 Instruktioner och frågor........................................................................ 212 
C.3 Bedömningsmallar................................................................................ 216 
C.4 Tabeller................................................................................................. 226 



x   
 

Sammanfattning 
Det verkar finnas en allmän uppfattning om att matematiska texter är så speciella 
att man måste få lära sig en särskild typ av läsförmåga för att förstå sådana texter. 
Denna uppfattning verkar dock inte vara baserad på forskningsresultat eftersom 
det visar sig inte finnas mycket forskning genomförd som behandlar läsförståelse 
inom matematik. 

Huvudsyftet med denna avhandling är att undersöka om det krävs speciella 
kunskaper eller förmågor för att läsa matematiska texter. Fokus ligger på studer-
andes läsning av olika typer av texter som behandlar matematik från grundlägg-
ande universitetsnivå. Detta studeras utifrån två olika perspektiv, dels ett kogni-
tivt, där läsförmågor och ämneskunskaper studeras i relation till läsförståelse, och 
dels ett metakognitivt, vilket innefattar uppfattningar och hur man som läsare av-
gör om man förstått en text. 

I avhandlingen ingår tre empiriska studier samt teoretiska diskussioner som 
bland annat utgår från två litteraturstudier, den ena om egenskaper hos matema-
tiska texter och den andra om läsning i relation till problemlösning. I de empiriska 
studierna jämförs dels läsning av matematiska texter med läsning av texter med 
annat ämnesinnehåll och dels läsning av olika typer av matematiska texter, där 
speciellt symbolanvändningen och om innehållet berör begrepp eller procedurer 
studeras. Dessutom undersöks hur studerande uppfattar sin egen läsförståelse samt 
läsning och texter i allmänhet inom matematik, och huruvida variationer i dessa 
uppfattningar kan kopplas till läsförståelsen. 

Resultat från studierna i denna avhandling visar att de studerande verkar an-
vända en speciell sorts läsförmåga för matematiska texter; att fokusera på sym-
boler i en text. För matematiska texter utan symboler utnyttjas en mer generell 
läsförmåga, det vill säga en läsförmåga som används också för texter med annat 
ämnesinnehåll. Men när symboler finns i texten läses alltså texten på ett särskilt 
sätt, vilket påverkar läsförståelsen på olika sätt för olika typer av texter (avseende 
om de berör begrepp eller procedurer). Jämfört med när den generella läsförmågan 
utnyttjas, skapas sämre läsförståelse när den speciella läsförmågan används. 

Det verkar finnas ett behov av att fokusera på läsning och läsförståelse inom 
matematikutbildning eftersom resultat visar att kurser på gymnasiet (kurs E) och 
på universitetet (inom algebra och analys) inte påverkar den speciella läsförmå-
gan. De nämnda resultaten påvisar dock att det primärt inte nödvändigtvis handlar 
om att lära sig att läsa matematiska texter på något särskilt sätt utan att utnyttja en 
befintlig generell läsförmåga också för matematiska texter. 

Resultat från det metakognitiva perspektivet påvisar en skillnad mellan med-
vetna aspekter, såsom avseende uppfattningar och reflektion kring förståelse, samt 
omedvetna aspekter, såsom de mer automatiska processer som gör att man förstår 
en text när den läses, där också metakognitiva processer finns aktiva. Speciellt 
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visar det sig att uppfattningar, som undersökts med hjälp av en enkät, inte har 
någon tydlig och oberoende effekt på läsförståelse. 

Utifrån de texter som använts och de studerande som deltagit verkar det som 
helhet inte finnas någon anledning att betrakta läsning av matematiska texter som 
en speciell sorts process som kräver särskilda läsförmågor. Studerandes utveckling 
av speciella läsförmågor kan istället handla om att de inte upplevt något behov av 
(eller krav på) att läsa olika typer av matematiska texter där likheter med läsning i 
allmänhet kan uppmärksammas och utnyttjas. 
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Abstract in English1

There seems to exist a general belief that one needs to learn specifically how to 
read mathematical texts, that is, a need to develop a special kind of reading ability 
for such texts. However, this belief does not seem to be based on research results 
since it does not exist much research that focus on reading comprehension in 
mathematics. 

The main purpose of this dissertation is to examine whether a reader needs 
special types of knowledge or abilities in order to read mathematical texts. Focus 
is on students’ reading of different kinds of texts that contain mathematics from 
introductory university level. The reading of mathematical texts is studied from 
two different perspectives, on the one hand a cognitive perspective, where reading 
abilities and content knowledge are studied in relation to reading comprehension, 
and on the other a metacognitive perspective, where focus is on beliefs and how a 
reader determines whether a text has been understood or not. 

Three empirical studies together with theoretical discussions, partly based on 
two literature surveys, are included in this dissertation. The literature surveys deal 
with properties of mathematical texts and reading in relation to problem solving. 
The empirical studies compare the reading of different types of texts, partly 
mathematical texts with texts with content from another domain and partly diffe-
rent types of mathematical texts, where focus is on the use of symbols and texts 
focusing on conceptual or procedural knowledge. Furthermore, students’ beliefs 
about their own reading comprehension and about texts and reading in general in 
mathematics are studied, in particular whether these beliefs are connected to 
reading comprehension. 

The results from the studies in this dissertation show that the students seem to 
use a special type of reading ability for mathematical texts; to focus on symbols in 
a text. For mathematical texts without symbols, a more general reading ability is 
used, that is, a type of ability also used for texts with content from another 
domain. The special type of reading ability used for texts including symbols 
affects the reading comprehension differently depending on whether the text 
focuses on conceptual or procedural knowledge. Compared to the use of the more 
general reading ability, the use of the special reading ability creates a worse 
reading comprehension. 

There seems to exist a need to focus on reading and reading comprehension in 
mathematics education since results in this dissertation show that courses at the 
upper secondary level (course E) and at the university level (in algebra and 
analysis) do not affect the special reading ability. However, the mentioned results 
show that this focus on reading does not necessarily need to be about learning to 

 
1 For a longer summary in English, see pages 155-162. 



  xiii 
 

read mathematical texts in a special manner but to use an existing, more general, 
reading ability also for mathematical texts. 

Results from the metacognitive perspective show a difference between con-
scious aspects, such as regarding beliefs and reflections about comprehension, and 
unconscious aspects, such as the more automatic processes that make a reader 
understand a text, where also metacognitive processes are active. In particular, 
beliefs, which have been examined through a questionnaire, do not have a clear 
and independent effect on reading comprehension. 

From the texts used in these studies and the participating students, there seems 
not do be a general need to view the reading of mathematical texts as a special 
kind of process that demands special types of reading abilities. Instead, the deve-
lopment of a special type of reading ability among students could be caused by a 
lack of experiences regarding a need to read different types of mathematical texts 
where similarities with reading in general can be highlighted and used. 

 
 
 





 

Kapitel 1 

Inledning 

1.1 Matematik och läsning 
Vad har egentligen läsning och läsförståelse med matematik att göra? National-
encyklopedin (1994, band 13, s. 142) beskriver matematik som ”en abstrakt och 
generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling”. I denna definition 
är det svårt att se läsning som en central komponent. I och för sig behöver alla 
typer av vetenskaper verktyg för att kommunicera den kunskap som berörs inom 
området. Texter och läsning kan då naturligtvis vara en viktig aspekt. Men man 
kan också diskutera om området som sådant kan betraktas som ett språk i sig 
självt, det vill säga att se matematik som ett språk. Pimm (1989) berör sådana 
diskussioner, men ser i första hand påståendet att matematik är ett språk som en 
metafor. Mer intressant kan därmed vara att behandla det språk som används inom 
matematik, det som ibland kallas det matematiska registret och som inte är något 
eget språk utan det sätt på vilket det naturliga språket används (Halliday, 1975). 
Det finns dock även något inom matematik som är mer skilt från det naturliga 
språket; det matematiska symbolspråket, som enligt olika definitioner på språk 
kan betraktas som ett eget språk (Drouhard & Teppo, 2004). Detta är dessutom 
primärt ett skriftspråk, vilket ger läsning en central position. 

Eftersom matematik använder både ett naturligt språk och ett speciellt symbol-
språk kan läsning tänkas vara relevant inom matematik dels på samma sätt som 
läsning är relevant i all kommunikation som utnyttjar ett naturligt språk men det 
kan också tänkas finnas speciella aspekter av läsning genom utnyttjandet av sym-
bolspråket. Dessutom kan kombinationen av dessa två typer av språk tänkas göra 
läsning inom matematik än mer speciell. Denna avhandling kommer inte endast 
att betrakta matematik som ett (vetenskapligt) ämnesområde utan primärt kommer 
didaktiska aspekter att behandlas, såsom matematik som ett skolämne där kunskap 
och lärande hamnar i fokus. Avseende lägre åldrar brukar läsning separeras från 
matematik till exempel genom att fokusera på att elever ska lära sig läsa, skriva 
och räkna. Det finns dock många som pekar på att läsning inom matematik är så 
speciellt att man också behöver fokusera på detta som en typ av kunskap att ta upp 
i undervisning på alla skolnivåer (t.ex. Burton & Morgan, 2000; Cowen, 1991; 
Fuentes, 1998; Konior, 1993; Krygowska, 1969). Det finns också exempel på ut-
vecklade kurser på universitetsnivå som bland annat har som syfte att utveckla 
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förmågan att läsa matematiska texter (Esty & Teppo, 1994). I vissa länder finns 
även angivet i kurs- eller läroplaner att denna förmåga är en del av målet med 
matematikutbildning, såsom i Tyskland, Frankrike och Storbritannien (Pepin2). 
Haggarty och Pepins (2002) genomgång av de mest populära läroböckerna från 
dessa tre länder visar dock att endast den franska boken explicit behandlar läsför-
ståelse. För USA pekar Siegel och Borasi (1992) på att det är vanligt med krav på 
att blivande lärare ska läsa någon kurs som berör läsning inom de ämnen man 
utbildas för (s.k. ’content area reading’), men att de upplever det ovanligt att läs-
ning finns integrerat i matematikundervisning. Detta stöds av Draper (2002), vars 
studie av metodböcker för blivande lärare dessutom visar att det är knapphändigt 
med diskussioner kring läsning i dessa och att läsning ibland framställs som ett 
mindre lämpligt val av metod i undervisning, till exempel genom att associera till 
gammaldags undervisningsmetoder. 

Eftersom läroboken har en så stark roll i matematikundervisning (Foxman, 
1999; Johansson, 2006; Skolverket, 2003) så skulle man annars kunna anta att 
läsning därmed också skulle vara en viktig aspekt. Dock kan det vara så att läro-
boken i första hand används som en samling uppgifter, vilket naturligtvis kraftigt 
reducerar behovet av läsning. Stephens och Sloans (1981) studie visar att 
studenter tenderar att fokusera på uppgifterna och att de sällan använder andra 
delar av texten än exempel på lösningar av uppgifter. Metsisto (2005) har också 
noterat att lärare, när det gäller läsning av uppgiftstexter, hellre omformulerar 
beskrivningar i uppgifter för att hjälpa elever förbi detta hinder än att behandla 
läsning som en del av att förstå och lösa en uppgift. När det gäller forskning om 
läsning och matematik tycks fokus också mest ha legat på problemlösning 
(Hubbard, 1990) och Borasi och Siegel (1990, 1994) pekar på att denna inriktning 
på forskningen har skapat en syn på läsning inom matematik som ett hinder för 
lärande. Man kan istället välja att lyfta fram en potential för lärande i läsning, där 
man också kan fokusera på andra typer av texter än uppgifter. Genom att betrakta 
läsning som en intressant process i sig själv och inte endast i relation till något 
annat, såsom problemlösning, kan man studera dess potential för lärande och 
kanske också hur läsprocessen kan fungera i relation till annat. Det verkar finnas 
mycket lite forskning gjord som har ett sådant fokus på läsning inom matematik, 
såsom hur texter används eller kan användas för lärande (Fenwick, 2001; Laborde, 
1990; Love & Pimm, 1996).  

Läroböcker och texter kan antas ha olika roller på olika nivåer inom matema-
tikutbildning. Man kan generellt notera flera skillnader vad gäller matematik på 
gymnasienivå och på universitetsnivå (de Guzmán et al., 1998; Tall, 1991), något 
som naturligtvis avspeglas i läroböckers innehåll. Hur läroböcker används kan 
även förändras i steget från gymnasiet till universitetet: 

 
2 Birgit Pepin (Senior Lecturer in Mathematics Education, The University of 
Manchester), Workshop on research and development work on mathematics textbooks, 
Kristiansand, Norge, 25-28 maj 2006. 
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At the secondary school level it is assumed that students are instructed 
verbally and that reading is only really important when students are given 
written problems in homework assignments or tests. However, at the 
tertiary level students need to be able to read lecture notes, handouts and 
textbooks as part of the learning process itself. (Hubbard, 1990, s. 265) 

Som noterats tidigare finns dock de som menar att läsning borde vara en del av 
matematikutbildning på alla nivåer. Men att studenter förväntas kunna läsa och 
utnyttja texter för lärande behöver inte medföra att läsning därmed explicit berörs 
i kurser på denna nivå, även om det som tidigare nämnts finns exempel på 
speciella kurser som utformats för detta (Esty & Teppo, 1994). 

1.2 Övergripande syfte 
I detta avsnitt beskrivs det övergripande syftet med hela denna avhandling. 
Avhandlingen innehåller flera olika delstudier som var för sig har mer specifika 
syften och metoder som behandlas i respektive kapitel. 

Diskussionerna i förra avsnittet har visat att det finns många anledningar att 
studera läsning inom matematik. Dels verkar det inte finnas mycket forskning om 
läsning som inte relaterar till problemlösning. Samtidigt finns det flera olika typer 
av frågor kring läsning som kan behöva undersökas, såsom huruvida läsning av 
matematiska texter är något man behöver lära sig samt hur studenter på universi-
tetsnivå klarar av krav på att utnyttja texter för lärande. Dessa aspekter kommer 
också att studeras i denna avhandling. 

Istället för att betrakta relationen mellan läsning och matematik med fokus på 
vilka problem läsning kan utgöra kommer denna avhandling att studera potentia-
len i läsandet, där fokus ligger på läsning i sig och inte i första hand dess relationer 
till andra aspekter. Läsning ses därför också som en aktiv process, med vilket 
avses att mening konstrueras av läsaren och är inte något som finns färdigt i texten 
för att kunna ”överföras” till läsaren. Det blir därmed mest intressant för denna 
avhandling att studera läsförståelse av matematiska texter som beskriver något 
som är någorlunda obekant för läsaren, just för att kunna studera potentialen i 
själva läsprocessen. 

Vissa diskussioner och teoretiska behandlingar i denna avhandling kan sägas 
vara generella med utgångspunkten att beskriva läsning av matematiska texter i 
allmänhet. Studierna kommer dock att fokusera på grundläggande universitets-
nivå. Även om man, som diskuterades i föregående avsnitt, kan anse att läsning 
borde ingå i matematik på alla skolnivåer tycks det i första hand vara på universi-
tetsnivå som det ställs krav på studerande att läsa matematiska texter i sina studier. 
Därmed kan denna nivå vara särskilt intressant att studera. 

En annan avgränsning i denna avhandling berör den typ av text som kommer 
att fokuseras på. Drouhard och Teppo (2004, s. 230) beskriver tre komponenter av 
matematiska texter; ”natural language, symbolic writings, and compound repre-
sentations”. De två första kommer att behandlas i studierna i denna avhandling 
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men inte den sistnämnda, vilken innefattar sådant som grafer, figurer och tabeller. 
Alla dessa tre komponenter kan tänkas påverka läsprocessen på olika sätt, vilket 
gör det nödvändigt att begränsa vilka som inkluderas för att få ett tydligt fokus i 
studierna. Olika anledningar till att inte begränsa till endast en kategori är att 
kunna studera sådana texter som faktiskt används på universitetsnivå samt att 
symbolanvändandet kan ses som ett av matematikens mest centrala kännetecken 
(Pimm, 1989; Woodrow, 1982). 

Huvudsyftet med hela denna avhandling kan sägas vara att undersöka om läs-
förståelse för matematiska texter är en speciell typ av process som kräver speciella 
kunskaper eller förmågor. Finns det något som kan kallas ”matematisk läsförstå-
else” eller handlar det primärt om ”vanlig” läsförståelse som också kan appliceras 
på en matematisk text? Denna fråga är av intresse mot bakgrund av att många 
pekar på att läsning av matematiska texter är något som man måste lära sig och 
som måste ingå i matematikundervisning. Dock verkar denna uppfattning inte vara 
baserad på några existerande forskningsresultat kring läsning av matematiska 
texter. 

Studier i denna avhandling kring läsförståelse av matematiska texter kan sägas 
ha två olika inriktningar och två olika perspektiv, vilka alla tillsammans avser att 
åtminstone närma sig ett svar på huvudfrågan om en eventuellt existerande mate-
matisk läsförståelse. 

Primärt kan denna avhandling sägas ha en teoretisk inriktning, med ett fokus 
på grundforskning för att utöka kunskapen kring läsförståelse av matematiska 
texter. Denna inriktning berör huruvida det behövs någon speciell läsförmåga för 
att läsa matematiska texter och i så fall hur dessa behov uppstår och hur denna 
förmåga kan beskrivas. Förutom dessa mer generella frågor kring matematiska 
texter finns också en mer pragmatisk inriktning, där fokus ligger på hur studerande 
läser matematiska texter. Speciellt berör detta texter från grundläggande universi-
tetsnivå. 

Dessa båda inriktningar kommer att studeras ur två olika perspektiv; ett kog-
nitivt och ett metakognitivt. I det kognitiva perspektivet kommer fokus att ligga på 
olika läsförmågor och ämneskunskaper samt deras relationer till läsförståelse av 
matematiska texter. Det metakognitiva perspektivet innefattar frågor kring hur 
man som läsare avgör om man förstått en text eller inte samt vilka åtgärder man 
kan ta till för att förbättra en upplevd brist på förståelse. 

1.3 Avhandlingens innehåll och uppläggning 
Förutom inledningen i detta kapitel är denna avhandling uppbyggd av tre delar. 
Del I berör kognitiva perspektiv på läsförståelse inom matematik och del II berör 
metakognitiva perspektiv. Del II kan dock sägas vara en utvidgning i förhållande 
till del I eftersom även denna del kommer att beröra vissa kognitiva aspekter av 
läsförståelse, men att fokus ligger på metakognition. 
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Del I inleds i kapitel 2 med en allmän teoretisk behandling av läsning och läs-

förståelse utan direkt koppling till matematik. Därefter görs kopplingen mellan 
läsförståelse och matematik explicit genom att diskutera olika typer av matema-
tiska texter och olika egenskaper hos matematiska texter i förhållande till läsför-
ståelse i kapitel 3. Detta görs bland annat utgående från två litteraturstudier. I 
kapitel 4 presenteras en empirisk studie med gymnasieelever och universitetsstu-
derande som deltagare. Fokus ligger där på att karaktärisera läsförståelse av mate-
matiska texter dels i förhållande till andra ämnen och dels genom att studera 
användningen av matematiska symboler i texter. 

Del II inleds i kapitel 5, på liknande sätt som del I, med en allmän teoretisk 
behandling av metakognition i förhållande till läsförståelse. I kapitel 6 presenteras 
en empirisk studie som delvis är av utforskande karaktär, där läsförståelse av 
matematiska texter bland universitetsstuderande granskas från ett metakognitivt 
perspektiv. Med utgångspunkt från resultat i denna studie diskuteras därefter i 
kapitel 7 detaljer kring vissa specifika aspekter av metakognition i förhållande till 
läsförståelse. Den mer omfattande empiriska studien som presenteras i kapitel 8 
innefattar både kognitiva och metakognitiva aspekter. De metakognitiva utgår från 
resultat och diskussioner i de två föregående kapitlen medan de kognitiva avser att 
fördjupa sig kring aspekter som noterades i kapitel 4 som väsentliga att studera 
mer ingående. 

Som avslutning i denna avhandling finns del III som gör en återkoppling till 
det övergripande syftet genom att diskutera de frågor som behandlades i föregå-
ende avsnitt. Dessutom placeras denna avhandling i ett större perspektiv genom 
diskussioner kring hur den forskning som finns beskriven i denna avhandling för-
håller sig till annan matematikdidaktisk forskning och läsforskning samt vilken 
praktisk nytta man kan ha av de resultat som kommit fram i denna avhandling. 
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Kapitel 2 

Läsförståelse 

2.1 En grundmodell 
I detta avsnitt kommer olika ”komponenter” som behövs för att kunna diskutera 
läsförståelse att behandlas genom att utgå från något som kan kallas en grund-
modell för läsprocessen, se figur 2.1. Denna modell avser att skapa en överblick 
över och strukturera relevanta aspekter av text och läsare som är aktiva i läs-
processen och som kan påverka läsförståelsen. Man kan säga att texten och läsaren 
möts i läsprocessen, där en sorts förändring av läsaren sker (som symboliseras av 
den vertikala pilen från läsaren i figur 2.1) då en mental representation av texten 
skapas. Den mentala representationen innefattar hur läsaren förstår och uppfattar 
texten. Denna förståelse (dvs. den mentala representationen) byggs upp kontinu-

Mental represen-
tation av texten 

Läsning Lässituationen 

Innehåll 

Uppfattningar Läsaren 

Texten 

Förkunskaper 
(långtidsminne) Arbetsminne 

Form 

Struktur 

Figur 2.1.  Grundmodell för läsprocessen. 

 



10  Kapitel 2. Läsförståelse 
 

erligt vid läsning av texten och behöver inte bara studeras som en slutprodukt. 
Med läsförståelse avses därmed den mentala representation som skapas i läspro-
cessen. Dessa begrepp kommer att behandlas mer utförligt i kommande avsnitt; 
läsförståelse och mental representation i avsnitt 2.2 och läsprocessen i avsnitt 2.3. 
I detta avsnitt kommer de tre ingående komponenterna i läsprocessen att behand-
las; texten, läsaren och lässituationen. Förutom att beskriva dessa komponenter 
och deras beståndsdelar kommer olika typer av forskning att behandlas som stude-
rat läsförståelse i relation till de olika komponenterna och beståndsdelarna. 

2.1.1 Texten 
Textens innehåll avser dels vilket ämnesområde texten behandlar och dels mer 
detaljerat om vad texten beskriver eller förklarar. Detta avser alltså vad som pre-
senteras och inte hur något presenteras. Innehållet kan beskrivas på olika nivåer 
beroende på vad beskrivningen ska användas till och det kan bland annat handla 
om vad enstaka meningar eller stycken beskriver eller mer övergripande vilket 
ämne hela texten behandlar. I denna avhandling fokuseras till exempel på texter 
med ett matematiskt innehåll. Sådana texter, speciellt gällande läroböcker, kan 
dock sägas ha två olika lager som båda innefattas i textens innehåll, ett didaktiskt 
och ett matematiskt (Sierpinska, 1997, s. 5): 

The mathematical layer is composed of definitions, theorems, proofs, 
worked examples, exercises and solutions to problems. The didactic layer 
contains all that is concerned with the explicit formatting, on the one hand, 
of the behavior of the reader as a learner-user of the textbook and, on the 
other, of the reader’s interpretations of the mathematical layer. 

Textens form och struktur handlar om hur något presenteras i texten. Textens form 
kan sägas handla om på vilket sätt innehållet förs fram i texten. Dels kan detta 
handla om en sorts retorik eller hur författaren av texten adresserar läsaren. Fauvel 
(1988, s. 25) diskuterar till exempel skillnaden mellan ”Cartesian and Euclidean 
Rhetoric”, som ger exempel på helt olika ”reader-writer relations”. Beskrivningar 
av texter som förklarande, berättande, övertygande eller auktoritär kan sägas 
handla om en texts form. Speciellt för matematiska texter kan också mer eller 
mindre användning av symboler sägas handla om textens form. Följande två på-
ståenden kan till exempel sägas ha samma innehåll men olika form: 

• R∈∀≥ xx 0  

• Absolutbeloppet av x är större än eller lika med noll för alla reella tal x. 
Textens struktur handlar om textens uppbyggnad, hur olika delar och meningar i 
texten relateras till varandra, för vilket man kan prata om koherens: ”Text cohe-
rence is the extent to which the relationships between ideas in a text are explicit” 
(McNamara, 2001, s. 51). Det McNamara refererar till som ”ideas” kan alltså 
sägas tillhöra textens innehåll och hur relationer mellan dessa idéer beskrivs kan 
sägas tillhöra textens struktur. Man kan skilja mellan mikro- och makrostruktur, 
med tillhörande lokal respektive global koherens. Mikrostrukturen berör textens 
detaljer mening för mening och lokal koherens behandlar sammanhang mellan 
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enstaka efterföljande meningar eller delar av meningar. Den lokala koherensen 
byggs upp genom att meningar bygger vidare på föregående mening, och refererar 
på något sätt till denna. Till exempel kan detta ske genom att relationen mellan 
meningarna är explicit i texten via ord som eftersom eller därmed, eller att ett 
gemensamt ord används i meningarna. Kintsch (1998, s. 39) benämner dessa 
direkt koherens (explicit relation) respektive indirekt koherens (gemensamt ord). 
Makrostrukturen syftar mer på texten som helhet och sammanhang mellan olika 
delar av texten som bygger upp helheten. Sådant kan i texter signaleras genom till 
exempel underrubriker och styckeindelningar men också genom att texten uttryck-
ligen beskriver dess makrostruktur. 

Många studier har på olika sätt och för texter inom olika ämnen3 fokuserat på 
hur texters koherens påverkar läsförståelsen. Det har visat sig, kanske som för-
väntat, att en högre koherens kan hjälpa läsaren, men också att läsare med hög 
förkunskap inom det område texten behandlar kan gynnas av en text med lägre 
koherens (McNamara, 2001; McNamara et al., 1996; McNamara & Kintsch, 
1996). 

Denna behandling av texters innehåll, form och struktur är inget som avser få 
med alla tänkbara aspekter av texter. Till exempel behandlas inte alls textens 
typografi, som dock kan ses som en relevant faktor i läsprocessen (Hallberg, 
1992). Syftet är istället att lyfta fram vissa aspekter, som har relevans för arbetet i 
denna avhandling. De tre diskuterade aspekterna är inte heller helt oberoende, det 
vill säga att det inte alltid i en text går att hålla två konstanta och endast ändra den 
tredje. Till exempel kan mycket gemensamt finnas för textens form och dess 
makrostruktur genom att båda kan beröra textens utformning som helhet. Att dra 
gränsen för när förändringar i form eller struktur också påverkar innehållet är inte 
heller alltid enkelt. 

En egenskap hos texter som ibland diskuteras är så kallad läsbarhet (eng. 
’readability’), som ibland också beräknas med formler för att på ett mer objektivt 
sätt kunna jämföra en sorts svårighetsgrad hos texter (se t.ex. Melin, 2004; 
Newton & Merrell, 1994; Shuard & Rothery, 1984; där de två sista också inne-
håller speciella formler för matematiska texter). ”[Such formulas] deal only with 
relatively superficial surface variables, primarily word frequency and sentence 
length” (van Dijk & Kintsch, 1983, s. 45). Att på detta sätt mäta texters läsbarhet 
utan koppling till läsaren, kritiseras av Pimm (1989), främst eftersom detta grun-
dar sig på synsättet som finns hos bland annat Shuard och Rothery (1984, s. 1) att 
läsning är ”getting the meaning from the page”, ett synsätt som inte heller över-
ensstämmer med utgångspunkterna i denna avhandling. Att man inte på något sätt 

 
3 Vissa har använt historiska texter (t.ex. Britton & Gülgöz, 1991; Linderholm et al., 
2000; McNamara & Kintsch, 1996; Vidal-Abarca et al., 2000) eller texter inom 
naturvetenskapliga ämnen (t.ex. McNamara, 2001; McNamara et al., 1996; Vidal-Abarca 
& Sanjose, 1998). 
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tar med läsaren i beräkningar av läsbarhet kan också göra att man automatiskt 
anser att lättare texter alltid är bättre, något som inte alltid behöver vara sant, som 
konstaterades i samband med diskussionen om koherensen i texter. Utan att be-
handla en specifik läsare kan man införa vissa aspekter av texten som relaterar 
denna till själva läsprocessen, vilket van Dijk och Kintsch (1983) har gjort i ut-
vecklingen av sin modell, som dock inte primärt har som syfte att fungera som 
formel för läsbarhet. 

2.1.2 Läsaren 
Atkinson och Shiffrins (1968) modell av mänskligt minne som uppdelat i kort-
tidsminne (primärt minne) och långtidsminne (sekundärt minne) ses idag som 
grundläggande inom kognitiv psykologi4. Deras modell beskriver hur information 
kommer in i korttidsminnet där bearbetning kan ske, för att sedan kunna föras 
över till det mer beständiga långtidsminnet. Med ett fokus på att också bearbetning 
kan ske, benämns det primära minnet oftast arbetsminne, för vilket mer 
detaljerade modeller har utvecklats som delar upp arbetsminnet i komponenter 
(Baddeley, 2003). 

En persons långtidsminne (LTM) kan sägas bestå av ”everything a person 
knows and remembers” (Kintsch, 1998, s. 217) och kan i praktiken anses ha obe-
gränsad kapacitet, till skillnad från arbetsminnet som är starkt begränsat. Om dess 
kapacitet är sju så kallade ’chunks’ (Miller, 1956) eller fyra (Cowan, 2000), eller 
om dess begränsning i första hand inte berör lagringskapacitet utan förmåga att 
bearbeta information (Meyer & Kieras, 1997) spelar mindre roll för diskussio-
nerna i denna avhandling. Det väsentliga är att det finns en stark begränsning i 
arbetsminnet som också kan tänkas vara olika hos olika personer. Det har också 
visat sig att kapacitet i arbetsminnet korrelerar med många olika typer av förmå-
gor och prestationer, såsom intelligens (Ackerman et al., 2005), aritmetiska beräk-
ningar (DeStefano & LeFevre, 2004) och läsförståelse (Swanson & Berninger, 
1995). 

Vid läsning av en text används olika typer av förkunskaper, till exempel en 
sorts allmän språklig kunskap, som behövs för att över huvud taget kunna läsa, 
samt mer specifik kunskap relaterat till innehållet i texten som läses. All denna 
kunskap finns i LTM men kan omöjligen samtidigt få plats i arbetsminnet: 
”Within the standard working-memory framework, it is not possible to explain 
how memory is used in many cognitive tasks, such as playing chess or text com-
prehension” (Kintsch et al., 1999, s. 187). Olika förslag finns på hur detta kan 
justeras i modeller över minnet. Till exempel har Baddeley (2000) infört en så 
kallad episodisk buffert som fungerar som en länk mellan arbetsminne och LTM 
där mer kunskap från LTM kan utnyttjas och Ericsson och Kintsch (1995) inför 

 
4 Det finns en mängd litteratur som behandlar dessa aspekter av minnet (se t.ex. Ashcraft, 
1994). 
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något de kallar för långtidsarbetsminne som gör att delar av LTM också kan ut-
nyttjas som arbetsminne. Det finns vissa skillnader mellan dessa teorier, något 
som Baddeley (2000) också diskuterar, men detaljer kring dessa teorier tas inte 
upp här eftersom det inte är väsentligt för denna avhandling. Mer relevant här är 
att utnyttjandet av LTM vid bearbetning i arbetsminnet (vare sig det antas ske via 
en episodisk buffert eller långtidsarbetsminne) visar sig kunna ske på ett automa-
tiskt och omedvetet sätt (Jefferies et al., 2004; Kintsch et al., 1999). Detta 
stämmer också väl överens med hur man kan uppleva läsprocessen, att man inte 
på ett medvetet sätt behöver fundera på till exempel betydelsen av enstaka ord 
eller grammatiska regler man utnyttjar för att på ett effektivt sätt förstå texter. Ut-
nyttjande av förkunskaper vid läsning kan alltså ske på ett automatiskt och omed-
vetet sätt. 

Flera olika typer av uppfattningar hos läsaren kan tänkas påverka läsförstå-
elsen. I denna avhandling studeras läsandet i förhållande till att förstå och lära sig 
något genom att läsa en text, och en läsares uppfattningar om kunskap och lärande 
kan därmed vara relevanta i lässituationen. Säljö (1995, ss. 120-121) drar till 
exempel slutsatsen att läsarens ”subjektivt logiska bild av vad kunskap är och hur 
man lär utgör en förutsättning för och en begränsning av de försök att förstå som 
antas vara lämpliga när man närmar sig en text med avsikten att lära”. Resultat 
från Schommer et al. (1992, s. 441), som studerade läsning av en matematisk text, 
påvisar ett liknande förhållande: ”Belief in simple knowledge is negatively associ-
ated with comprehension”. Uppfattningar kan också handla mer specifikt om det 
ämne som texten behandlar och textens innehåll. Resultat från Crawford et al. 
(1994, s. 331) påvisar ”a structural relationship between students’ conceptions of 
mathematics and their approaches to learning it, with a majority of students view-
ing mathematics as a necessary set of rules and procedures to be learned by rote”. 
Österholm (2004) noterar en annan specifik aspekt för matematik, att studenter 
verkar betrakta algebraiska uttryck och symboler som det väsentliga i matematiska 
texter, något som naturligtvis kan påverka läsförståelsen. 

Inom det som här kallas uppfattningar kan också läsarens intresse för textens 
ämne placeras. Vissa resultat (Schiefele, 1996) visar dock ingen entydig påverkan 
av intresse på läsningen, utan olika typer, eller nivåer, av förståelse och lärande 
påverkas olika. En tendens finns dock att läsare med lågt intresse, oberoende av 
förkunskaper, ”assimilate the text in a superficial manner” (s. 13) och att läsare 
med högt intresse bättre fångar textens betydelse. 

Uppfattningar kan också ses som en metakognitiv aspekt, vilket kommer att 
behandlas mer ingående i del II i denna avhandling. 

2.1.3 Lässituationen 
De faktorer hos texten och läsaren som hittills behandlats är inte specifika för en 
given lässituation, utan kan ses som mer beständiga faktorer, som till exempel kan 
undersökas innan själva läsningen. Det finns dock vissa, mer eller mindre till-
fälliga, aspekter av den specifika lässituationen som också kan påverka läspro-
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cessen. Det kan dels handla om externa faktorer, såsom vilken miljö läsaren be-
finner sig i, med mer eller mindre störande omgivning eller annat som kan på-
verka läsarens koncentration och agerande. Läsaren kan dessutom känna sig mer 
eller mindre motiverad för att läsa texten i den givna situationen, något som kan 
vara speciellt viktigt att tänka på i sådana forskningsstudier där läsningen inte 
genomförs på initiativ av läsaren utan där uppgiften är speciellt utformad för un-
dersökningen. Syftet med läsning kan också tänkas påverka läsprocessen, till 
exempel om man läser en text för att efteråt kunna berätta om och förklara inne-
hållet för någon annan, eller om man läser för att (snabbt) få en överblick över 
innehållet. Detta är också något som är viktigt i forskningsstudier avseende vilka 
instruktioner och vilken information läsaren får. 

Lässituationen kan också tillsammans med läsarens uppfattningar om (vissa 
aspekter av) denna situation påverka beteendet hos en läsare. När det gäller lös-
ning av matematiska uppgifter har till exempel elevers lösningsstrategier i form av 
hänsynstagande till realistiska aspekter visat sig påverkas av den fysiska och 
sociala miljö då uppgifterna löses (Roth, 1996; Wyndhamn & Säljö, 1997). Detta 
kan tolkas som att eleverna har olika uppfattningar om vad de ska göra i olika 
situationer även om samma uppgift behandlas. Teorier om det didaktiska kon-
traktet (Brousseau, 1997) kan också sägas beröra sådana typer av uppfattningar 
om hur man förväntas agera i olika situationer. 

2.2 Kunskap och förståelse 
Eftersom läsförståelse handlar om kunskap och förståelse i en situation då en text 
läses kommer dessa två begrepp att definieras och diskuteras. 

I denna avhandling ses kunskap som något statiskt, ett visst existerande inne-
håll i långtidsminnet hos en person. Förståelse å andra sidan handlar om att förstå 
något och förutsätter alltså något ”externt” som behandlas och som därmed förstås 
på något sätt. I denna avhandling studeras texten som detta externa som behandlas 
genom läsning. Men genom att man förstår någonting så skapas också, eller på-
verkas befintlig, kunskap och därmed behövs begreppet kunskap som en grund för 
att kunna beskriva begreppet förståelse. Därför kommer i avsnitt 2.2.1 först kun-
skap att behandlas genom att diskutera mental struktur, vilket handlar om model-
ler för att beskriva hur kunskap kan vara uppbyggd i minnet. Därefter behandlas 
mental representation, som alltså handlar om förståelse, det vill säga mental repre-
sentation av någonting. 

Diskussionerna i detta avsnitt (2.2) berör alltså inte processen vid läsning utan 
betraktar mer statiska aspekter, dels i form av kunskapsbegreppet och dels genom 
att endast behandla slutprodukten i läsprocessen, den mentala representationen. 
Själva processen, det vill säga skapandet av den mentala representationen, kom-
mer att behandlas i avsnitt 2.3. 
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2.2.1 Mental struktur och mental representation 
Ett sätt att modellera den mentala strukturen är genom associativa nätverk av pro-
positioner. Propositioner används inom såväl logik, språkvetenskap som filosofi 
(se t.ex. Nationalencyklopedin, 1994, band 15, s. 303; Nationalencyklopedin, 
2000, band III, s. 129). Här avser en proposition referera till ett visst menings-
innehåll som är oberoende av form eller struktur, och att använda propositioner 
som byggstenar kan ses som ”an important theoretical and methodological 
advance in text comprehension” (Lorch & van den Broek, 1997, s. 222). Kintsch 
(1998, s. 37) jämför också med andra modeller och kommer fram till att ”networks 
of propositions provide an alternative that combines and extends their advantages 
and avoids some of their limitations”. En styrka med propositioner är till exempel 
att de kan användas för att representera kunskap samt texters innehåll med samma 
notation. 

Ett associativt nätverk består av sammankopplade noder, där länkarna mellan 
noderna ”are unlabeled and vary in strength” (Kintsch, 1998, s. 74). En nod kan 
bestå av ett begrepp, som då får sin betydelse av omkringliggande noder, eller en 
sorts betydelseenhet, det vill säga en proposition. Eftersom antal länkar i långtids-
minnet till en viss nod är fler än som får plats i arbetsminnet (dvs. i medvetandet) 
kommer betydelsen av ord att variera beroende på vilka kopplingar som ”tas med” 
till arbetsminnet, något som påverkas av situationen. Därmed kan sägas att bety-
delse skapas i varje situation, och det finns alltså inget fixt lexikon i minnet där 
ords betydelse mentalt slås upp. Detta uppvisar likheter med det Vinner (1991) 
kallar ’concept image’, med vilket avses det en viss person associerar till ett visst 
begrepp, som också kan vara olika i olika situationer. 

Ett associativt nätverk kan anses ganska oorganiserat, till skillnad från andra 
modeller som till exempel utgår från att strukturen byggs upp av scheman (som 
här fungerar som samlingsnamn för ’scripts’, ’frames’ eller liknande), som gör 
strukturen mer ordnad och logiskt uppbyggd, vilket bland annat Davis (1984) 
utgår från i sin behandling av kognitiva perspektiv på matematik. Det finns också 
empiriska undersökningar som påvisar existensen av sådana scheman, men sam-
tidigt att: 

Scripts are not fixed, fully elaborated, preexisting knowledge structures 
that merely need to be retrieved for use. Instead, only the raw material for 
constructing a script is part of the knowledge net: a script-proposition that 
can function as a frame for other, contextually appropriate, associated in-
formation in the knowledge network. (Kintsch, 1998, s. 83) 

Förändringar i det associativa nätverket kan ske genom att noder eller länkar mel-
lan noder skapas eller försvinner, eller att styrkan på befintliga länkar förändras. 
De förändringar som sker vid läsning sägs skapa en mental representation av tex-
ten. Många studier kring läsförståelse visar, eller stödjer slutsatsen, att ”multiple 
levels of representation are involved in making meaning” (van Oostendorp & 
Goldman, 1998, s. viii). Speciellt verkar Walter Kintschs arbete (se t.ex. Kintsch, 
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1994, 1998; van Dijk & Kintsch, 1983) ha haft en stor genomslagskraft i forskning 
om läsförståelse (Weaver, Mannes & Fletcher, 1995). 

För att bättre kunna karaktärisera den mentala representationen kan man skilja 
mellan tre komponenter, eller nivåer, av den mentala representationen (Kintsch, 
1998); ytlig, textbaserad samt förkunskapsbaserad komponent (eng. ’surface com-
ponent’, ’textbase’ respektive ’situation model’). Dessa komponenter ska dock 
inte ses som separata delar av den mentala representationen eftersom denna ses 
som en enhetlig struktur, men de tre komponenterna används för att beskriva olika 
aspekter av den mentala representationen. 

En ytlig komponent av den mentala representationen skapas då ord och me-
ningar i sig, tillsammans med rent språkliga associationer dem emellan represen-
teras, och inte betydelsen av orden eller meningarna. När man läser en text skriven 
i ett obekant språk begränsas man till exempel helt till en ytlig representation av 
texten. Men även i situationer då man förstår mer av textens innehåll finns en ytlig 
komponent i representationen eftersom ”it is generally the case, that at least some 
of the exact words and phrases are remembered” (Kintsch, 1998, s. 105). 

Man kan dock komma ihåg mycket av en texts innehåll utan att komma ihåg 
exakt vilka ord och meningar som användes i texten. Den textbaserade kompo-
nenten (TB) består av ett nätverk som representerar textens innehåll i form av dess 
betydelse, och ”consists of those elements and relations that are directly derived 
from the text itself […] without adding anything that is not explicitly specified in 
the text” (Kintsch, 1998, s. 103). Eftersom en TB är en del av den mentala repre-
sentationen så representerar TB betydelsen som den är förstådd av läsaren, vilket 
till exempel kan inkludera felläsningar. En noggrann textanalys skulle resultera i 
en sorts ”komplett” TB, och representation med hjälp av nätverk av propositioner 
kan då komma in som ett naturligt verktyg5. En komplett TB skapas dock vanligen 
aldrig av en läsare, men att till exempel kunna återberätta delar av en text ”med 
egna ord” kan sägas påvisa delar av en skapad TB. 

Även en komplett TB kan vara ”an impoverished and often even incoherent 
network” (Kintsch, 1998, s. 103), eftersom detta nätverk endast innehåller sådant 
som explicit anges i texten. Vid läsning av texter behövs därför olika typer av för-
kunskaper för att kunna skapa en mer sammanhängande mental representation. 
Förkunskapsbaserad komponent (FB) kallas den del av representationen som inte-
grerar delar från TB med förkunskaper. Skulle en text vara i princip helt koherent 
skulle alltså ingen speciell förkunskap behövas för att skapa en sammanhängande 
mental representation, som då skulle vara en ren TB. Mindre koherenta texter krä-
ver dock vissa förkunskaper, och om dessa finns tillgängliga hos läsaren kan möj-
ligen en skapad FB vara mer utvecklad än motsvarande skapad TB för den mer 
koherenta texten. Detta kan vara ett sätt att förklara resultat från till exempel 
McNamara (2001) samt McNamara och Kintsch (1996) om att texter med lägre 

 
5 Kintsch (1998, ss. 60-65) ger ett exempel på en sådan analys av en kortare text. 
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koherens kan gynna personer med bättre förkunskaper. Vissa förkunskaper krävs 
också för att skapa en TB men dessa förkunskaper är av mer generell karaktär som 
behövs för att ”avkoda” strukturen i texter i allmänhet medan förkunskapen som 
avses i skapande av en FB är mer specifik i förhållande till textens innehåll. 

Den mentala representationen består i princip alltid av en kombination av alla 
dessa tre komponenter men i olika proportioner. Kintsch (1998, ss. 104-105) 
diskuterar två studier som visar två extremfall, den ena där personers mentala 
representationer domineras helt av TB med avsaknad av FB och den andra där FB 
dominerar och med avsaknad av TB, där personer inte hade något minne av texten 
i sig men kunde besvara frågor som uppenbarligen krävde information från texten. 

Om inga kopplingar skapas mellan den mentala representationen av texten och 
befintlig struktur i långtidsminnet, det vill säga om ingen FB skapas, verkar det 
orimligt att påstå att läsaren har lärt sig något från texten. Minnet av texten 
begränsas nämligen då till själva lässituationen och innehållet i texten kommer 
endast att (delvis) kunna reproduceras och inte användas i andra situationer 
(Kintsch, 1994, s. 294). Att lära sig något från en text handlar därmed till stor del 
om skapandet av en FB i den mentala representationen, och skillnaden mellan TB 
och FB kan delvis sägas handla om skillnaden mellan att förstå en text och att lära 
sig från en text. Dock kan det vara värt att upprepa att även en omfattande TB kan 
vara fragmentarisk och osammanhängande, och om den mentala representationen 
begränsas till en sådan TB kan läsarens förståelse för innehållet i texten också vara 
mycket bristfällig. Uppdelningen i de tre komponenterna är endast ett verktyg för 
att beskriva och analysera den mentala representationen, och när man diskuterar 
en läsares förståelse för en text bör egentligen den mentala representationen som 
helhet avses. 

Distinktionen mellan TB (möjligen inklusive ytlig komponent) och FB upp-
visar vissa likheter med distinktioner mellan yt- och djupinriktning samt mellan 
atomistiskt och holistiskt förhållningssätt. Skillnaden mellan yt- och djupin-
riktning beskrivs av Marton och Säljö (1995, s. 61) som att ”de studerande inrik-
tade sig på texten i sig eller på vad texten handlade om; författarens avsikt, 
huvudpoängen, slutsatserna”. I detta citat blir dock en skillnad mellan dessa 
distinktioner tydlig eftersom Marton och Säljö pratar om vad läsaren inriktar sig 
på medan distinktionen mellan TB och FB avser aspekter av den mentala repre-
sentationen. Men Marton och Säljö diskuterar också både ”processen” och 
”utfallet” samt samband mellan dessa, där utfallet kan sägas motsvara den mentala 
representationen. Någon mer detaljerad behandling och jämförelse mellan dessa 
teorier görs dock inte här. Hur processen och utfallet behandlas utgör också en 
skillnad mellan distinktionerna yt/djup och atomistisk/holistisk men definitioner 
av begreppen uppvisar likheter (Marton & Säljö, 1995), där till exempel ett 
atomistiskt förhållningssätt handlar om ”att inrikta sig på särskilda jämförelser 
inom texten, på textens disposition, men inte på de viktiga avsnitten, minnas 
detaljer” (s. 65). 
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2.3 Förståelseprocessen 
Den situation och process som studeras i denna avhandling är läsprocessen, vilken 
alltså ses som en typ av förståelseprocess, det vill säga en process där något 
externt (en text) behandlas (läses) och en mental representation av detta externa 
skapas. Även om man begränsar sig till denna typ av process kan olika typer av, 
mer grundläggande, kognitiva processer vara aktiva i denna situation. Graesser et 
al. (2002, s. 9) gör till exempel en uppdelning av olika typer av kognitiva pro-
cesser relaterade till läsning, som bygger på Blooms taxonomi. En annan uppdel-
ning kan göras med avseende på hur medveten man är om processen. Perception 
och problemlösning kan ses som extremfallen på denna skala av medvetenhet, där 
perception ses som en helt automatisk och omedveten process medan problem-
lösning handlar om en aktiv och medveten process. När du till exempel ser en 
hund och direkt känner igen det som just en hund handlar det om perception där 
du är medveten om resultatet av den kognitiva processen, att du ser en hund, men 
inga aktivt medvetna tankeprocesser behövdes för detta. Skulle du däremot möta 
en person du känner igen (perception) men inte kommer ihåg namnet på, aktiveras 
en mer problemlösningslik process när du aktivt försöker komma ihåg personens 
namn. 

Här kan det vara lämpligt att upprepa det som konstaterades i diskussionen om 
läsaren i avsnitt 2.1.2 att aktivering och utnyttjande av förkunskaper vid läsning 
kan ske på ett automatiskt och omedvetet sätt. Att aktivera och utnyttja förkun-
skaper kan betraktas som en kärnfunktion i förståelseprocessen eftersom tidigare 
erfarenheter måste användas för att skapa mening i det externa som ska förstås, till 
exempel en följd av bokstäver som bildar en följd av ord som i sin tur skapar 
meningar och stycken. Aktivering och utnyttjande av förkunskaper kan också 
sägas vara en utgångspunkt i Kintschs (1998) teori kring ’comprehension’, förstå-
elseprocessen, som är en process som ligger ”somewhere along that continuum 
between perception and problem solving” (Kintsch, 1992, s. 144). 

Den mer detaljerade beskrivningen av förståelseprocessen finns i Kintschs 
(1998) teori i den så kallade CI-modellen, som delar upp processen i två steg, kon-
struktion (C) och integration (I): 

Begränsningen av arbetsminnet gör att texter läses ”roughly one sentence at a 
time (sentence groups if the sentences are very short or phrases if a sentence is too 
long)” (Kintsch, 1992, s. 149). Från denna del av texten konstrueras ett associativt 
nätverk av propositioner. Från noderna i detta nätverk kan associationer finnas 
tillgängliga i LTM, och dessa associerade noder tas med som en del av nätverket 
som skapas i arbetsminnet. Detta associativa nätverk, uppbyggt av noder dels från 
texten och dels från LTM, utgör resultatet av konstruktionssteget i CI-modellen. 
Aktiveringen av LTM sker genom lokala associationer och många av noderna som 
aktiveras är därför irrelevanta för den specifika situationen (Kintsch, 1992), och 
nätverket kan ha låg koherens och vara motsägande (Kintsch, 1988). Men i 
integrationssteget sker en så kallad ’spreading activation process’ där 
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clusters of highly interconnected propositions attract most of the activation 
in the network, thus deactivating sparsely interconnected portions of the 
network as well as nodes with negative links (Kintsch, 1992, s. 153). 

Resultatet av detta integrationssteg ger innehållet av arbetsminnet efter att ha läst 
den aktuella delen av texten. De noder med högst aktivering behålls därefter i 
arbetsminnet och fungerar som delar i det nya nätverk som skapas i upprepningen 
av denna process för nästa del av texten. Processen kan sägas vara uppbyggd av 
cykler, och på detta sätt finns möjlighet att bygga en sammanhängande represen-
tation av texten, som också kan kopplas samman med delar av LTM om lämpliga 
associationer har varit möjliga. 

Denna modell beskriver förståelseprocessen som ’bottom-up’, där processen 
kan sägas styras av det man ska förstå, till skillnad från ’top-down’, där processen 
styrs i större utsträckning av färdiga mentala strukturer, såsom scheman av olika 
typer, till exempel genom att ”a written sentence or paragraph cues the retrieval of 
one or more frames from memory” (Davis, 1984, s. 47). Att på detta sätt helt utgå 
från scheman i förståelseprocessen har dock visat sig problematiskt: 

First and foremost, there exists enough psychological data to question 
whether the top-down guidance of comprehension is as tight as schema 
theory suggests. […] Second, human comprehension is incredibly flexible 
and context-sensitive. It is hard to see how one could model that process 
with fixed control structures like schemas. (Kintsch, 1998, s. 94) 

Kintschs teori kan sägas definiera förståelse (eng. ’comprehension’) som denna 
beskrivna typ av kognitiva process, som alltså är mer generell än en teori för läs-
processen, eftersom: 

it is a psychological process theory. That is, it is concerned with the mental 
processes involved in acts of comprehension – not primarily with the 
analysis of the material to be comprehended. Applied to text comprehen-
sion, this means that it is not a theory of text structure, or a text analysis. 
The text structure is only indirectly important, in that it is one determinant 
of the comprehension process and therefore of the product of this process: 
the mental representation of the text and actions based on this construc-
tion. (Kintsch, 1998, ss. 3-4) 

Genom att utgå från denna teori finns därmed en potential att generalisera vissa 
aspekter av diskussioner i denna avhandling, som inte behöver vara relevanta 
endast för läsförståelse utan även för förståelse i allmänhet. Med detta avses situa-
tioner då något externt behandlas för förståelse, såsom diskussioner där en persons 
tal kan ses som text (för att direkt relatera till läsförståelse). Det finns också 
resultat som visar en korrelation mellan förståelse genom att läsa och genom att 
lyssna (Diakidoy et al., 2005). Kintschs teori har dessutom visat sig användbar i 
analyser av andra typer av situationer, såsom ’action planning’ (Mannes & 
Kintsch, 1991) och ’decision making’ (Kitajima & Polson, 1995), vilket gör att 
man kan fråga sig: 
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Where is the boundary between comprehension and problem solving? […] 
we certainly have here a reversal from the days when text researchers were 
enjoined to look at text understanding as a process of problem solving. 
Instead, we can now look at planning and decision making as a compre-
hension process! (Kintsch, 1998, ss. 392-393) 

Inom matematikdidaktisk forskning fokuseras mycket på problemlösning men 
kanske kan det finnas vinster i att också betrakta förståelseprocessen som en viktig 
del av verksamhet inom matematik och matematikutbildning. Davis (1984) 
berättar till exempel om en person (S) som löser en uppgift kring kongruens-
relationer med hjälp av en befintlig mental representation för en gammal uppgift 
(M): 

S. had had in his memory a good representation structure for the ‘M’ 
problem; unconsciously […] he had mapped the new problem onto this 
representation […], saw that it could fit with one small adjustment – and 
had the desired result right there! S. had done this unconsciously, but had 
been able to reconstruct some of the process by determined introspection 
afterwards. (Davis, 1984, s. 207) 

Eftersom detta inte handlar om en applicering av någon känd procedur eller algo-
ritm kan denna lösning varken sägas vara en lösning av en rutinuppgift eller 
problemlösning, utan ett sorts mellanting där förståelseprocessen verkar vara 
aktiv, eller till och med dominerande. Även lösning av rutinuppgifter kan tänkas 
domineras av förståelseprocessen eftersom denna situation kan ha många likheter 
med vad Mannes och Kintsch (1991) studerat kring så kallad ’action planning’. 

Beskrivningar av intuition inom matematikdidaktisk forskning (Fischbein, 
1987) påvisar en mycket stor likhet med den förståelseprocess som diskuteras här: 

The details are eliminated at the conscious level. The sequence of 
operations takes place tacitly. What we get at the conscious level is only 
the final product. (Fischbein & Grossman, 1997, s. 29) 

Intuition beror också på tidigare erfarenheter och på mentala scheman (Fischbein 
& Grossman, 1997), något som också överensstämmer med förståelseprocessen, 
även om Kintschs teori inte använder mentala scheman för uppbyggnad av den 
mentala strukturen. 

Teorin kring förståelseprocessen är alltså inte specifik för läsförståelse utan 
kan även användas i andra situationer och relateras till andra teorier, vilket natur-
ligtvis är fördelaktigt om man kan beskriva många fenomen med en teori. 

Teorin kring förståelseprocessen avser i första hand att beskriva förståelse hos 
en person som är van aktör i den aktuella situationen, till exempel att personen är 
van läsare och inte har direkta svårigheter att läsa, det vill säga att det finns en stor 
resurs av förkunskaper kring läsning så att mer automatiska och omedvetna pro-
cesser kan utnyttjas. Skulle man dock som läsare uppleva problem med att förstå 
det man läser kan dock aktiva och medvetna problemlösningsprocesser aktiveras 
för att försöka reparera denna brist i förståelsen. Denna aktivering är kopplad till 
så kallade metakognitiva processer, där en ”process of comprehension monitoring 
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determines […] whether discrepancies or gaps in understanding are detected, and 
whether readers repair these problems appropriately” (Graesser et al., 2002, s. 11). 
Dessa aspekter av läsförståelse kommer dock inte behandlas här utan tas upp i del 
II i denna avhandling. 

2.3.1 Läsförmåga 
Alderson och Lukmanis (1989, ss. 255-259) diskussioner utifrån olika forsknings-
studier kring läsförmågor påvisar stora problem i att försöka beskriva distinkta 
förmågor eller komponenter av läsförmåga. Det kan alltså vara svårt, eller till och 
med omöjligt, att ge en explicit definition av läsförmåga som samtidigt är använd-
bar i de fortsatta diskussionerna och studierna kring läsförståelse. Istället görs här 
försök att beskriva vad som i denna avhandling kommer att räknas som del i läs-
förmåga och vad som inte kommer att göra det. 

Utifrån genomförda diskussioner kring läsförståelse är utgångspunkten i denna 
avhandling att se läsförmåga som att handla om förmåga att skapa mentala repre-
sentationer av olika nivåer (ytligt, TB, FB) av text. Eftersom läsprocessen består 
av aktivering och användande av förkunskaper för att kunna skapa förståelse så 
kan en del av läsförmåga vara att ha relevanta förkunskaper för denna process 
(statisk aspekt) samt att kunna utnyttja dessa förkunskaper på ett effektivt sätt 
(dynamisk aspekt), vilket till exempel kan handla om att få så mycket som möjligt 
av denna process automatiserad och omedveten. Detta lyfter också Lundberg 
(1984, s. 81) fram, att läsning är en färdighet som måste automatiseras, speciellt 
när det gäller ordavkodning som han beskriver i tre faser: ”Den första där emfasen 
är på korrekt avkodning, den andra där ordavkodningen blir automatiserad särskilt 
för högfrekventa ord och den tredje där hastigheten i informationsbehandlingen 
fortsätter att öka mot ett maximum”. 

Melin (2004) använder en trappa för att beskriva läsförståelse, där varje trapp-
steg förutsätter alla lägre, och som kan ses som olika delar av läsförmåga eftersom 
de berör vad man kan i de olika stegen: 

Steg 1 innebär avkodning av texten ord för ord, det vill säga vi kan läsa 
texten högt. 
Steg 2 innebär att man förstår den konventionella innebörden i flertalet ord 
i texten och inser hur dessa är relaterade till varandra, det vill säga språk-
nivåerna ord och syntax […]. 
Steg 3 innebär att man sätter textens ord i relation till tidigare kunskap om 
omvärlden, så kallad integration. 
Steg 4 innebär att man kan realisera den nya kunskapen i adekvata hand-
lingar. (Melin, 2004, s. 75) 

De tre första stegen kan i princip direkt kopplas till de tre komponenterna av 
mental representation. 

Utgångspunkten har hittills alltså varit att koppla läsförmåga till faktorer som 
påverkar läsförståelsen. Men det finns mycket som kan påverka förståelsen, såsom 
olika aspekter kring texten, läsaren och lässituationen som behandlades i grund-
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modellen (avsnitt 2.1) och frågan är om alla dessa ska anses vara en del av läsför-
måga. Den fortsatta karaktäriseringen av läsförmåga utgår från att se denna för-
måga som uppbyggd av typer av kunskaper och förmågor som är någorlunda 
specifika för läsning och inte direkt allt som kan påverka läsförståelsen. Till 
exempel exkluderas därmed arbetsminneskapacitet som komponent i läsförmåga, 
trots att denna faktor visat sig kunna påverka läsförståelsen. Läsförmågan inne-
fattar därmed vissa typer av generella språkliga kunskaper och förmågor, som till 
exempel behövs för att skapa en TB i mental representation (kunskaper kring 
grammatiska och syntaktiska aspekter) och för att skapa en FB (förmåga att ut-
nyttja befintliga relevanta förkunskaper, vilket inte inkluderar hur mycket sådana 
förkunskaper som finns tillgängliga). 

Eftersom det alltså kan vara svårt, eller omöjligt, att ange alla komponenter av 
läsförmåga kan ibland ett mer pragmatiskt synsätt användas, i vilket begreppet 
definieras på ett mer indirekt sätt. Till exempel kan detta göras genom att under-
söka vissa faktorer som påverkar läsförståelsen (såsom vissa typer av förkun-
skaper och kapacitet i arbetsminne) och sedan definiera läsförmågan som beskriv-
ande den variation i läsförståelsen som finns kvar efter man har kontrollerat för de 
två studerade faktorerna. På detta sätt ses läsförmåga mer som en latent faktor. 

Även om läsförmåga avser att täcka in generella aspekter kring läsning i all-
mänhet kan man tänka sig att alla komponenter i läsförmågan inte behöver vara 
relevanta eller aktiva i alla situationer. Det kan till exempel tänkas att texter från 
olika ämnesområden har så olika egenskaper att de kräver olika typer av läsför-
mågor (eller olika komponenter av läsförmågan, om man vill uttrycka sig så). Just 
detta behandlar McKenna och Robinson (1990) i sin teori om ’content literacy’, 
ämnesmässig läsförmåga. De skiljer mellan tre komponenter av denna mer över-
gripande läsförmåga; generella läsförmågor, ämnesspecifika läsförmågor och 
förkunskaper (specifika för innehållet i en text). Både de generella och de ämnes-
specifika läsförmågorna kan därmed anses bestå av mer generella typer av kun-
skaper som behövs för läsning och som inte är beroende av innehållet i en specifik 
text. Dock består de ämnesspecifika läsförmågorna av kunskaper specifika för ett 
visst ämnesområde (t.ex. matematik) men som berör förmågan att läsa texter inom 
detta område. Utgångspunkten är alltså att all läsning, oberoende av ämnes-
område, kräver vissa typer av läsförmågor (de generella) men att vissa ämnes-
områden kan tänkas kräva vissa typer av förmågor som det inte finns behov av i 
andra områden. Brunner (1976, s. 208) pekar på att orsaken till ett behov av 
sådana ämnesspecifika läsförmågor kan vara egenskaper i texter som kan komma 
från ”both the nature of the subject and the way it is written”. Men det kan också 
tänkas att denna ämnesspecifika komponent är tom för vissa ämnesområden, det 
vill säga att man klarar sig med de generella typerna av läsförmågor för att läsa 
och förstå texter inom ett visst ämne. En intressant fråga för denna avhandling är 
därmed om det finns ett behov av ämnesspecifika läsförmågor inom matematik 
och vad dessa förmågor i så fall innefattar för kunskaper. Dessa frågor kommer 
också att behandlas i denna avhandling. 
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Avslutningsvis kan det vara lämpligt att påpeka att det i generella termer är 

svårt att prata om bättre och sämre läsförmåga eftersom det finns olika typer eller 
dimensioner av läsförståelse som inte direkt går att rangordna, såsom omfattning 
av de olika komponenterna i mental representation. Till exempel är det svårt att 
direkt avgöra hur man ska jämföra en struktur med många skapade noder men få 
länkar mellan dem med en struktur som har färre noder men fler länkar. Därför har 
också diskussionerna i detta avsnitt endast berört läsförmåga som bestående av 
faktorer som kan påverka läsförståelsen. 
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Kapitel 3 

Läsförståelse och matematik 

3.1 Matematiska texter 
I diskussionerna kring läsförmågor (avsnitt 2.3.1) noterades att ett behov av mer 
ämnesspecifika läsförmågor kan bero på både egenskaper hos ämnesområdet i sig 
och på det sätt innehåll i ämnesområdet presenteras. Om det finns sådana egen-
skaper hos matematikämnet eller matematiska texter är svårt att direkt avgöra, och 
detta är något som ska undersökas i denna avhandling. Dock kan användningen av 
symboler och samspelet mellan begrepp och procedurer inom matematik ses som 
två aspekter som kan tänkas skapa ett behov av speciella läsförmågor. Dessa 
kommer därför att behandlas separat i senare avsnitt (3.3 och 3.4). 

I detta avsnitt kommer egenskaper hos matematiska texter att diskuteras 
genom att utgå från en granskning av litteratur som på något sätt behandlar just 
matematiska texter eller läsning av matematiska texter. Förutom att egenskaper 
hos matematiska texter på ett direkt sätt avspeglar det sätt innehåll i matematik 
presenteras kan sådana egenskaper också vara en hjälp för att hitta egenskaper hos 
ämnesområdet i sig som kan skapa behov av ämnesspecifika läsförmågor. Efter-
som symboler kommer att behandlas separat senare exkluderas de från diskussion-
erna i detta avsnitt och fokus ligger istället på hur det naturliga språket används 
inom matematik. 

Syftet med litteratursökningen kring egenskaper hos matematiska texter är inte 
att vara heltäckande, avseende till exempel befintlig matematikdidaktisk forsk-
ning. Dock har försök gjorts att hitta så mycket material som möjligt för detta och 
allt av relevans som har hittats har också inkluderats i denna överblick. Det 
primära kravet för litteratur att inkluderas var att innehålla något om vad som är 
speciellt med matematiska texter eller läsning av matematiska texter. Eftersom 
användning av symboler i matematiska texter kommer att behandlas separat i 
avsnitt 3.3, inkluderas i denna litteraturstudie inte referenser som endast berör det 
matematiska symbolspråket. Dock kan det ibland vara svårt att avgöra om påstå-
enden som påträffas i litteraturstudien avser en egenskap hos symbolspråket eller 
något mer generellt. Detta kan bero på att det ibland (möjligen implicit) sker en 
”identification of mathematics with its symbol system” (Morgan, 1998, s. 13). Till 
exempel menar Lennerstad och Mouwitz (2004, s. 172) att ”texts with no formulas 
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[…] are normally not considered as mathematics texts”. Eftersom skillnaden i att 
använda symboler eller naturligt språk ibland handlar om ytliga aspekter och inte 
om textens innehåll/betydelse (se exempel i avsnitt 2.1.1) är utgångspunkten i 
denna avhandling att matematiska texter inte behöver innehålla symboler. 

Om någon specifik åldersgrupp behandlas i den granskade litteraturen handlar 
det oftast om lägre åldrar som parallellt med att läsa matematiska texter också 
håller på att lära sig, eller ganska nyligen lärt sig, läsa i allmänhet. Ofta fokuseras 
också på så kallade ’word-problems’, det vill säga uppgiftstexter, då matematiska 
texter eller läsning inom matematik behandlas. Dessa faktorer gör att få har en 
inriktning eller fokus som är i linje med denna avhandling, och de diskussioner 
som genomförs kring matematiska texter och läsning av dessa måste hela tiden ses 
mot bakgrund av det fokus som finns där diskussionen förs. 

Det kan konstateras att den behandling av matematiska texter som finns i litte-
raturen handlar mycket om diskussioner eller konstateranden kring vad som är 
speciellt med matematiska texter. Få studier har hittats som direkt fokuserar på 
egenskaper hos matematiska texter eller läsning av matematiska texter och inga 
studier har påträffats som undersöker eventuella skillnader mellan texter inom 
matematik och andra ämnen, något som noterats också av Morgan (1998, s. 19). 
De egenskaper hos matematiska texter som förs fram i litteraturen används mer 
som bakgrund till det huvudsakliga ämnet. Därmed bygger många av de påstå-
enden som görs till stor del på personliga uppfattningar och erfarenheter hos 
respektive författare. Därför görs också en uppdelning i den fortsatta behandlingen 
av den granskade litteraturen där inledningsvis existerande uppfattningar i littera-
turen summeras och diskuteras (avsnitt 3.1.1) vilket följs av en behandling av 
sådan litteratur som på ett mer direkt eller strukturerat sätt fokuserar på egen-
skaper hos matematiska texter eller det ”matematiska språket” som används i 
texter (avsnitt 3.1.2). 

3.1.1 Uppfattningar om textegenskaper 
Totalt inkluderas 24 referenser6 i denna del av litteraturstudien och resultat kom-
mer i fortsättningen att diskuteras i generella termer, på ett sammanfattande sätt, 
det vill säga oftast utan att hänvisa till specifika referenser. 

Diskussion om vad som är speciellt med matematiska texter förutsätter att man 
har någon sorts ”normal” referenstext att jämföra med. Denna jämförelse görs i 
litteraturen antingen utan att explicit ange någon sorts referenstext eller med en 
jämförelse mot ”vanliga” texter eller naturligt språk, till exempel mellan ’ordinary 

 
6 Adams (2003); Blanton (1991); Borasi & Siegel (1990); Brunner (1976); Defence 
(1994); Draper (1997); Dunlop & Strope (1982); Fenwick (2001); Freitag (1998); 
Fuentes (1998); Hubbard (1990, 1992); Johnson (1984); Kane (1968); Kulm (1973); 
Metsisto (2005); Newton & Merrell (1994); Noonan (1990); O’Mara (1981); Ostler 
(1997); Pimm (1989); Schell (1982); Shuard & Rothery (1984); Wiest (2003). 
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English’ och ’mathematical English’ (Kane, 1968). Litteraturstudien av O’Mara 
(1981) visar också att många jämför läsning av matematiska texter med läsning av 
(engelsk) prosa. Matematiska texter och språket som där används jämförs alltså 
med mer vardagliga texter. Utan att granska vilka skillnader som finns mellan 
dessa typer av texter kan man konstatera att läsning av dessa texter skiljer sig åt 
eftersom lässituationen oftast är annorlunda. Till exempel är syftet med att läsa en 
skönlitterär bok ofta annorlunda än syftet med att läsa en matematisk text. Jäm-
förelser mellan texter från olika ämnesområden där matematik inkluderats har inte 
hittats i litteraturen. Detta skulle dock kunna vara av intresse för att påvisa likheter 
och skillnader mellan olika ämnesområden samt hur detta kan påverka läsning av 
olika typer av texter. 

Diskussioner och kommentarer i litteraturen kring vad som är speciellt med 
matematiska texter kan delas in i tre kategorier; de som berör enstaka ord, de som 
berör enstaka eller ett fåtal meningar (textens mikrostruktur) samt de som mer 
berör texten som helhet (textens makrostruktur eller form). Eftersom påståenden 
ofta inte förklaras eller diskuteras mer ingående i litteraturen kan vissa vara svåra 
att placera, speciellt sådana som handlar om mikro- och/eller makrostruktur. För-
utom påståenden om egenskaper hos texter finns också kommentarer som på något 
sätt berör själva läsningen av matematiska texter. En sammanställning av påstå-
enden som hittats i litteraturen kring vad som är speciellt med matematiska texter 
eller med att läsa matematiska texter finns i tabell 3.1. Denna tabell inkluderar 
naturligtvis inte alla befintliga påståenden i litteraturen utan försök har gjorts att 
samla flera specifika påståenden i mer generella formuleringar. Vissa specifika 
formuleringar är dock tagna direkt från någon enstaka referens, men översatta till 
svenska, och dessa har därför angetts med specifik referens. 

Det är viktigt att ha i åtanke att de speciella egenskaper hos matematiska texter 
som tas upp i tabell 3.1 är från litteratur som jämfört med ”vanliga” texter och 
som inte undersökt dessa skillnader, utan tar dessa som bakgrund eller utgångs-
punkt. Ofta förklaras inte heller påståendena mer ingående, till exempel är det 
oklart vad som menas med ”komplex meningsbyggnad”. De påståenden som görs 
i litteraturen är också ofta formulerade som generaliseringar om matematiska 
texter i allmänhet. Men att alla matematiska texter skulle ha samma egenskaper är 
en orimlighet. Texter kan till exempel vara riktade till olika åldersgrupper, och att 
texter på universitetsnivå skulle ha samma egenskaper som texter på de lägre åren 
i skolsystemet verkar inte rimligt. Morgan (1998, s. 10) menar också att ”there is a 
substantial diversity between the forms of language that are used in different 
mathematical contexts”. Texter från olika områden inom matematik eller med 
olika typer av innehåll kan alltså tänkas ha olika egenskaper. Fenwick (2001) 
menar till exempel att det finns skillnader mellan texter inom statistik och andra 
områden inom matematik. Med detta som bakgrund bör alla påståenden i ta-
bell 3.1 därför tolkas som egenskaper hos matematiska texter som kan existera 
och inte som generella egenskaper. 

Som nämnts tidigare pekar Brunner (1976) på möjligheten att egenskaper i 
texter kan bero på vissa egenskaper i ämnet som sådant eller på hur man väljer att 
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bell 3.1.  Resultat från litteraturstudie; påståenden om egenskaper hos 

matematiska texter och läsning av matematiska texter. 

Enstaka ord 
Tre typer av ord: 
• Helt nya, obekanta ord (teknisk vokabulär) 
• Ord bekanta sedan tidigare, med samma betydelse som tidigare 
• Ord bekanta sedan tidigare, med annorlunda betydelse 

Ord för kvantifiering (t.ex. ’alla’, ’existerar’) har mer komplicerad roll 
Ord för tal kan agera substantiv (annars vanligen adjektiv) 
Adjektiv är oftast oviktiga 
Adjektiv är viktiga (t.ex. komplexa tal, växande funktion) 
Ord har vanligen en specifik betydelse 
Mikrostruktur 
Låg redundans, precisa påståenden, relativt otvetydigt 
Påståenden om påståenden, komplex meningsbyggnad 
Flera ord för kvantifiering i samma mening 
Logiska implikationer; ’om… så…’ har alltid strikt logisk betydelse 
Grammatik och syntax mindre flexibelt (Kane, 1968) 
Makrostruktur eller form 
Mindre rik kontext, behandlar abstraktioner 
Låg redundans, kortfattat, kompakt 
Mycket fakta och begrepp, tätt med specifika ord för matematik 
Presentation: syntetisk, ej intuitiv form, helt matematiskt korrekt och 
komplett, passiv form används 
Uppbyggnad: sekventiell organisation, lager av ökande abstraktioner, 
hierarkisk uppbyggnad av definitioner 

Många typer av syften och sätt att skriva, t.o.m. inom samma sida 
Läsning 
Speciella lässtrategier behövs: 

Läsa flera gånger 
Inte alltid läsa vänster till höger, uppifrån och ned 
Detaljerad och försiktig uppmärksamhet i långsamt tempo 
Arbeta samtidigt; läsa med papper och penna 
Definitioner, satser och begrepp måste användas i övningar 

Substantiv i teknisk vokabulär måste processas annorlunda än icke-tekniska 
substantiv för förståelse (Kane, 1968) 
Meningar kan ge stor påfrestning på arbetsminnet (Newton & Merrell, 1994) 
Skapad mental bild/representation (’mental image’) kan vara för långt från 
verkligheten för att lätt kunna visualiseras (Defence, 1994) 
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presentera innehållet. Vissa påståenden i tabell 3.1 verkar mer ha att göra med 
sättet att skriva än med någon direkt egenskap hos matematikämnet, andra verkar 
mer sammankopplade med ämnet i sig och vissa kan vara svåra att direkt placera. 
De egenskaper som handlar om texters makrostruktur eller form verkar dock till 
stor del handla om hur texter kan skrivas, och dessa kanske avspeglar vilken norm 
det finns inom matematikämnet angående hur man bör skriva. Hubbard (1992, 
s. 81) kritiserar också vissa sådana egenskaper, speciellt då texten riktar sig till 
elever eller studenter, eftersom ”the need for the text to be absolutely mathe-
matically correct and complete so that it cannot be criticized by mathematical 
colleagues […] results in texts written for mathematicians, not students”. Dess-
utom kan vissa påståenden möjligen vara relevanta i jämförelse med vardagliga 
texter men inte med andra ämnesområden. Matematiska texter kan man nog inklu-
dera i ”technical prose”, som innefattar texter inom många ämnesområden: ”Most 
textbooks are technical prose. They present densely packed complex information 
that is usually highly novel to the reader” (Kieras, 1985, s. 89). I linje med detta 
noterar Harmon et al. (2005) att problem med ”svåra” texter diskuteras inom 
många ämnen, speciellt förståelsen av ord. Duval (2006) menar också att begrep-
pen inom matematik inte är det som gör ämnet speciellt utan att det istället handlar 
om de olika representationsformerna och hur de används. Till dessa kan symboler 
räknas, som kommer att behandlas separat i avsnitt 3.3. 

Flera av egenskaperna under mikrostruktur kan sägas beröra en sorts kom-
plexitet hos texter, till exempel att det i matematik förekommer påståenden om 
påståenden, att påståenden har strikt logisk betydelse samt att det i samma mening 
kan förekomma flera ord för kvantifiering. Om strukturen i texten är komplex 
verkar det rimligt att det också krävs mer av läsaren för att skapa en mental repre-
sentation med motsvarande komplexa struktur. Dessa egenskaper kan därmed 
tänkas påverka och försvåra avkodningen av en text, det vill säga försvåra skap-
andet av en textbaserad komponent (TB) i den mentala representationen. Här har 
inte specificerats vad som avses med komplex struktur, utan en mer intuitiv betyd-
else har förutsatts, men med de tre nämnda egenskaperna som möjliga exempel på 
komplex struktur. Som tidigare konstaterats består egenskaperna under makro-
struktur och form till stor del av olika sätt att skriva matematiska texter, eller 
texter i allmänhet eftersom man oberoende av ämne kan skriva texter som till 
exempel är mer eller mindre kortfattade eller kompakta. Detta kan också sägas 
handla om komplex struktur, som kan påverka avkodningen av texten. Huruvida 
textens komplexitet ställer större krav på en generell läsförmåga eller om struk-
turen på något sätt är typisk för matematik och därmed kräver en ämnesspecifik 
läsförmåga kan inte avgöras här. Som kommenterats finns dock vissa egenskaper 
som verkar direkt applicerbara på texter i allmänhet, vilket gör det troligt att dessa 
egenskaper kan relateras till mer generella läsförmågor. 

Några påståenden i tabell 3.1 kan anses beskriva mer specifika egenskaper hos 
ämnet, såsom ett speciellt fokus på kvantifiering och logiska förhållanden samt att 
man betraktar tal och påståenden som objekt. Huruvida dessa egenskaper skapar 
ett behov av ämnesspecifika läsförmågor är dock svårt att avgöra. 
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3.1.2 Studier kring texter och läsning7 
Endast tre referenser har hittats som använder empiriskt material för att på något 
sätt studera matematiska texter. Två använder texter som data; Burton och Morgan 
(2000) har använt matematikers forskningsartiklar och Konior (1993) har studerat 
struktur hos matematiska bevis i läroböcker. Dessa typer av texter skiljer sig 
antagligen en del från den typ av texter som är i fokus i denna avhandling, men 
även om stora skillnader kan finnas mellan olika typer av matematiska texter så 
verkar det troligt att ”any text that is commonly identifiable as mathematical will 
share at least some linguistic characteristics” (Morgan, 1998, s. 8). Därmed kan 
det vara intressant även att studera dessa olika typer av matematiska texter. 
Koniors (1993) behandling av bevis är dock så starkt fokuserat på det specifika i 
uppbyggnaden av bevis så den kommer här inte att behandlas mer. Den tredje 
studien som fokuserat på matematiska texter med hjälp av empiriskt material är 
Watkins (1977, 1979) som låtit studenter läsa olika typer av matematiska texter, 
där alltså effekten av olika textegenskaper på läsförståelse är i fokus. Utöver dessa 
tre referenser finns också sådan litteratur som har en mer teoretisk utgångspunkt 
för att behandla matematiska texter och det matematiska språkets egenskaper. 
Men även om det i dessa referenser fokuseras på matematiska texter på ett mer 
organiserat sätt än i de referenser som behandlades i föregående avsnitt tenderar 
de ibland att i alla fall utgå från vissa egenskaper hos det matematiska språket 
som, mer eller mindre, tas för givna. Det mer organiserade arbetssättet kan då 
sägas handla mest om att, till exempel med hjälp av generella teorier kring ling-
vistik, förklara hur dessa egenskaper kan ha uppstått eller att beskriva dem i ett 
större perspektiv. Därmed förekommer flera av de påståenden som finns i tabell 
3.1 också i dessa typer av referenser, vilket ibland alltså även här sker på ett 
sådant sätt att de tas som utgångspunkt i en fortsatt diskussion. Dock finns vissa 
speciella egenskaper i det matematiska språket som diskuteras mer ingående i 
vissa referenser. Dessa aspekter, tillsammans med de mer övergripande diskus-
sionerna kring matematikens språk som förekommer, kommer behandlas i detta 
avsnitt. 

Morgan (1998) menar att de flesta försök att karaktärisera det matematiska 
språket fokuserat på vokabulär och symboler8, men att det inte räcker att se mate-
matiska språket som tillägg till naturliga språk i form av speciella ord och sym-
boler. Halliday (1975) menar detsamma och inför begreppet matematiska register 
för att beskriva hur det naturliga språket används inom matematik, där det inte 
primärt handlar om att införa nya ord eller strukturer, utan om den speciella bety-

 
7 Här inkluderas Burton och Morgan (2000); Ervynck (1992); Halliday (1975); Laborde 
(1990); Morgan (1998, kap 2); UNESCO (1975); Watkins (1977, 1979). 
8 Även om Ervynck (1992) inkluderar naturligt språk i sin karaktärisering av det mate-
matiska språket fokuseras nästen enbart på symboler. Därmed behandlas inte denna refe-
rens mer ingående här. 
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delse och typ av argumentation man använder. Detta handlar alltså mer om att ta 
fram redan existerande strukturer i språket, som dock kanske varit specialiserade 
eller ovanliga. Morgan (1998, s. 10) ger som exempel på en sådan struktur 
användningen av ”om och endast om” inom matematiken. Olika register handlar 
därmed mer om att fokusera på olika typ av betydelse, på liknande sätt som olika 
språk kan ha ”inbyggt” fokus på olika aspekter av betydelse. Till exempel kräver 
vissa språk (t.ex. engelska) fokus på när en händelse inträffar medan andra språk 
(t.ex. kinesiska) fokuserar på slutförandet av en händelse och om det väsentliga 
ligger i händelsen i sig eller dess konsekvenser (Halliday, 1975). I det mate-
matiska registret kan nominalisering (dvs. att händelser transformeras till objekt, 
att substantiv skapas av verb) ses som ett sådant fokus på speciell typ av bety-
delse, en struktur som enligt Halliday har större semantisk och syntaktisk potential 
för olika typer av betoningar och strukturer av information. Laborde (1990, s. 57) 
ger ett exempel på en (dubbel) nominalisering; ”the composite of rotations”, där 
aktiviteterna ”to compose” och ”to rotate” har blivit objekt. Samtidigt har både 
aktiviteterna och den som utfört dessa försvunnit, något som visar sig vara vanligt 
förekommande i matematikers texter, både ”objektifiering” och opersonlighet 
(Burton & Morgan, 2000). Förhållandet mellan processer och objekt inom mate-
matiken (se t.ex. Gray & Tall, 1994; Sfard, 1991) kan kopplas samman med 
nominalisering, så att denna egenskap hos matematiska texter därmed också kan 
”härledas” från en egenskap i matematikämnet i sig. Å ena sidan skulle denna 
aspekt därmed kunna tänkas skapa ett behov av en speciell läsförmåga för mate-
matiska texter. Å andra sidan kan man notera att eftersom denna egenskap hos 
matematiska texter ligger nära kunskap och lärande i matematik i allmänhet 
kanske det primärt inte handlar om någon specifik aspekt av läsning inom mate-
matik. Istället kan möjligen en sådan egenskap i första hand handla om aktivering 
och utnyttjande av relevanta förkunskaper, vilket är en central aspekt av läsning i 
allmänhet. 

Watkins (1977, 1979) använde i sin studie olika versioner av matematiska 
texter, som använde sig av antingen strukturer från ”matematisk engelska” eller 
från ”vanlig engelska”. Vissa skillnader mellan dessa kan sägas handla om nomi-
nalisering, att den matematiska strukturen beskriver objekt medan den vanliga 
strukturen beskriver en aktivitet, även om Watkins själv inte beskriver skillnaden 
på detta sätt. Resultatet i denna studie visar ingen generell skillnad i hur väl 
studenter lyckades använda sig av den information som gavs i texterna beroende 
på dess struktur, men att studenter som läst färre matematikkurser verkade gynnas 
av den vanliga strukturen. Möjligen kan detta alltså handla om att bli bekant med 
de strukturer som finns i matematik, och Watkins (1977, s. 31) menar också att 
samma strukturer används ofta inom matematik och därmed att man relativt 
snabbt borde bli van med dem. Samtidigt visar resultat från Burton och Morgan 
(2000) att det finns stor variation bland matematiska texter inom en specifik genre 
(forskningsartiklar), det vill säga att det kan vara svårt att prata om det mate-
matiska språket, även när man begränsat sig till en viss genre. Istället för att lära 
sig specifika matematiska strukturer pekar Burton och Morgan på att utveckla en 
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mer mångfacetterad språklig medvetenhet, med fokus på ”knowledge of the forms 
of language that are available” (s. 451). 

3.2 Läsning och problemlösning 
Fokus i denna avhandling ligger inte på lösning av uppgifter eller problem9 men 
eftersom matematiska uppgifter ofta ges i skriftlig form kommer läsförståelse in 
också i denna situation. Eftersom sådana texter är en typ av matematiska texter 
kan läsförståelse av dem vara relevant att studera för att till exempel undersöka 
om det finns egenskaper i dessa typer av texter som skapar behov av ämnesspeci-
fika läsförmågor. Dock får man inte negligera den skillnad som finns mellan texter 
som beskriver ett problem som ska lösas och texter som beskriver och försöker 
förklara något för läsaren, till exempel kanske den viktigaste aspekten av texten 
handlar om att det är en uppgiftstext och inte att det är en matematisk text. 

En mer pragmatisk anledning till att också studera läsning av uppgiftstexter är 
att så få studier har hittats som fokuserar på matematiska texter eller läsning inom 
matematik. Hubbard (1990, s. 265) menar också att ”most of the work on reading 
mathematics has been directed towards improving problem solving skills”. Därför 
kommer i detta avsnitt läsförståelse av uppgiftstexter att behandlas för att studera 
möjliga effekter det matematiska innehållet i dessa texter kan ha på läsförståelsen, 
speciellt om det kan finnas behov av att utnyttja ämnesspecifika läsförmågor för 
dessa texter. 

Diskussionerna kring läsförståelse av uppgiftstexter kommer att utgå ifrån 
litteratur som behandlar egenskaper hos dessa typer av texter eller läsning av 
dessa texter. Sökning efter litteratur utgick från sökord som till exempel problem-
lösning, läsa, semantik eller lingvistik i relevanta kombinationer samt med mot-
svarande engelska ord. Men eftersom det i förra avsnittet noterades att det ofta 
verkar fokuseras på så kallade ’word-problems’ då matematiska texter eller läs-
ning inom matematik behandlas, genomfördes också en mer specifik sökning 
bland referenser om ’word problems’ för att även hitta referenser som på ett mer 
indirekt sätt behandlar läsning av uppgiftstexter. I avsnitt 3.2.1 beskrivs mer ingå-
ende sökningen kring ’word problems’. Därefter, i avsnitt 3.2.2, genomförs en 
samlad diskussion utifrån alla relevanta referenser som hittats kring läsförståelse 
av uppgiftstexter. 

 
9 Man kan ibland vilja skilja mellan uppgifter och problem men i diskussionerna i denna 
avhandling kommer dessa ord att användas synonymt, som att inkludera alla typer av 
uppgifter. 
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3.2.1 Litteratur kring ’word problems’ 
En allmän sökning i databasen MathDi10, den 6 september 2005, efter referenser 
som berör ’word problems’ gav 1424 träffar som publicerats under åren 1976-
2005. Sökningen, som begränsades till engelska referenser, använde sökord ”word 
probl*’ i ’basic index’. Denna stora mängd referenser behövde minskas i antal för 
att kunna genomföra analyser av dessa i rimlig tid. Därför valdes att begränsa 
sökningen till titlar, för att få referenser som mer direkt fokuserar på ’word 
problems’, samt att endast inkludera de som publicerats i tidskrifter, vilket antas 
säkra en generellt hög kvalitet på granskade studier. Genom dessa begränsningar 
reducerades antal träffar till 199 som alla inkluderades i den vidare analysen. Att 
endast behandla dessa 199 referenser från de 1424 som hittades i den ursprungliga 
sökningen kan naturligtvis göra att många relevanta studier missas. Men syftet 
med denna litteraturstudie är inte att göra en heltäckande beskrivning av forskning 
kring ’word problems’, då skulle istället ett slumpvis urval bland de 1424 referen-
serna ha varit mer lämpligt eller naturligtvis att behandla samtliga. I denna studie 
valdes istället att begränsa sökningen till titel och tidskrifter för att hitta litteratur 
av hög kvalitet som kan tillföra något i en samlad diskussion kring läsförståelse av 
uppgiftstexter. 

 För att hitta de referenser som är mest relevanta för syftena i denna avhand-
ling, det vill säga sådana som berör egenskaper hos matematiska texter eller läs-
ning av matematiska texter, analyserades titel och sammanfattning med avseende 
på vilken sorts forskning som beskrivs; empirisk eller teoretisk samt vad som 
studeras eller diskuteras. Detta resulterade i olika kategorier av referenser som 
finns beskrivna i tabell 3.2, där i huvudsak sådana kategorier som är relevanta för 
denna avhandlings syfte finns med (referenser som klassificerats varken som em-
pirisk eller teoretisk är bokrecensioner). Att endast studera titel och samman-
fattning har naturligtvis sina begränsningar och för vissa referenser har det också 
varit svårt att avgöra exakt vilken typ av forskning som behandlas i den full-
ständiga artikeln. Dessutom finns vissa dubbletter i databasen och det kan inte 
garanteras att alla dessa har hittats. Därför ska man inte lägga för stor vikt vid de 
antal som anges i tabellen och syftet med denna litteratursökning är inte heller att 
göra någon heltäckande beskrivning av dessa typer av referenser utan att hitta 
relevant litteratur för vidare diskussioner. 

Man kan dock konstatera att det inte finns många referenser bland de 199 
studerade som explicit behandlar läsning. Fler referenser finns dock som på något 
sätt behandlar egenskaper i texten som beskriver problemet, vilket också kan vara 
relevant för fortsatta diskussioner kring läsning av uppgiftstexter. 

 
10 http://www.emis.de/MATH/DI/ 
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Tabell 3.2. Kategorier av referenser bland 199 artiklar om ’word problems’, 
med antal referenser i varje kategori angivet. Indragen textrad 
anger en underkategori.  

Empiriska studier 115
Variation av variabler 75

Effekt på prestation (dvs. rätt eller fel lösning) 52
Effekt av textegenskaper 19
Effekt av läsförmåga 4

Effekt på lösningsprocessen 15
Effekt av textegenskaper 4

Fallstudie (ingen strukturerad variation av variabler) 40
Diskussioner eller teoretiska studier 77

Typer av problem eller egenskaper hos problem (inklusive hur 
lösningen kan påverkas) 12

Typer av faktorer som påverkar problemlösning 7

3.2.2 Läsförståelse av uppgiftstexter 
Diskussionerna kommer att fokusera på resultat från olika studier där olika typer 
av deltagare och uppgifter har använts, vilket naturligtvis kan påverka resultaten 
på olika sätt. Här kommer dock detta inte att problematiseras närmare utan exi-
stensen av uppgifter och deltagare för vilka de berörda resultaten inträffat kommer 
att ses som tillräckligt för diskussionerna. 

Som man kanske kan förvänta sig kan ett mer komplicerat språk i uppgifts-
texter göra att lösningsfrekvensen bland elever minskar (Abedi & Lord, 2001) 
precis som lägre läsförmåga kan (Jordan & Hanich, 2000). Detta kan dock tolkas 
som bevis för att en allmän typ av läsförmåga är aktiv vid läsning av uppgifts-
texter. De senaste PISA-studierna visar också en korrelation mellan läsförmåga 
och resultat på matematikuppgifter (Skolverket, 2001; Roe & Taube, 2006), och 
dessa korrelationer tolkas ibland direkt till att påvisa ett starkt orsakssamband: ”En 
god läsförmåga kan alltså ha avgörande betydelse för hur en elev klarar prov i 
matematik” (Skolverket, 2001, s. 84, kursivering ej i original). Men dessa korre-
lationer förklarar inte mycket, och Aikens (1972) översikt som visar att korrela-
tioner mellan läsförmåga och resultat på matematikuppgifter ligger mellan 0,40 
och 0,86, visar också att en stor del av denna gemensamma variation kan förklaras 
av en gemensam bakomliggande faktor i form av generell kognitiv förmåga 
(intelligens). Dessutom visade en longitudinell studie bland elever i skolår 1 och 2 
av Lerkkanen et al. (2005, s. 121) att förmåga i läsning och matematik var kopp-
lade till varandra båda åren men att ”mathematical performance predicted subse-
quent reading comprehension during the first year rather than vice versa”. 
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Elever visar sig ibland inte ta hänsyn till verkliga förhållanden när mate-

matiska uppgifter löses (Yoshida et al., 1997). Samtidigt har andra studier visat att 
man kan få elever att avge mer realistiska svar genom att ändra den fysiska eller 
sociala miljön då uppgifterna löses så att situationen inte i första hand uppfattas 
som matematisk (Roth, 1996; Wyndhamn & Säljö, 1997). Lässituationen påverkar 
alltså hur eleverna behandlar uppgiften och detta verkar vara en effekt av mate-
matikämnet eftersom samma uppgifter löstes i de nämnda studierna, men i olika 
situationer. Eleverna verkar alltså ha utvecklat vissa speciella strategier för mate-
matikuppgifter (eller för uppgifter som presenteras i ett matematiksammanhang), 
det vill säga att de tolkar uppgiften (texten) på olika sätt beroende på situationen. 
Detta kan därmed sägas handla om ämnesspecifika läsförmågor som här verkar 
innefatta att bortse från vissa typer av förkunskaper.  Notera att en ämnesspecifik 
läsförmåga alltså inte endast behöver aktiveras utifrån hur texten uppfattas av 
läsaren (som matematisk eller inte) utan också hur situationen då texten läses upp-
fattas (som matematisk eller inte). Det kan dock fortfarande ses som en ämnes-
specifik läsförmåga eftersom det väsentliga är att den utnyttjas när något uppfattas 
som matematiskt (texten eller situationen). En annan ämnesspecifik läsförmåga 
kan handla om att lokalisera och på olika sätt använda vissa nyckelord i texten 
(Hegarty et al., 1995; Nesher & Teubal, 1975). Bilsky et al. (1986) visar också att 
elever verkar läsa matematiktexter med fokus på kvantitativa aspekter till skillnad 
från när eleverna påverkades att läsa samma text mer som en berättelse, då de 
fokuserade på händelseförlopp och kvalitativa aspekter. 

De Corte et al. (1985) beskriver dessutom ’word problems’ som mycket speci-
ella typer av texter som kan innehålla tvetydigheter som måste tolkas på speciella 
sätt. Till exempel kan ett påstående att en person har 5 kronor i allmänhet tolkas 
antingen som att personen har exakt 5 kronor eller som att personen har minst 5 
kronor. Detta kräver alltså speciella typer av förkunskaper kring hur sådana påstå-
enden ska tolkas, det vill säga att texten kräver specifika läsförmågor. 

De olika speciella läsförmågor som diskuterats kan tänkas bero på att texten är 
matematisk eller att texten beskriver en uppgift att lösa, eller både och. 
Hershkovitz och Nesher (2001) noterar att elever när de fick återberätta en upp-
giftstext ibland gjorde detta i en annan ordning än texten, en ordning som över-
ensstämde mer med de beräkningar som genomfördes för att lösa uppgiften. 
Därmed verkar den mentala representationen av uppgiftstexten påverkas av att det 
just är en uppgift som beskrivs. Därför är det också osäkert om de olika läs-
strategier som används för uppgiftstexter också används för andra typer av mate-
matiska texter. Dessutom kan man notera att de berörda undersökningarna mest 
handlat om strategier som utvecklats av eleverna, antagligen åtminstone delvis 
informellt på egen hand. Liknande företeelse har noterats inom fysik av Dee-
Lucas och Larkin (1988, s. 288) att ”students develop rules specifying what cate-
gories of information are important”. Denna typ av lässtrategi visade sig inte 
finnas hos vare sig experter inom området eller personer utan utbildning inom 
fysik. Möjligen kan samma förhållande gälla för vissa lässtrategier för mate-
matiska texter, att de inte förekommer hos vare sig experter eller personer som 
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inte utbildar sig inom matematik, det vill säga att det är något i själva utbildnings-
systemet som skapar ett behov av speciella lässtrategier som dock kanske inte är 
önskvärda (eftersom de inte används av experter inom området). Nesher och 
Teubal (1975) pekar ut strategin att fokusera på nyckelord som en sådan icke 
önskvärd strategi eftersom denna visar sig kunna fungera som en störande faktor i 
försök att lösa uppgifter. 

Få studier har hittats som på ett explicit sätt behandlar läsförståelse i relation 
till problemlösning. De flesta studier som behandlats här studerar hela processen 
(läsning av text och lösning av uppgift) och studerar därmed läsning mer indirekt. 
Deras resultat har här sedan tolkats i förhållande till eventuell förekomst av speci-
ella läsförmågor. Dock kan man försöka beskriva läsförståelsens roll i problem-
lösning genom modellen som finns i figur 3.1, som är en grafisk tolkning av 
Nesher och Teubals (1975, s. 42) diskussioner kring två huvudstrategier när det 
gäller att ”översätta” naturligt språk till matematiska uttryck: ”(a) a direct sequen-
tial translation, and (b) a grasping of the whole problem structure, making use of 
auxiliary representations and then proceeding to translate”. Strategi (a) beskrivs 
alltså i figuren av pilen från uppgiftstexten direkt till en matematisk representation 
av denna text (text till text). Strategi (b) beskrivs av vägen från uppgiftstext via 
förståelse av situationen som beskrivs till en matematisk representation av denna 
situation (dvs. att det sker en sorts modellering). 

Nesher och Teubal pekar på att strategin med att använda nyckelord tenderar 
att bli en strategi av typ (a). Förekomst av denna strategi kan noteras också bland 
collegestudenter när de löser uppgifter (Clement et al., 1981) samt i metodböcker 
för blivande lärare där aktiviteter kring läsning inom matematik diskuteras 
(Draper, 2002). Metsisto (2005, s. 9) upplever också att lärare använder denna 
strategi när de hjälper elever med att förstå och lösa uppgifter genom att de ”say 
such things as ’of means times’ and ’total means you probably have to add some-
thing’”. Även om dessa strategier kan antas vara specifika för texter som beskriver 

Modellering Läsförståelse 

Text till text 
Matematik Uppgiftstext 

Situation 

Figur 3.1.  Modell beskrivande två huvudstrategier för att ”översätta” en 
            text i naturligt språk till en matematisk representation. 
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en uppgift är det möjligt att generaliserade versioner av dessa strategier kan finnas 
för andra typer av texter, till exempel att fokusera på vissa delar av texter. 

Det bör noteras att en uppdelning mellan läsning och lösning inte är så ren-
odlad som modellen i figur 3.1 kan tyckas visa. Dessa processer, att läsa och förstå 
en uppgift samt att lösa uppgiften, överlappar varandra på olika sätt. Österholm (i 
tryck) diskuterar detta mer ingående och dessutom finns det teorier kring model-
lering som behandlar dessa steg i att förstå och behandla en uppgift (t.ex. 
Borromeo Ferri, i tryck). 

Mest relevant för denna avhandling kan därmed sägas vara första steget i stra-
tegi (b), och om detta steg kan kräva någon speciell typ av läsförmåga. Resultat 
från Knifong och Holtan (1977) pekar på att detta första steg inte är det största 
problemet i att lösa ’word problems’ eftersom elever som intervjuades nästan 
alltid (i mer än 90 % av fallen) kunde läsa texten korrekt samt beskriva situationen 
i texten och vad texten frågade efter, men sällan (36 %) kunde beskriva ett korrekt 
sätt att lösa uppgiften. Studier med liknande explicit fokus på läsförståelsens rela-
tion till lösning av uppgifter verkar vara sällsynt. Istället tycks slutsatser kring läs-
förståelse ofta dras utifrån att endast studera resultat på test (såsom de nämnda 
korrelationsstudierna) eller hur lösningar på enskilda uppgifter ser ut, som till 
exempel Möllehed (2001) som konstaterar att den överlag vanligaste orsaken till 
fel är brister i det han kallar textförståelse. Men utan att mer ingående studera 
lösningsprocessen borde det vara svårt att till exempel skilja mellan fel som sker i 
strategi av typ (a) eller (b). Istället för att på olika sätt konstatera att resultat och 
prestationer beror på läsförståelse behövs alltså mer ingående studier kring för-
hållanden mellan läsförståelse och lösning av uppgifter. Detta ligger dock utanför 
syftet med denna avhandling. 

3.3 Symboler 
Ordet ’symbol’ kan i olika sammanhang ges olika betydelse och inkludera eller 
exkludera olika saker. Till exempel kan allt skrivet (och mycket mer) ses som 
symboler, men här kommer (matematiska) symboler att referera till det speciella 
symboliska språk som finns inom matematiken. Drouhard och Teppo (2004) kallar 
detta för ’symbolic writings’ vilket inkluderar sådant som siffror samt tecken för 
olika typer av operationer och relationer och exkluderar sådant som teckningar, 
tabeller och diagram. I detta avsnitt kommer diskussionerna att fokusera på jäm-
förelser mellan symboler och naturligt språk vad gäller läsförståelse (dvs. läs-
processen och den mentala representationen) för att se om och hur symboler i 
texter kan tänkas skapa behov av speciella läsförmågor. Inledningsvis diskuteras 
huvudsakligen enstaka symboler, för att därefter behandla sammansättningar av 
symboler (avsnitt 3.3.1). 

Matematiska symboler kan ses som figurer som står för något, det vill säga att 
de har en viss innebörd eller betydelse. Detta kan också sägas om vanliga ord, som 
i likhet med matematiska symboler oftast är konventionellt skapade (Shuard & 
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Rothery, 1984, s. 36). Med detta menas att det inte finns någon direkt koppling 
mellan symbolens utseende och dess innebörd förutom just en konvention att 
symbolen står för just detta. Bergsten (1990, s. 55) kallar dessa symboler för 
stipulativa former, som skiljer sig från de genetiska formerna, med vilket avses 
matematiska symboler som har en tydlig koppling till dess betydelse. Pimm (1989, 
s. 142) ger några exempel på sådana symboler, bland annat ∠ för vinkel. Denna 
symbol är också ett exempel på sådana matematiska symboler för vilka man 
behöver ha lärt sig vad symbolen står för, för att kunna utläsa den, det vill säga att 
man till symbolen har ett ord eller en fras associerad11, som man använder då man 
vill utläsa en text där symbolen ingår12. Samma symbol, eller kombination av 
symboler, kan också ha fler möjliga sätt att utläsas på, till exempel kan ’+’ utläsas 
som ’plus’ eller ’addera’ (med eventuella lämpliga böjningar). Detta skiljer sig 
från vanliga ord, för vilka man i princip har ett entydigt sätt att utläsa dem på och 
att man oftast kan utläsa obekanta ord eftersom ord baseras på ljud som byggs upp 
av alfabetets bokstäver, något som är gemensamt för alla vanliga skriftspråk, att 
de kodar talspråk i text (Perfetti, 2003). 

Den mentala representationen av ett obekant ord kan därmed också bestå mer 
av hur utläsningen låter, och kanske inte primärt hur ordet är uppbyggt bokstav för 
bokstav. En obekant symbol, av den diskuterade typen, kommer dock endast att 
kunna representeras utifrån symbolens utseende, det vill säga som en figur. 
Obekanta ord respektive symboler kan alltså (primärt) komma att representeras på 
olika sätt i minnet. Båda tillhör dock en ytlig komponent, eftersom betydelsen av 
ordet eller symbolen är obekant. Dock kommer det sammanhang ordet eller sym-
bolen ingår i att ge (början till) en viss betydelse till ordet/symbolen, även om 
ingen förklaring ges explicit i texten. Berger (2004) argumenterar också för att 
skapande av betydelse för symboler och ord sker på samma sätt, genom så kallad 
funktionell användning innan mer formell betydelse utvecklas. På detta sätt kan 
man bygga upp en ganska omfattande förståelse (dvs. många associationer) för ett 
nytt ord eller en ny symbol, men där man för symbolen inte nödvändigtvis vet hur 
man kan utläsa den. Melin (2004, s. 44) refererar dock till forskning som ”visat att 
vi faktiskt aktiverar en del av talmuskulaturen vid tyst läsning”. Vi tar alltså hjälp 
av hur det låter att utläsa texten i skapandet av den mentala representationen, 
något som kanske kan göra det svårare att stöta på en obekant symbol än ett 
obekant ord. Man kanske också kan få svårare att förstå en text innehållande 
någon symbol man inte kan utläsa än om motsvarande obekanta ord (dvs. hur 
symbolen utläses) finns i texten, även om man har en omfattande förståelse kring 
symbolens/ordets betydelse, egenskaper eller användning. 

 
11 Att man till en enstaka symbol associerar ett helt ord eller en hel fras kan göra att 
symbolspråket kan ses som kompakt jämfört med texter som inte använder symboler i 
samma utsträckning, en egenskap påtalad av bland annat Blanton (1991), Dunlop & 
Strope (1982) och Kane (1968). 
12 I Pimms (1989) kategorisering av symboler ingår här ’logograms’ och ’pictograms’. 
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Förutom sådana matematiska symboler för vilka man behöver lära sig ett sätt 

att utläsa dem finns också symboler som direkt kan utläsas, även om deras bety-
delse inom matematik inte är bekanta13, till exempel sådana som byggs upp av 
vanliga bokstäver eller siffror. Dock kan denna utläsning ske på olika sätt, vissa 
som mer fokuserar på ytliga aspekter och andra som mer fokuserar på betydelsen 
av symbolen. Pimm (1989, s. 181) benämner dessa ”spelling pronunciation” 
respektive ”interpretative”. Ett inom matematiken allmänt accepterat sätt att utläsa 
något på behöver dock inte alltid vara av den sistnämnda typen. Till exempel kan 

dx
dy  utläsas som ”d y d x” eller som ”derivatan av y med avseende på x”, som är 

exempel på de två olika sätten att utläsa på, men som båda kan accepteras som 
möjliga sätt. Olika sätt att utläsa en symbol på kan också vara lämpliga i olika 
situationer, eftersom de olika utläsningarna kan fokusera på olika aspekter av 
symbolens betydelse, som kan vara mer eller mindre relevanta i en specifik situa-
tion. Men liknande kan sägas gälla för vanliga ord, där olika aspekter av ordets 
betydelse kan vara mer eller mindre relevanta i olika situationer, och där samman-
hanget spelar in för att aktivera de ”rätta” associationerna. Dock utläses vanliga 
ord som sagt alltid i princip på samma sätt. Observera att denna diskussion kring 
utläsning av symboler och ord är relevant för all läsning, eftersom det konstaterats 
att talmuskulaturen är aktiv även vid tyst läsning (Melin, 2004, s. 44), och vissa 
skillnader har alltså här framkommit mellan läsning av symboler och vanliga ord. 
Studier av personer med vissa hjärnskador har också påvisat att symboler för tal, 
till exempel ’3’, processas annorlunda än motsvarande ord, ’tre’ (McCloskey & 
Caramazza, 1987). Om denna skillnad har något samband med själva utläsningen 
av symboler och ord kan dock inte avgöras, och inget säger heller att detta resultat 
direkt kan generaliseras till alla typer av symboler och ord. Det lyfter dock fram 
möjligheten att textens form kan påverka den mentala representationen, något som 
också behandlas av till exempel Campbell (1994) och Noël et al. (1997) när det 
gäller siffror och aritmetik. Empiriska resultat verkar dock vara öppna för olika 
tolkningsmöjligheter (se Campbell, 1998). 

I den mentala representationen kan symboler sägas få sin betydelse på samma 
sätt som för ord, det vill säga utifrån de associationer som finns till den nod i den 
mentala strukturen som motsvarar symbolen eller ordet. Symbolen i sig skulle 
därmed kunna anses tillhöra en ytlig komponent i den mentala representationen, 
precis som specifika ord eller fraser gör det. Men den mentala representationen av 
symboler och ord i den ytliga komponenten har alltså visat sig kunna ske på olika 
sätt, och det finns också anledning till att fördjupa sig mer i hur man kan karak-
tärisera den mentala representationen av matematiska symboler. Inom matematik 
kan man behandla och hantera symboler som objekt i sig, det vill säga som om 

                                              
13 I Pimms (1989) kategorisering av symboler ingår här ’punctuation symbols’ och 
’alphabetic symbols’. 
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symbolen är det den symboliserar och inte bara en symbol för det. I sådan han-
tering kan man sägas försöka undvika att utläsa alla symboler och där behand-
lingen tycks ske på en ytlig nivå eftersom man hanterar symboler utan att fokusera 
på betydelse, varken av symbolerna i sig eller av det man gör med dessa symboler; 
”mathematicians who can detach the semantic component of the symbols at will 
can work much more quickly with the symbols” (Pimm, 1989, s. 183). Till exem-
pel kan detta handla om att ”flytta över saker från den ena sidan till den andra” vid 
ekvationslösning, där fokus varken ligger på betydelsen av de saker som flyttas 
eller på betydelsen av själva flyttandet. Förutom att vissa olikheter kan finnas 
mellan den mentala representationen av symboler respektive ord, kan det alltså 
inom matematik ibland finnas direkta fördelar med en mental representation 
begränsad till en sorts ytlig komponent, något som är svårt att se motsvarighet till i 
”vanliga” texter. Men som citatet från Pimm antyder finns dessa fördelar med den 
ytliga komponenten nog i första hand om det sker ”at will”, det vill säga att man 
avsiktligen (tillfälligt) bortser från betydelsen av symbolerna, något som också 
Drouhard och Teppo (2004, s. 251) lyfter fram: ”expert behaviour is neither being 
aware of the meaning of symbols all the time, nor forgetting it all the time. 
Instead, it relies on the capability to reach the meaning of the symbols on 
demand”. 

En till synes ytlig representation av symboler, det vill säga som figurer, verkar 
alltså inom matematik kunna ha en annan roll än en ytlig representation av vanliga 
ord. Symbolen/figuren kan alltså sägas ha viss betydelse i sig, och det kan verka 
för begränsande att bara se symbolen i relation till en viss referent. Detta gör 
nämligen att symbolen skulle ses som i huvudsak ha en association, nämligen till 
dess referent, och att all betydelse finns hos denna, det vill säga att symbolen får 
sin betydelse genom referenten. Istället för detta sätt att se på symboler föreslås 
här något som redan sagts, nämligen att symbolen får sin betydelse på samma sätt 
som vanliga ord, genom alla (för tillfället aktiva) associationer som finns till 
symbolen. Även om man accepterar flera referenter till en symbol, som därmed 
skapar flera associationer, räcker inte detta eftersom även andra typer av associa-
tioner kan påverka betydelsen av symbolen, såsom olika relationer till andra 
symboler (eller ord) som inte direkt handlar om vad symbolen står för. Möjligen 
handlar denna diskussion om vad man menar med ’referent’, men att prata om en 
symbol och dess referent(er) kan alltså verka begränsande eftersom detta kan 
avspegla synen på existensen av en specifik och invariant betydelse. Diskussioner 
om att man ”bortser” från symbolens betydelse i vissa situationer kan därmed 
istället sägas handla om att man fokuserar på en viss (möjligen starkt begränsad) 
betydelse av symbolen. Associationer till symbolen som då aktiveras kan till 
exempel handla om vissa räkneregler, där symbolen i sig (dvs. figuren) fungerar 
som ett objekt som följer dessa regler. Det handlar då alltså inte om någon ytlig 
komponent av den mentala representationen i dessa sammanhang, utan om en 
sorts specialiserad betydelse, som här benämns den operativa betydelsen av 
symbolen. Bergstens (1990) behandling av form berör bland annat denna aspekt 
av symboler genom att diskutera formoperationer som just avser den operativa 
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aspekten av symboler. Sfard och Linchevskys (1992, s. 136) diskussioner kring 
’pseudostructural conceptions’ berör också denna typ av betydelse hos symboler, 
med exempel från likheter och olikheter där ”propositional formulae are con-
ceived just as strings of semantically void symbols, for which the formal trans-
formations used to find the solution are the only source of meaning”. Trots att 
symbolerna är ”semantiskt tomma” har de alltså en betydelse. Kintschs (1998) 
beskrivning av den textbaserade komponenten som uppbyggd av den semantiska 
strukturen bör därför utvidgas till att också inkludera den operativa betydelsen hos 
symboler. 

Även om det i diskussionerna kring symboler inkluderats kommentarer om 
komponenterna av den mentala representationen (till största delen om den ytliga 
komponenten), bör det påpekas att den mentala representationen av en enstaka 
symbol är svår att sägas tillhöra en viss komponent, främst eftersom dessa kom-
ponenter i första hand är avsedda att användas för att beskriva den mentala repre-
sentationen av en längre text. Till exempel behöver en mental representation av en 
symbol som en figur (dvs. utan att kunna utläsa den) inte begränsa represen-
tationen till den ytliga komponenten eftersom även en figur kan ha viss innebörd 
genom diverse associationer som finns tillgängliga till denna figur. Likaså kan en 
utläsning av en symbol, även om själva utläsningen kan sägas relatera mer till 
betydelsen, handla om en rent ytlig association till symbolen, som består av ett ord 
eller en fras som används för att utläsa denna symbol. 

Hittills har därmed vissa speciella aspekter kring matematiska symboler be-
rörts som kan tänkas skapa behov av särskilda läsförmågor för att läsa texter som 
innehåller sådana symboler. Det handlar om att utläsning av vissa symboler inte 
kan ske lika naturligt eller entydigt som för vanliga ord och att symboler därmed 
ibland kan tendera att ses som figurer i den mentala representationen. Dessutom 
finns den operativa betydelsen som en speciell aspekt av symbolers betydelse. 

3.3.1 Symboliska uttryck 
Även om mest fokus här kommer att vara på algebraiska uttryck, kan denna 
diskussion också ses i ett mer allmänt perspektiv genom att det handlar om sam-
mansättningar av flera symboler, där läsning och mental representation av sådana 
sammansättningar kommer att behandlas. 

Precis som enstaka symboler kan sammansättningar av symboler också repre-
senteras på olika sätt, till exempel mer som figurer eller med mer koppling till hur 
man kan utläsa symboler. Oberoende av detta kan symbolens betydelse vara mer 
eller mindre utvecklad samt mer eller mindre relevant för en specifik situation. 
Den mentala representationen av uttryck bestående av matematiska symboler 
verkar precis som naturligt språk bygga på någon sorts meningsfull struktur hos 
uttrycket (Bernard, 1983) och alltså inte bara ske symbol för symbol. Delvis kan 
detta handla om en ren utseendemässig struktur (dvs. en sorts ytlig struktur), men 
Jansen et al. (2003, s. 26) konstaterar i sin studie att ”it is syntactic processing that 
plays the primary role in the encoding of algebraic expressions” samt att 
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the similarity between the encoding mechanisms used to process algebraic 
expressions and sentences of natural language suggest that there are 
common grammatical processes that may be universally used in the 
processing of all languages (Jansen et al., 2003, s. 28). 

Att det matematiska symbolsystemet också kan betraktas som ett språk konstaterar 
Drouhard och Teppo (2004) genom att hänvisa till olika författare som ”first chose 
a precise definition for what is a language, and then carefully proved that the 
symbolic writings system matched all the requirements”. Det är därmed menings-
fullt och relevant att prata om till exempel syntax, grammatik och semantik även 
för symboliska uttryck. Detta gör också till exempel Lennerstad och Mouwitz 
(2004) i sin behandling av språkliga aspekter av matematiska symboler. 

Enstaka matematiska symboler kan dock ingå i meningar som för övrigt består 
av vanliga ord och kan där till exempel agera substantiv. Uppbyggnaden av sådana 
meningar kan då följa grammatiken för det naturliga språket, där 

a single operator (a verb phrase, a verb or an adjective, for example) must 
act on a single argument (a noun phrase, a noun phrase or a noun, 
respectively, in the examples), to form the legitimate expressions of the 
language (Ernest, 1987, s. 360). 

Grammatiken för algebraiska uttryck skiljer sig dock från grammatiken för det 
naturliga språket, eftersom de algebraiska uttrycken till stor del kan sägas vara 
uppbyggda av binära operatorer14, som alltså agerar på två argument. Till exempel 
är ’2 + 5’ addition som agerar på de två talen. Detta kan dock också ses som en 
enställig/unär operator (eng. ’unary operator’), som ”two acted on by the operation 
add five” (Ernest, 1987, s. 360). Vid läsning av algebraiska uttryck kan man alltså 
behöva använda en annan sorts grammatik än den som används i det naturliga 
språket och försök att tolka uttrycken med det naturliga språkets grammatik kan 
därmed påverka den mentala representationen. 

För att kunna skapa en meningsfull mental representation av en text behöver 
man för det första känna igen de ord eller symboler som bygger upp texten. Vissa 
speciella sammansättningar av symboler används ganska ofta inom matematiken, 
något som kanske kan göra att dessa känns igen på en gång, som om det vore en 
symbol, och utan att avkoda uttrycket utifrån dess struktur. Jansen et al. (2003) 
konstaterar att detta i alla fall inte verkar ske i någon större utsträckning, men: 

This, of course, does not exclude the possibility that some collections of 
symbols are represented as lexical-like tokens. For example, this may well 
be true for common sub-expressions such as x2. (s. 24) 

Till exempel kan uttrycket ’x2’ därmed representeras på flera olika sätt, dels som 
motsvarande ett ord eller en symbol, eller som en operator som agerar på x. Denna 
operator skulle kunna vara att x upphöjs till just 2 (dvs. som en unär operator) eller 

 
14 Matematiken kan dock i allmänhet sägas innehålla n-operatorer som agerar på n 
argument, något Ernest (1987, s. 360) kallar för ”n-place functions”. 
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som en mer allmän ”potensoperator” som agerar både på x och på 2 (dvs. som en 
binär operator). Notera att den sistnämnda operatorn inte finns i uttrycket som 
någon egen symbol, utan signaleras genom hur symboler placeras i förhållande till 
varandra. Detta är ett exempel på den tvådimensionella strukturen som kan finnas 
hos algebraiska uttryck. Men uttrycket kan också skrivas endimensionellt där en 
symbol för potensoperatorn måste införas, till exempel ’x^2’. Den tvådimen-
sionella strukturen som kan finnas hos algebraiska uttryck återfinns inte i naturliga 
språk och för algebraiska uttryck finns till skillnad från vanliga meningar ibland 
heller ingen uppenbar start- eller slutpunkt för läsning. Ernests (1987, s. 345) 
modell utgår dock från att man i läsningen börjar med att ”the main operator of the 
expression is located and identified”, som delar upp uttrycket i två delar, vilka 
behandlas på liknande sätt var för sig. Han gör ingen skillnad på hur uttrycket 
skrivs, men uppbyggnaden av uttryck i två dimensioner verkar kunna förenkla 
läsandet, kanske främst för att få en överblick över hela uttrycket, något som kan 
vara svårt om samma uttryck skrivs i en dimension. Till exempel känns nog 
uttrycket 
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lättare att överblicka än uttrycket 
)1/()3/())1()3/(()17( ++−=+⋅−− xBxAxxx . 

Men om denna skillnad påverkar den slutliga mentala representationen eller om 
det endast handlar om en skillnad i tiden som behövs för att läsa och avkoda 
uttrycken (dvs. tiden för att skapa den mentala representationen) går inte att 
avgöra här, utan empiriska undersökningar skulle behövas för att avgöra detta. 

Läser man ett algebraiskt uttryck kommer man med största sannolikhet inte att 
komma ihåg alla detaljer i detta uttryck, åtminstone inte om uttrycket står i ett 
sammanhang, det vill säga i en längre text. Men ett och samma uttryck har visat 
sig kunna representeras på olika sätt, och det skulle alltså behövas empiri för att se 
om dessa olika representationssätt existerar hos personer, samt om existerande 
modeller över läsprocessen (såsom CI-modellen, se avsnitt 2.3) då på ett tillfreds-
ställande sätt skulle förutsäga hur den mentala representationen av hela uttryck ser 
ut. Olika typer av förkunskaper kan också användas i den mentala representation-
en, det vill säga så att en FB skapas. Till exempel kan man i den likhet med tre 
bråk som gavs ovan se detta som en partialbråksuppdelning, som kan göra att man 
fokuserar på vänsterledet i likheten eftersom man då kan veta hur högerledet ser 
ut, givet ett visst uttryck i vänsterledet. Detta gör att man kan rekonstruera ut-
trycket utan att komma ihåg hela uttrycket i sig. Förkunskaper kan alltså göra att 
man fokuserar på olika aspekter av ett uttryck, som sedan används i den mentala 
representationen av uttrycket. Detta verkar också vara relevant då man i en text 
ger ett konkret exempel på något, till exempel en viss metod för att genomföra 
något, där de exakta uttrycken i sig kanske inte är viktiga, utan det viktiga kan 
vara att se hur man skriver om dessa uttryck. För detta verkar dock i allmänhet 
krävas förkunskaper om de aktuella uttrycken, det vill säga skapandet av en FB är 
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av vikt. Om till exempel uttrycket ’x2 + 3x + 7’ skulle representeras som ’polynom 
av grad 2’ skulle en FB skapas, om inte texten refererar till uttrycket som just ett 
polynom av grad 2, eftersom detta inte är en representation av uttrycket som 
sådant (dvs. inte som det explicit ges i texten) utan viss förkunskap om detta 
uttryck har använts för den mentala representationen. Det kan alltså vara viktigt att 
i en liknande representation just innefatta någon (för situationen relevant) egen-
skap hos det aktuella uttrycket för att i texten som helhet kunna skapa en sam-
manhängande mental representation. Österholm (2004, s. 10) observerade dock 
exempel på elever där ”the expressions seem to be represented only as ‘an expres-
sion’, where no properties of this expression are preserved”. Detta fenomen liknar 
det Woodrow (1982, s. 290) kallar ’temporary redundancy’; ”in which a whole 
group of symbols are at one stage carried without reading, only to need detailed 
reading later”. Som sagt borde det alltid vara åtminstone någon egenskap hos ett 
uttryck som är relevant i en viss text, men om man inte uppmärksammar detta kan 
uttrycken sägas störa flödet i läsningen av texten (Freitag, 1998, s. 17). En anled-
ning till att inte uppmärksamma sådana egenskaper kan vara att de erfarenheter 
läsaren haft med algebraiska uttryck aldrig gjort detta nödvändigt. Ernest (1987, 
s. 350) menar till exempel att 

mathematical expressions are commonly presented, not for purposes of 
comprehension, in the psycholinguistic sense of contributing to the con-
struction of a larger meaning context, but as the initial state of a mathe-
matical task which will be transformed in the performance of the task. 

Man kan alltså som läsare förstå symboliska uttryck på flera olika sätt när man 
läser en text som innehåller sådana uttryck. Citatet från Ernest ovan berör skill-
naden mellan att se uttryck antingen som en naturlig del i en text eller som start-
punkten för att genomföra transformationer. Om uttryck ses som en naturlig del i 
en text kan dessa, på samma sätt som övrig text, aktivera olika typer av associa-
tioner som hjälper till att skapa koherens i texten som helhet, något som kan 
försvåras om uttryck ses som en mer separat del av en text (som startpunkt för att 
genomföra transformationer). Förekomsten av symboliska uttryck i en text kan 
därmed på olika sätt påverka läsförståelsen för hela texten. Detta ligger dessutom 
nära distinktionen som gjordes tidigare kring enstaka symboler angående den 
operativa betydelsen (som skapas genom vad man gör med symbolerna, t.ex. olika 
typer av transformationer) eller liknande betydelse som vanliga ord (som därmed 
lättare kan passa in i ett sammanhang av vanlig text). Läsförståelse för symboliska 
uttryck i en text kan alltså också tänkas beröra den operativa betydelsen (där de får 
sin betydelse genom de transformationer som görs eller kan göras med uttrycken) 
eller en liknande betydelse som vanliga påståenden eller beskrivningar (där t.ex. 
en viss ekvation kan få sin betydelse genom att den ses som ’en ekvation’ eller 
som att representera ett geometriskt objekt). Dessutom, även om man fokuserar på 
det symboliska uttrycket i sig utan ett sammanhang i en text kan man notera olika 
sätt att förstå detta uttryck på. Inledningsvis i detta avsnitt behandlades symboler 
som operatorer och sedan diskuterades uttryck som objekt med vissa egenskaper. 
Man kan därmed skilja mellan att fokusera på uttryck som antingen beskrivning 
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av en process eller ett objekt. Sfard (1991) beskriver dessa aspekter som olika 
sidor av samma mynt men där steget att också kunna betrakta uttryck som objekt 
(s.k. reifikation) inte är trivialt. Gray och Tall (1994) har i sin tur infört begreppet 
’procept’ för att beskriva en integrering av både process och objekt/begrepp 
(’concept’) i matematiska symboler och uttryck. 

När det gäller symboliska uttryck har därmed vissa speciella aspekter berörts 
som kan tänkas skapa behov av särskilda läsförmågor för att läsa texter som inne-
håller sådana uttryck. När det gäller texter som helhet kan man tänkas behöva 
fokusera på olika aspekter av symboliska uttryck beroende på sammanhanget. Och 
när det gäller uttrycken i sig kan man notera att de är uppbyggda med en annan 
grammatik jämfört med naturliga språk samt att uttryck kan ses som beskriva 
antingen en process eller ett objekt. 

3.4 Begrepp och procedurer 
Hiebert och Lefevre (1986) pekar på att mycket diskussioner och debatt förts 
kring kunskap om begrepp respektive procedurer inom matematik (eng. ’concep-
tual and procedural knowledge’) och att denna uppdelning även kan sägas ha en 
central roll inom mer allmänna diskussioner om kunskap och lärande. Även om 
många på något sätt diskuterar kunskap om begrepp och procedurer kan språk-
bruket vid beskrivningar av dessa typer av kunskap variera och det kan då även 
finnas, små eller stora, skillnader i vad man avser med denna distinktion. Här ses 
begreppskunskap som bestående av kunskap om egenskaper hos begrepp (eller 
symboler) eller relationer mellan olika begrepp, och kan också beskrivas som 
kontrast till procedurkunskap, som består av kunskap kring möjliga aktiviteter 
som kan utföras med begreppet (eller symbolen). Detta är naturligtvis en ganska 
oprecis beskrivning, men någon mer detaljerad definition av dessa begrepp ses 
inte som nödvändig för diskussionerna i detta avsnitt. 

Matematiska texter kan alltså tänkas fokusera på att beskriva och förklara 
begrepp eller procedurer, eller en blandning av dessa vilket kanske är det van-
ligaste. Men i denna avhandling kommer i alla fall att skiljas mellan begrepps-
förklarande och procedurförklarande texter, där jämförelsen då oftast görs mellan 
givna texter, att en text kan ses som att fokusera mer på begrepp jämfört med en 
annan text som fokuserar mer på procedurer. Exempel på begreppsförklarande 
texter kan vara sådana som presenterar ett ord/begrepp eller en symbol med en 
definition och vissa egenskaper som följer av denna. Texter som behandlar meto-
der för att lösa vissa typer av ekvationer kan ses som exempel på procedur-
förklarande texter. 

Existensen av dessa olika typer av texter kan tänkas skapa behov av speciella 
typer av läsförmågor. Mills et al. (1995), som dock inte studerat matematiska 
texter, noterar att studenter läser procedurförklarande texter på olika sätt beroende 
på om de informeras om att de sedan förväntas genomföra proceduren eller att 
återberätta texten. De olika lässtrategierna gjorde också att ”Read-to-Do partici-
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pants performed the task better and Read-to-Recall participants recalled the text 
better” (Mills et al., 1995, s. 79). Det verkar alltså handla om en speciell läsför-
måga som är aktiv vid läsning av en text för att förstå och kunna genomföra en 
procedur jämfört med att kunna beskriva innehållet i texten. Mills et al. beskriver 
denna skillnad som att handla om att läsare som ska summera texten fokuserar på 
att skapa en textbaserad mental representation (TB) och de som ska genomföra 
proceduren fokuserar på att skapa en förkunskapsbaserad mental representation 
(FB). Diehl och Mills (2002) pekar också på en skillnad avseende hur textinne-
hållet behandlas, att läsare som är ute efter att lära sig en procedur fokuserar, 
medvetet eller omedvetet, på de delar av texten som direkt berör genomförande av 
proceduren och till exempel inte på beskrivningar av varför vissa steg i en proce-
dur genomförs, eller kan genomföras. 

Gällande matematiska texter så kan man, precis som Hiebert och Lefevre 
(1995) gör, se kunskap kring symbolanvändning som en viktig aspekt av proce-
durkunskap. Procedurförklarande texter behöver dock inte nödvändigtvis inne-
hålla symboler, även om det kanske är vanligt att man i en procedurförklarande 
text ger ett exempel på proceduren genomförd och inte bara ger en mer allmän 
beskrivning av proceduren. Men eftersom behandlingen av symboler är det cen-
trala i en procedurförklarande text kan den operativa betydelsen av symboler bli 
viktigast att aktivera hos läsaren. En procedurförklarande text kan till exempel 
bestå av omskrivningar av algebraiska uttryck (eller sammansättningar av sym-
boler i allmänhet), där det viktigaste inte nödvändigtvis är uttrycken i sig, utan vad 
man gör med dem (dvs. proceduren). Som diskuterades i avsnitt 3.3.1 kan det då 
vara viktigt med en förkunskapsbaserad representation (FB) av de algebraiska 
uttrycken, där endast vissa relevanta aspekter av uttryck tas med i representationen 
för att denna inte ska begränsas till just det specifika exemplet som behandlas i 
texten, utan beröra mer generella aspekter av proceduren. Att det i matematiska 
procedurförklarande texter ofta kan handla om att generalisera från ett givet 
exempel kan ses som en skillnad mot de texter som användes av Mills et al. 
(1995). Deras texter beskrev hur man skulle hantera vissa konkreta material, och 
en annan skillnad är därmed att proceduren faktiskt kan vara genomförd i en 
matematisk text medan den endast beskrivs i texterna Mills et al. använde. I den 
matematiska texten handlar det därmed om att se proceduren genomförd med ett 
specifikt objekt och att försöka generalisera detta till liknande objekt medan de 
andra texterna innehåller en allmän beskrivning av proceduren. Därmed får man 
vara försiktig med att generalisera resultaten från Mills et al. till alla typer av 
procedurförklarande texter, vilket de själva också påpekar. 

Eftersom behandlingen av symboler är i fokus i procedurförklarande texter 
innehåller dessa texter antagligen symboler som är tänkta att vara bekanta för läsa-
ren. Begreppsförklarande texter kan dock tänkas införa nya symboler, något som 
kan orsaka problem i själva läsprocessen eftersom en ny symbol, åtminstone in-
ledningsvis, inte nödvändigtvis kan utläsas utan endast ses som en figur (se 
diskussion i avsnitt 3.3). Den operativa betydelsen av symbolen behöver då inte 
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vara i fokus, utan texten kan till exempel behandla vad symbolen står för och hur 
dess betydelse kan relateras till andra symboler eller begrepp. 

Vissa skillnader kan alltså tänkas finnas mellan begrepps- respektive proce-
durförklarande texter som kan påverka läsprocessen på olika sätt, det vill säga att 
det kan finnas behov av olika typer av läsförmågor för dessa texter. Men de 
exempel på möjliga skillnader som här berörts kan naturligtvis inte direkt gene-
raliseras, utan bör endast ses som just exempel på hur olika egenskaper i texten 
avseende begrepp och procedurer kan tänkas påverka läsprocessen och den men-
tala representationen. Och även om någon klassificerar en given text som antingen 
begrepps- eller procedurförklarande, är det inte säkert att alla läsare gör samma 
tolkning av texten. Till exempel kan en introduktion av absolutbelopp av reella tal 
med hjälp av en definition anses vara en begreppsförklarande text men kan också 
tolkas som en beskrivning av en procedur som ska genomföras då denna nya 
symbol används (dvs. de två lodräta strecken). Samtidigt kan vissa typer av pro-
cedurer (eller processer) också ses som ett begrepp (eller objekt) i sig. Detta på-
visar det intrikata samspel som kan finnas mellan procedur- och begreppskunskap, 
som också behandlades i avsnitt 3.3 avseende symbolers betydelse som process 
och objekt. 
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Kapitel 4 

Empiri: Karaktärisera läsförståelse av 
matematiska texter 

4.1 Syfte 
De komponenter som ingår i grundmodellen för läsprocessen (se avsnitt 2.1) tas 
som utgångspunkt i denna beskrivning av vilka begränsningar som görs och vad 
som fokuseras på i denna studie. 

Angående texters innehåll behandlas primärt matematiska texter i denna 
avhandling. I avsnitt 3.1 noterades dock avsaknaden av jämförelser mellan texter 
från olika ämnesområden. Eftersom fokus i denna avhandling är på läsförståelse 
och inte på texter i sig jämförs här inte texter, istället studeras läsning av texter 
från olika ämnesområden. 

Kunskap (inom matematik) eller innehållet i matematiska texter kan behandla 
begrepp eller procedurer, även om denna indelning inte behöver täcka all typ av 
kunskap eller alla typer av matematiska texter. Men eftersom denna distinktion 
diskuteras mycket, kanske speciellt för matematik, finns anledning att behandla 
den. Denna empiriska studie innehåller dock endast studier kring begrepps-
förklarande texter, dels för att få en studie med ett tydligt fokus, men också för att 
dessa typer av texter kan sägas ha mest gemensamt med texter från många andra 
ämnesområden. Jämförelsen mellan läsning av texter från olika ämnesområden 
kan därmed göras mer rättvis. 

En för matematik mycket framträdande aspekt av texters form är använd-
ningen av matematiska symboler. Diskussionerna i avsnitt 3.3 har också visat på 
vissa skillnader som kan finnas mellan att läsa matematiska symboler och vanliga 
ord eller mellan algebraiska uttryck och vanliga meningar. Samtidigt verkar det 
finnas allmänna aspekter av all läsning, till exempel att den mentala represen-
tationen för både algebraiska uttryck och vanliga meningar bygger på gramma-
tiska regler, det vill säga att avkodningen verkar kunna ske på liknande sätt. Det 
verkar alltså finnas ett behov att jämföra läsning av symboler och mer vanlig text, 
och denna empiriska studie gör just detta. 

 I avsnitt 2.1.1 konstaterades att många studier undersökt läsförståelse i rela-
tion till texters struktur, speciellt avseende låg- och högkoherenta texter, något 
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som aldrig verkar ha gjorts för matematiska texter. Tidigare observationer tycks 
dock peka på vissa ganska stora problem hos svenska gymnasieelever med avkod-
ningen av matematiska texter. Detta har visat sig till exempel genom att vissa 
elever gjorde direkt felaktiga eller bristfälliga tolkningar av påståenden i texter 
(Österholm, 2003) samt genom att elevers mentala representationer dominerades 
av den ytliga komponenten (Österholm, 2004). Om matematiska texter i allmänhet 
har så komplex uppbyggnad som påstås i litteraturen (se avsnitt 3.1) är dessa 
observationer kanske inte överraskande. Istället för att studera skillnader i texters 
struktur används därför här texter som är någorlunda högkoherenta för att på detta 
sätt förhoppningsvis förenkla avkodningen av texterna, så att den mentala repre-
sentationen inte begränsas till den ytliga komponenten. 

Läsarens förkunskaper är viktiga för läsförståelsen på flera sätt, till exempel 
behövs vissa mer allmänna språkliga förkunskaper för att kunna skapa en text-
baserad representation samt mer specifika, i förhållande till textens innehåll, för 
att skapa en förkunskapsbaserad representation. Förkunskaper i relation till läsför-
ståelse undersöks också i denna empiriska studie. 

Läsarens uppfattningar kan på flera sätt påverka läsförståelsen (se avsnitt 
2.1.2), men eftersom dessa främst berör uppfattningar om kognition kan denna 
aspekt sägas tillhöra metakognition, något som kommer behandlas mer i del II av 
denna avhandling. Variationer i lässituationen undersöks inte heller i denna studie, 
utan försök görs för att skapa så ”ideala” yttre förhållanden som möjligt samt för 
att få motiverade läsare som deltagare i studien. 

Med denna beskrivning som bakgrund kan huvudsyftet med denna empiriska 
studie sägas vara att undersöka om och hur det matematiska innehållet i en text 
påverkar läsförståelsen, samt om förståelsen påverkas av hur innehållet presen-
teras (textens form). Utgångspunkten är två huvudfrågor: 

(1) Hur kan läsförståelse av matematiska texter utan symboler karaktäri-
seras, i jämförelse med texter från andra ämnesområden? Finns det 
skillnader mellan ämnesområden som skapar behov av någon ämnes-
specifik typ av läsförmåga eller är den generella läsförmågan den vikti-
gaste komponenten i förståelseprocessen? 

(2) Hur påverkas läsförståelsen av användandet av symboler i matematiska 
texter? Kan förståelse av matematiska texter med symboler ses som en 
ämnesspecifik typ av läsförmåga eller är den generella läsförmågan 
viktigare och den dominerande faktorn vid läsning av dessa texter? 

Dessa två frågor fokuserar på mer generella typer av kunskaper som används vid 
läsning, de berör alltså i första hand skapandet av en textbaserad mental represen-
tation. Dock studeras olika komponenter av den mentala representationen för att 
kunna undersöka eventuella relationer mellan dessa olika typer av förståelse. 
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4.2 Metod 
Inledningsvis görs här en övergripande beskrivning av den använda metoden, för 
att därefter i tre separata avsnitt (4.2.1-4.2.3) mer detaljerat behandla skapandet av 
det material som användes samt metoder för bearbetning och analys av data. 
Avslutningsvis diskuteras de statistiska metoder som utnyttjas för analyser (avsnitt 
4.2.4) samt validitet och reliabilitet kring de mått på förkunskap och läsförståelse 
som används (avsnitt 4.2.5). 

Gymnasieelevers och universitetsstuderandes läsning av olika typer av texter 
fungerar som grund i denna studie15. Tre olika texter användes; två med mate-
matiskt innehåll och en med historiskt innehåll. De två matematiska texterna har 
samma innehåll men olika form genom att den ena använder matematiska sym-
boler medan den andra inte gör det (se avsnitt 4.2.1 för mer detaljer om texterna 
samt bilaga A.1 där de tre texterna finns). 

66 gymnasieelever och 35 universitetsstuderande deltog i denna studie. 
Eleverna, som kom från fyra olika klasser och två skolor i olika kommuner, gick 
sista terminen på det naturvetenskapliga programmet och genomförandet skedde i 
slutet av terminen då alla kurser i matematik i princip var avslutade, även om de 
ännu inte hade fått betyg i alla kurser. Studenterna hade alla läst gymnasiemate-
matik motsvarande det naturvetenskapliga programmet, även om detta kunde ha 
skett på olika sätt, till exempel genom basår eller komvux. Deras universitets-
utbildningar var av olika typ (ingenjörs-, civilingenjörs- och lärarutbildningar) 
men gemensamt för alla studenter var att de vid genomförandet alla hade läst 
analys- och algebrakurser vid universitetet, det vill säga att de alla hade flera 
kursers erfarenhet av matematik på universitetsnivå. 

Genom kontakt med gymnasieelevernas matematiklärare kunde genom-
förandet ske vid ett ordinarie lektionstillfälle. Eleverna informerades och tillfråg-
ades dock i förväg om detta, och vissa personer valde att inte komma på den 
aktuella lektionen. Vid genomförandet observerades också personer som till stor 
del inte arbetade med de givna uppgifterna, och efter kontroll av deras svar på 
frågor (t.ex. om svar i princip helt saknades eller om svaren var uppenbart 
oseriösa) ges möjlighet att exkludera dessa personer från studien. Samtliga uni-
versitetsstuderande ställde upp frivilligt och genomförandet skedde på deras fritid. 
För vissa personer låg dock denna tid efter terminstid och eftersom det var svårare 
att få frivilliga personer vid denna tidpunkt erbjöds en gåva (värd cirka 200 
kronor) för att ställa upp. Detta gäller 20 personer av dem som deltog. Som helhet 
anses därför det datamaterial som erhållits komma från personer som kände sig 
motiverade att deltaga. 

 
15 Ibland kommer endast att refereras till elever och studenter avseende gymnasieelever 
respektive universitetsstuderande. 
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Deltagarna fick arbeta självständigt med ett självinstruerande material i vilket 

också alla svar gavs skriftligen, enligt följande procedur: 
• Omslag: Ange sina betyg i lästa matematikkurser. 
• Del 0: Allmänna instruktioner om genomförandet samt specifika instruk-

tioner om del 1. Speciellt ges instruktion om att arbeta igenom delarna i 
ordning och att aldrig gå tillbaka till en avslutad del. 

• Del 1: Förkunskapstest (se avsnitt 4.2.2 för detaljer kring detta). 
• Del 2: Läsning av en utav de matematiska texterna, med eller utan sym-

boler. De två textversionerna fördelades slumpmässigt bland deltagarna. 
Inför läsandet av texten instrueras om att läsa igenom texten en gång, men 
noggrant, samt att man i nästa del får svara på frågor om textens innehåll. 
Därmed kunde texten inte användas när frågor skulle besvaras. 

• Del 3: Frågor om innehållet i den matematiska texten, dvs. ett test av 
läsförståelsen (se avsnitt 4.2.3 för mer detaljer kring detta). Innan frågorna 
ska besvaras ges instruktioner om att också ofullständiga svar accepteras. 

• Del 4 och del 5: Upprepning av del 2 respektive del 3, fast med historie-
texten och frågor om denna. 

Varje deltagare fick alltså läsa en utav matematiktexterna samt historietexten. Det 
fanns ingen given tidsbegränsning vid genomförandet, och alla var färdiga inom 
cirka en timme. I bilaga A.2 finns alla instruktioner och frågor som gavs till del-
tagarna. 

Direkt efter att ha läst en text och innan frågor för att testa förståelsen gavs 
fick deltagarna besvara två andra frågor, en om hur svår texten var att läsa och en 
om hur bekant innehållet i texten var. Dessa frågor kommer inte att användas i 
analyserna i denna studie utan gavs för att förståelsefrågorna inte skulle komma 
direkt efter att ha läst texten, för att motverka att inledande frågor kunde besvaras 
genom att utnyttja det man nyss läst, vilket antas finnas i arbetsminnet och inte 
nödvändigtvis i långtidsminnet. Dessutom kan svaret på frågan om hur bekant 
innehållet var användas för att säkerställa att innehållet i texterna var relativt 
obekant för deltagarna. 

Innan denna studie genomfördes i full skala testades den beskrivna proceduren 
med fyra frivilliga universitetsstuderande. Efter själva genomförandet fick dessa 
personer också fritt kommentera instruktioner, texter och frågeformuleringar. 
Detta test gjordes för att se om frågor och instruktioner var lättlästa och lättför-
ståeliga. Endast små justeringar av formuleringar och tillägg i instruktioner 
genomfördes efter detta test. Ett annat syfte med detta test av material och proce-
dur var att se om förkunskapstestet och frågor om texterna gav något ”utslag” och 
inte var för lätta eller för svåra. Naturligtvis är det svårt att med bestämdhet 
avgöra detta från endast fyra personers svar, men det var i alla fall ingen fråga 
som antingen ingen kunde besvara alls eller som alla kunde besvara helt korrekt, 
vilket ansågs tillräckligt tillfredställande för att använda frågorna. 
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4.2.1 Texter 
De tre texter som används i denna studie är alla begreppsförklarande; en historie-
text som beskriver händelseförlopp kring de ryska revolutionerna och två mate-
matiktexter som båda beskriver matematiska system och grupper (se bilaga A.1). 
Dessa texter är tänkt att till största del innehålla något som är relativt obekant för 
deltagarna. Även om samtliga är mer eller mindre bekanta med ryska revolutionen 
kan innehållet göras så pass detaljerat att det kan antas att det mesta är obekant för 
alla deltagare, eller åtminstone de flesta. Inom matematik stöter man normalt inte 
på gruppteori förrän i fördjupande kurser på universitetsnivå, och innehållet i 
matematiktexterna bör därför vara obekant för alla deltagare. Skulle det dock visa 
sig i de kommentarer som ges om hur bekant texten är att någon redan innan är 
bekant med gruppteori eller noterar detaljerad kunskap kring ryska revolutionen 
ges möjlighet att exkludera dessa personer från studien. 

Matematiktexterna behandlar något som är hämtat från universitetsnivå och de 
utgår från definitioner för att beskriva och förklara de införda begreppen. Detta är 
också syftet med texterna, att på ett sådant sätt introducera begrepp, det vill säga 
med fokus på definitioner och aspekter härledda från definitioner, något som kan 
uppfattas som typiskt för texter på universitetsnivå jämfört med texter på gym-
nasienivå16. Matematiktexterna skapades speciellt för denna studie17, för att vara 
relativt korta (maximalt en A4) men samtidigt behandla ett väl avgränsat ämne 
passande för både gymnasieelever och universitetsstuderande avseende förkun-
skaper. Skillnaden mellan de två matematiktexterna är att den ena använder 
matematiska symboler medan den andra inte alls gör det. En, för deltagarna, ny 
symbol användes i texten för att beteckna en generell kombinationsregel i ett 
system eller en grupp. Förutom denna användes symboler som är bekanta för del-
tagarna (’=’, ’+’ och variabler). 

Bortsett från användningen av symboler är matematiktexterna skapade för att 
ha samma innehåll och makrostruktur och så långt som möjligt även samma 
mikrostruktur. Oftast utgicks från formuleringar med matematiska symboler som 
”översattes” till naturligt språk. Precis som att man i översättningar mellan olika 
språk oftast inte kan genomföra översättningen ord för ord, går det oftast inte att 
”översätta” sammansättningar av symboler en symbol i taget, och därmed kan 
mikrostrukturen förändras. Betydelsen av det som uttrycks med symboler för-
söktes dock bevaras i övergången till naturligt språk, något som ibland orsakade 

 
16 Tall (1991, s. 20) beskriver till exempel att matematiken i steget från gymnasienivå till 
universitetsnivå förändras”from describing to defining, from convincing to proving in a 
logical manner based on those definitions”. 
17 Dock har vissa delar och formuleringar hämtats från Keyser (1959-1960), till exempel 
begreppet (matematiskt) system och vissa formuleringar utan matematiska symboler. 
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en ganska komplex meningsbyggnad med långa meningar och bisatser18. Försök 
gjordes att hitta en så enkel meningsbyggnad som möjligt, något som gäller i all-
mänhet för båda matematiktexterna. Detta gjordes eftersom tidigare observationer 
visat ganska stora problem hos gymnasieelever att avkoda matematiktexter 
(Österholm, 2003, 2004). För att förenkla skapandet av en mer sammanhängande 
mental representation hos deltagarna i denna studie gjordes försök att skapa en 
högkoherent text med enkel meningsbyggnad. Detta gjordes till exempel med en 
tydlig makrostruktur i texterna och genom att inte använda olika ord för att 
referera till samma sak. Dock gjordes detta överlag på ett mer intuitivt sätt utan 
hjälp av någon detaljerad textanalys. 

Historietexten som används i denna studie hämtades från Vidal-Abarca et al. 
(2000), som använde den i en studie om hur olika sätt att förbättra texter påverkar 
läsning av dem. Den version som har hög koherens används här för att historie-
texten i detta avseende inte ska skilja sig från matematiktexterna. Men för att få en 
lagom lång text (högst en A4) används dock inte hela texten från Vidal-Abarca et 
al. Eftersom texten var på engelska översattes den till svenska, något som skedde 
så ordagrant som möjligt för att på så sätt bevara den befintliga strukturen. 

4.2.2 Förkunskaper 
Även om fokus i denna studie ligger på de mer generella typerna av förkunskaper 
som är en del i läsförmågor av olika typer, så kommer också mer innehålls-
specifika förkunskaper (i förhållande till texterna) att studeras. Detta görs för att 
kunna separera läsförmågor från förkunskaper. 

Förkunskapstestet som används i denna studie består av tio ord, fem vardera 
för matematik- och historietexterna som läses, till vilka läsaren får ge sina spon-
tana tankar och associationer kring ordens betydelse, användning av orden eller 
andra associationer. De ord som används i testet finns också i texterna och kan 
sägas vara centrala i textens behandling, och för matematiktexterna används addi-
tion, mängd, invers, definition och heltal, samt för historietexten tsar, proletariat, 
Lenin, samhällsklass och bolsjevik. Samma ord används alltså för de två olika 
matematiktexterna. En tidsbegränsning på sex minuter användes för denna del för 
att deltagarna inte skulle fundera så mycket kring varje ord, utan just ge sina 
spontana associationer19.  

De förkunskaper som aktiveras i läsprocessen kan beskrivas som associationer 
till ord och påståenden (propositioner) i texten, det vill säga att närliggande noder 
i långtidsminnet aktiveras (se avsnitt 2.3). Syftet med att testa förkunskaper på det 
sätt som görs är just att försöka få en bild av det associativa nätverket i långtids-

 
18 Detta kanske kan sägas motsvara den kompakthet hos symbolspråket som ibland 
påtalas (av t.ex. Blanton, 1991; Dunlop & Strope, 1982; Kane, 1968). 
19 Detta genomfördes med några olika tidsbegränsningar då denna procedur testades inför 
genomförandet av studien. 
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minnet kring de ord som ges. Dock är det omöjligt att få en bild av alla associa-
tioner (som kan påverka läsförståelsen) på detta sätt, men det antas här att vissa av 
de starkaste associationerna uppvisas i detta test. För att inte aktivera alltför speci-
fika förkunskaper inför läsningen används endast enstaka ord och inte påståenden 
i förkunskapstestet. 

Deltagarnas betyg från matematikkurser på gymnasiet kan också ses som ett 
relevant mått på förkunskaper. Detta är dock inte lika specifikt som associationer 
till ord från texten. Men eftersom mycket av matematikkunskap kan anses bygga 
på tidigare kunskap (Brunner, 1976; Hubbard, 1990, 1992) kan matematikbetyg 
till viss del vara ett relevant mått genom att avspegla någon sorts allmän utveck-
ling eller mognad inom matematik. Detta kan vara relevant i förhållande till inne-
hållet i de texter som används i denna studie. Betyg i historia ses dock inte ha 
samma egenskap i förhållande till innehållet i historietexten, speciellt eftersom 
samma sorts beroende av tidigare kunskap inom ämnet inte anses finnas inom 
historia. Därför blir det här inte lika relevant att använda betyg i historia som mått 
på förkunskaper i relation till läsning av en specifik text. Till största del kommer 
associationer till orden därmed att användas som mått på förkunskaper för både 
matematik och historia, för att använda samma sätt att mäta förkunskaper i rela-
tion till de olika texterna. Dock kommer ibland båda måtten (förkunskapstestet 
och betyg) att användas för matematik, främst för att de kan antas innefatta olika 
typer av förkunskap. 

En kvantifiering av betyg sker genom att ansätta ett, två och tre poäng för 
betyg G, VG respektive MVG. Sedan summeras poängen för alla fyra kurser A till 
D (kurser som alla har läst), vilket ger en möjlig betygsumma på 3-12 poäng 
(egentligen från noll, inräknat möjligheten att inte bli godkänd, något som dock 
alla deltagare blivit). Vissa universitetsstuderande har inte fått betyg på det sätt 
som görs på gymnasiet idag, och dessa personer exkluderas därför från behand-
lingar som använder sig av betyget. Likaså exkluderas personer som ej angett alla 
betyg. 

För att få ett kvantitativt mått på deltagarnas förkunskaper utifrån deras asso-
ciationer används en indelning av associationer baserat på hur välorganiserad kun-
skapen är, hämtad från Langer (1984). Tabell 4.1 är en översatt version av en 
liknande tabell från Langer (1984, s. 470), med de ursprungliga exemplen utbytta 
mot exempel för ord som används i denna studie. Tabellen beskriver, med ut-
gångspunkt från olika kategorier av möjliga associationer, tre nivåer för hur väl-
organiserad kunskapen är. Som utgångspunkt behövs en definition av det ord som 
associeras till, för att avgöra hur en specifik association förhåller sig till denna och 
för att därmed kunna placera associationen i en kategori. I denna studie har detta 
gjorts genom att för varje ord ange typiska exempel för varje kategori (se bilaga 
A.3). Dessa exempel skapades dels innan analysen av deltagarnas associationer 
genomfördes men utökades också kontinuerligt i och med själva analysen för att 
få samma bedömning av alla associationer. Bedömningsmallarna i bilaga A.3 är 
alltså till viss (och ibland stor) del uppbyggda av de svar som erhållits av delta-
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Tabell 4.1. Kategorier av associationer till ord i förhållande till organisation av 
kunskap (Langer, 1984, s. 470). 

Nivåer av organisation av kunskap 
Hög organisation Partiell organisation Diffus organisation 
Överordnat begrepp (t.ex. 
addition – ett räknesätt) 

Exempel (t.ex. invers - 1/x 
är invers till x) 

Association (t.ex. mängd – 
venndiagram) 

Definition (t.ex. bolsjevik – 
medlem i Lenins parti) 

Attribut (t.ex. definition – 
betydelse) 

Morfem; bygger vidare på 
(del av) ordet (t.ex. 
proletariat – proletariatets 
diktatur) 

Analogi (exempel saknas) Definierande egenskap 
(t.ex. heltal – tal utan 
decimaler) 

Ljudliknande (exempel 
saknas) 

Koppling; relaterar två 
begrepp (t.ex. tsar – en sorts 
kejsare/kung i Ryssland) 

 Personlig erfarenhet (t.ex. 
Lenin – historielektion) 

garna i denna studie. Det finns därmed möjlighet för läsaren att granska den ana-
lys som genomförts genom dessa bedömningsmallar. 

Poängsättning av associationerna sker genom att sätta ett, två respektive tre 
poäng till de tre nivåerna diffust, partiellt respektive högt organiserad kunskap. 
Direkt felaktiga eller irrelevanta associationer (i förhållande till den definition som 
utgås från) ger noll poäng. Kategorierna under diffust organiserad kunskap kan 
därmed i denna studie sägas vara mer begränsade än vad som är fallet hos Langer 
(1984), eftersom krav här ställs på att associationen ska vara relevant i förhållande 
till betydelsen av ordet som associeras till. Om flera olika typer av associationer 
finns till samma ord ges endast poäng för den högsta förekommande nivån och 
varje enskild association poängsätts inte. Varje person kan alltså få noll till tre 
poäng för varje ord som associeras till och därmed 0-15 poäng som ett mått på 
förkunskap för vardera matematik och historia. 

För denna studie blir det alltså viktigast att skilja mellan de tre nivåerna och 
inte nödvändigtvis att placera associationerna i en specifik kategori. Men dessa 
kategorier bygger upp de tre nivåerna och fungerar som hjälp för att kunna placera 
olika associationer. Det kan dock vara väsentligt att diskutera mer allmänna skill-
nader mellan de tre nivåerna och hur kategorier från olika nivåer skiljer sig åt. 
Dessa diskussioner är specifika för denna studie och behöver inte vara represen-
tativa för andra som använt detta sätt att studera förkunskaper (t.ex. Langer, 
1984). 

Kategorierna under diffus organisation kan alla sägas inte direkt eller explicit 
beröra betydelsen av ordet. Dessa kategorier berör till exempel användning av 
ordet eller ospecificerade associationer till ordet, som inte direkt behandlar bety-
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delsen. Just denna aspekt av associationer pekar på en skillnad mellan kate-
gorierna ’association’ och ’koppling’, att kopplingen handlar om att explicit ange 
relationen mellan ordet och något annat begrepp, som belyser betydelsen av ordet. 
Kategorierna under hög organisation kan i allmänhet sägas beröra ordets betydelse 
som helhet, medan kategorierna under partiell organisation behandlar någon del av 
ordets betydelse. Till exempel kan både ’överordnat begrepp’ och ’attribut’ sägas 
beröra ordets relation till något mer allmänt begrepp, men där ett attribut handlar 
om en viss aspekt av ordets betydelse och inte ordet som helhet. 

I fortsättningen kommer för enkelhetens skull resultat på det speciella förkun-
skapstestet ibland endast att refereras till som ’förkunskap’ och betygsumman kan 
refereras till som ’betyg’. 

4.2.3 Läsförståelse 
Olika metoder kan användas för att komma åt en persons mentala representation. 
Österholm (2004) lät elever bland annat återberätta texten så noggrant som möjligt 
men noterade vissa brister med denna metod genom att elevernas uppfattningar 
om matematik samt tidigare erfarenheter inom ämnet kunde påverka hur de besva-
rade uppgifterna, oberoende av vad de kom ihåg från texten. Det kan också med 
denna metod vara svårt att värdera resultatet, till exempel att kunna skilja mellan 
en rent ytlig memorering av texten och en djupare förståelse av textens innehåll. 
En läsare kan också ha förstått en del av en text utan att därefter komma ihåg 
denna del i efterföljande uppgift att fritt återberätta texten. 

I denna studie används specifika frågor som metod för att komma åt deltag-
arnas mentala representationer. Detta kan sägas ge en lokal bild av den mentala 
representationen kring de ord och begrepp frågan berör. Ett alternativ till specifika 
frågor skulle kunna vara att endast ge ett begrepp från texten att låta läsaren asso-
ciera till och ange vad man kommer ihåg om detta. Men för att förenkla kvanti-
fieringen ses specifika frågor som mer lämpliga eftersom man för dessa kan 
poängsätta på en skala av rätt och fel i förhållande till texten. 

Eftersom fokus i denna studie ligger på den textbaserade (TB) och den förkun-
skapsbaserade (FB) komponenten av den mentala representationen används frågor 
av olika typ, som primärt avser avspegla TB respektive FB20. TB-frågor är alltså 
sådana som kan besvaras direkt med någon information som finns i texten, medan 
FB-frågor kräver någon mer information/kunskap. Delar av vissa FB-frågor kan 
dock också utnyttjas som TB-fråga eftersom deltagarna ombads skriva partiella 
svar om de inte kunde besvara hela frågan samt att beskriva varför de inte kan 
besvara frågan alls om så är fallet. För att TB-frågor inte ska avspegla en ytlig 
komponent i den mentala representationen formuleras dessa inte på sätt som för 
starkt påminner om specifika formuleringar i texten. För att kunna jämföra resultat 

 
20 Två av frågorna för historietexten hämtades från Vidal-Abarca et al. (2000, s. 116) och 
resten skapades speciellt för denna studie. 
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från de två olika matematiktexterna användes samma åtta frågor för dessa texter. 
Dessa frågor, tillsammans med de nio frågorna för historietexten, finns i bilaga 
A.2. Ordningen på frågorna, som presenterades tre per sida, påverkades av försök 
att se frågor vars formulering eller eventuella svar skulle kunna tänkas påverka 
svar på andra frågor. Till exempel placerades en fråga om relationen mellan 
matematiskt system och grupp inte på samma sida som en fråga om vad som 
menas med ett matematiskt system. Deltagarna instruerades också att arbeta med 
frågorna i ordning och att aldrig gå tillbaka till föregående sidor. 

För att få en kvantifiering av svaren på frågorna skapades för varje enskild 
fråga kategorier av svar, som ordnades hierarkiskt. Kategorierna motsvarar svar 
som anses till olika grad fullständiga eller korrekta. Svar tillhörande en viss kate-
gori ska alltså ge mer eller mindre poäng än svar tillhörande en annan kategori, 
beroende på hur dessa kategorier är placerade i förhållande till varandra i 
hierarkin. Dessa kategorier skapades dels innan analysen av svar genomfördes 
men uppdaterades också kontinuerligt i och med analysen, för att på bästa sätt 
beskriva den variation i förståelse som visade sig bland deltagarna. En viss kate-
gori kunde då till exempel delas upp i flera kategorier eller beskrivningen av en 
viss kategori kunde kompletteras och förtydligas. Om förändringar gjordes i kate-
gorierna för en fråga så analyserades alla svar en gång till för att få samma 
bedömning av alla svar. 

Efter att kategorier skapats för alla frågor tillhörande matematiktexterna jäm-
fördes dessa kategorier för att poängsätta kategorierna på ett likvärdigt sätt för alla 
frågor, där TB- respektive FB-frågor dock behandlas separat. Frågorna till histo-
rietexten behandlas för sig på samma sätt. Alla kategorier karaktäriserades i denna 
jämförelse bland annat avseende om svar i kategorin primärt avspeglar förståelse 
för ett enstaka påstående från texten eller något förhållande mellan olika delar i 
texten. Vissa kategorier kom efter denna karaktärisering att värderas på samma 
sätt, det vill säga placeras på samma nivå i hierarkin. I bilaga A.3 finns alla kate-
gorier för varje fråga, karaktäriseringar av dessa kategorier samt den poäng-
sättning detta resulterar i. För kategorierna av svar ges i bilagan också exempel på 
svar från deltagare som använts som tillägg i bedömningsmallen för att förtydliga 
beskrivningen av innehållet i kategorin och skillnader mellan olika kategorier. 

Kvantifieringen består därmed av en TB-poäng och en FB-poäng för varje läst 
text (MaTB, MaFB, HiTB och HiFB), som skapas genom att addera poängen från 
alla TB-frågor respektive FB-frågor för vardera text, vilket gav olika skalor för de 
fyra måtten (0-19, 0-13, 0-15 och 0-26 poäng för respektive mått). Dessa poäng 
ses primärt som ett mått på kvaliteten hos de två komponenterna av den mentala 
representationen eftersom bedömningen av svaren på frågorna hela tiden utgår 
från vad som anses vara mer eller mindre fullständigt eller korrekt i förhållande 
till texten. En person kan till exempel skapa en väl utvecklad FB utan att få hög 
FB-poäng genom att de associationer till LTM som görs orsakar en sorts konflikt 
med textens innehåll, och svar på frågorna kan därmed komma att klassificeras 
som felaktiga och ge låga poäng eller inga poäng alls. 
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4.2.4 Statistiska analyser 
Kvantitativa mått på läsarens förkunskaper (test med associationer och betyg) och 
läsförståelse (TB och FB) kommer att användas kontinuerligt i behandlingen av 
resultaten. De statistiska analyser som genomförs handlar primärt om samband 
mellan två variabler inom en grupp samt om skillnader mellan två grupper med 
avseende på en variabel. Eftersom det inte kan förutsättas att dessa variabler är 
normalfördelade kommer icke-parametriska tester att användas för de statistiska 
analyserna21. Spearmans rangkorrelationskoefficient kommer att användas vid 
analys av samband mellan variabler, där koefficienten rs beräknas. För jämförelser 
mellan grupper kommer Mann-Whitneys U-test att användas. 

För analyser beräknas sannolikheten (p) att sambandet eller skillnaden uppstått 
av en slump och sambandet eller skillnaden sägs vara statistiskt signifikant om p 
understiger 0,05 (dvs. signifikansnivån 0,05 används). Nivån 0,01 kommer också 
att anges då den är uppfylld. I alla analyser kommer signifikansprövningen att 
genomföras dubbelsidigt. 

Vid jämförelse av en variabel mellan grupper sker jämförelsen i parametriska 
test avseende medelvärden medan medianvärden jämförs i icke-parametriska test. 
Dock kan Mann-Whitneys test även påverkas av fördelningarnas form och sprid-
ning (Hart, 2001). Samtidigt visar sig parametriska test vara relativt robusta (se 
t.ex. diskussioner om simuleringar av Myers & Well, 1991, ss. 63-64) och tack 
vare centrala gränsvärdessatsen kommer fördelningar i insamlade data vara 
approximativt normalfördelade för tillräckligt stort antal deltagare; ”usually, n’s of 
40 or more suffice even when the samples are drawn from quite skewed popu-
lations” (Myers & Well, 1991, s. 59). Därför genomförs i denna studie även mot-
svarande parametriska test avseende korrelation (Pearson) och jämförelse av 
medelvärden (t-test, utan antagande om lika varians) för att ge mer styrka till de 
statistiska analyserna. I resultatbeskrivningarna kommer dock endast de icke-
parametriska analyserna att beskrivas och jämförelser mellan parametriska och 
icke-parametriska analysmetoder finns i tabell A.5 och A.6 i bilaga A.4. Dessa 
metoder visar stora likheter vad gäller storlek på både korrelationskoefficienter 
och p-värden. Slutsatser kring jämförelser och signifikanser blir samma för de 
båda analysmetoderna i alla fall utom ett, där p-värdet ligger relativt nära signi-
fikansnivån. Detta undantag finns markerat i bilagan och beskrivs också i resul-
tatet. 

Vissa partiella korrelationer kommer dessutom att beräknas och för att för-
enkla beräkning och behandling av dessa kommer här endast parametriska meto-

 
21 Förkunskapspoängen verkar kunna vara normalfördelad, även om en viss asymmetri 
finns. Betygsumman uppvisar en tydlig takeffekt. TB och FB uppvisar överlag inga ten-
denser till att vara normalfördelade, det finns till exempel en golveffekt för dessa vari-
abler. Se figur A.1 och A.2 i bilaga A.4 för diagram över spridning av deltagare avseende 
dessa mått. 
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der att nyttjas22. Dessa analyser berör dock inte huvudfrågorna i denna studie. 
Detaljer kring partiella korrelationer kommer därför inte att återges i texten när 
dessa diskuteras utan finns i bilaga A.4. 

Statistiska beräkningar har i denna avhandling genomförts med programvaran 
SPSS (version 11.5.1). Eftersom inga inbyggda procedurer finns i denna för att 
jämföra storleken på två olika korrelationskoefficienter har sådana procedurer 
skrivna av Neilands (1999) och Field (2000) använts för jämförelse av samma 
korrelationskoefficient mellan olika grupper respektive jämförelse av olika koeffi-
cienter inom samma grupp. Proceduren för jämförelsen mellan grupper använder 
vedertagen metod medan olika metoder finns föreslagna i litteraturen för jäm-
förelser inom samma grupp (se Myers & Well, 1991, ss. 480-482; Glass & 
Hopkins, 1995, ss. 359-363). Jämförelser av Steiger (1980) visar dock att den 
metod som använts av Field (2000) är den överlag bästa (den som återges av 
Myers & Well). 

4.2.5 Validitet och reliabilitet 
Mycket diskussioner kring validitet och reliabilitet har genomförts i respektive 
avsnitt för förkunskaper och läsförståelse, så här görs delvis endast en summering 
av de åtgärder som genomförts för att säkerställa hög validitet och reliabilitet. 
Vissa nya aspekter kommer dock även att behandlas. 

Det viktigaste argumentet för validitet bygger på själva konstruktionen av 
testen och kategorier av svar, vilka har en stark koppling till de bakomliggande 
teorierna kring läsförståelse (t.ex. förståelsefrågornas koppling till TB/FB) och 
läsprocessen (t.ex. förkunskapstestets koppling till hur förkunskaper aktiveras). Se 
diskussioner i föregående avsnitt; om utformning av frågor för att svaren på dessa 
ska avspegla den skapade mentala representationen vid läsning (avsnitt 4.2.3) 
samt om relevans av måttet på förkunskap i relation till läsförståelse (avsnitt 
4.2.2). 

Vilken metod man än använder sig av för att undersöka en persons mentala 
representationer (både i test av förkunskap och av läsförståelse) sker detta på ett 
indirekt sätt, det vill säga att man aldrig direkt kan observera den mentala repre-
sentationen. Istället får man observera någon typ av aktivitet, eller resultatet från 
denna aktivitet, till exempel vad personer säger eller skriver som svar på frågor. 
Dessa aktiviteter måste bero på den mentala representationen, men det är inte 
trivialt att avgöra exakt hur detta sker. I dessa aktiviteter finns också möjligheten 
att något skapas i den mentala representationen i och med själva aktiviteten, och 
att metoden därmed inte undersöker en befintlig struktur. Detta problem finns 

 
22 Programvaran som använts har ingen speciell funktion inbyggd för att beräkna icke-
parametriska partiella korrelationer och signifikanser för dessa. Eftersom de olika statist-
iska analysmetoderna visar så stor överensstämmelse utnyttjas därför parametriska me-
toder istället för att genomföra beräkningar för hand. 
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dock i alla typer av undersökningar genom att själva undersökningen kan påverka 
det man vill studera. I denna studie väljs att förenkla situationen genom att se 
deltagarnas svar som direkta mått på den mentala representationen. 

Angående måttet på förkunskap ses alltså de svar som ges av deltagarna som 
avspegla existerande struktur i LTM. Huruvida dessa svar även avspeglar de 
starkaste associationerna, som ju antas vara dem som påverkar läsprocessen mest, 
är inte direkt givet. Nelson et al. (2000) pekar på att trots att denna typ av empirisk 
metod, att avge spontana associationer, har använts mycket så finns få studier som 
fokuserat på validitet och reliabilitet. Deras egen studie påvisar dock att, på 
gruppnivå, ”free association provides a reliable index of strength” (s. 896). Detta 
stärker att man på individnivå åtminstone kan betrakta förhållanden mellan styrkor 
i associationer som sannolikheter att olika associationer till ett visst ord ska åter-
ges. Genom att använda flera ord som ska associeras till samt att låta deltagare ge 
flera associationer till varje ord kan denna slumpfaktor reduceras. Nelson et al. 
visar dock att det kan finnas en nackdel med att låta personer ge flera associa-
tioner till varje ord eftersom detta till exempel kan göra att nästkommande 
associationer i första hand är relaterade till de tidigare givna associationerna. Men 
genom att införa en tidsbegränsning, som gjorts i denna studie, antas denna effekt 
kunna reduceras. En annan skillnad jämfört med studien av Nelson et al. är att det 
i denna studie inte fokuseras på de specifika orden som ges som associationer utan 
på vilken typ av association som ges, med avseende på organisation. Detta sätt att 
mäta förkunskap på har i andra studier visat sig vara kopplat till mått på läsför-
ståelse och har också uppvisat relativt hög reliabilitet (’test-retest’, med korrela-
tioner 0,86 samt 0,68; se Langer, 1984). 

Tidigare noterades att förkunskapstestet som används i denna studie och betyg 
delvis kan mäta olika typer av förkunskaper, men också att det borde finnas en 
viss överlappning hos dessa mått. Bland de 88 deltagare som angett betyg i alla 
kurser A till D finns också en positiv och signifikant korrelation mellan betyg-
summan och förkunskapsmåttet (rs = 0,316, p = 0,003). Detta kan sägas stärka 
validiteten för den metod att mäta förkunskaper som används i denna studie. 

Valet att i denna studie låta deltagarna skriva sina svar på frågor är till största 
del rent praktiskt motiverat för att kunna ha ett stort antal deltagare. Att muntligen 
besvara frågor kan ses som ett bättre sätt att komma åt den mentala represen-
tationen eftersom svaren kan ges mer direkt och spontant, utan att också behöva 
formulera sig i skrift. Skriftliga svar kan dock uppvisa saker som muntliga inte 
kan, nämligen användande av sådana symboler som man kanske inte kan utläsa. 
Detta kan vara speciellt viktigt mot bakgrund av diskussionerna kring att se 
symboler som figurer utan att utläsa dem (se avsnitt 3.3). 

Samtliga mått som används beräknas genom att summera resultaten på olika 
frågor, där alla frågor för ett givet mått avser att mäta delar av samma ”fenomen” 
hos deltagarna, för att på detta sätt skapa ett mått med högre reliabilitet. Detta 
ställer krav på den poängsättning som används, det vill säga den skala som skapas, 
för att denna summering ska bli meningsfull. Detta har i denna studie skett på ett 
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relativt informellt (eller intuitivt) sätt, genom att sätta poäng med de första icke-
negativa heltalen till de kategorier som används, för att på detta sätt göra att brist 
på djup (poäng på en fråga) kan ”kompenseras” med bredd (poäng på flera 
frågor), eller tvärtom på ett likvärdigt sätt. Problemet med meningsfull summering 
av resultat på olika frågor eller uppgifter förekommer dock alltid, även när rätt-
ning endast sker med rätt eller fel, eftersom det vid summering då förutsätts att ett 
rätt på en fråga är likvärdigt med ett rätt på en annan. Just detta har i denna studie 
hanterats genom att karaktärisera de olika nivåerna som används, så att svar från 
olika frågor kan jämföras. För att undvika problemet med summering av olika 
nivåer av svar med olika poängsättning på frågor kan man alltså skapa frågor med 
samma karaktärisering, där man endast får rätt eller fel. Sådana likvärdiga frågor 
kan dock vara svåra att i praktiken skapa, och det skapar också ett behov av att 
använda fler frågor i testet. I denna studie har istället utgångspunkten varit att 
skapa lämpliga frågor, som anses testa någon relevant förståelse av texten. Där-
efter har analyser av olika svar genomförts, vilket skapat ett behov av olika nivåer 
av svar med lämplig poängsättning. 

Angående reliabilitet i bedömningsproceduren så genomförs den kontinuerliga 
förändringen av (beskrivningar av) kategorier för att säkerställa en likvärdig 
bedömning av hela datamaterialet. Ett sätt att testa reliabilitet av hela kodnings-
processen skulle kunna vara att låta flera olika personer analysera (delar av) 
samma data. Men eftersom kategorierna i denna studie delvis skapades utifrån 
insamlade data, så att delar av analysen var av mer kvalitativ och beskrivande typ, 
skulle ett fullvärdigt test av reliabilitet vara alltför omfattande för denna studie, 
eftersom detta skulle kräva ett (åter-)skapande av kategorier av någon annan 
person. 

För att undersöka mätningarnas homogenitet studeras korrelationen mellan 
olika frågor samt mellan enskilda frågor och summan av alla frågor (se tabeller 
A.8, A.9 och A.10 i bilaga A.4 för alla beräknade korrelationer och detaljer kring 
signifikans). För alla sex mått (tre mått för respektive text) finns starka, positiva 
korrelationer mellan varje enskild fråga och summan. Mellan olika frågor finns 
större variationer bland måtten. För mått på förkunskaper i matematik finns signi-
fikanta korrelationer för fyra av tio relationer och för förkunskaper i historia gäller 
detta för fem av tio relationer. Motsvarande siffror för MaTB, HiTB, MaFB och 
HiFB är fem av 15, två av 15, två av sex respektive noll av sex. Man kan notera att 
de olika frågorna avser att ha en viss spridning, det vill säga inte att mäta exakt 
samma kunskap/förståelse, vilket kan förklara variationer i korrelationer mellan 
enstaka frågor. 

4.3 Resultat och analys 
Bland alla deltagare exkluderas fem gymnasieelever och en universitetsstuderande 
från det resultat som behandlas här. Eleverna som exkluderas uppvisade ett 
ointresse att genomföra uppgiften och gav inga svar alls eller uppenbart oseriösa 
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svar på vissa frågor, eller hann inte genomföra alla uppgifter på grund av sen 
ankomst. Den universitetsstuderande som exkluderas hade tidigare studerat grupp-
teori och matematiktexten innehöll för denna student inget obekant alls. Eftersom 
syftet med texterna var att de till största del skulle behandla något nytt för läsaren 
exkluderas resultatet från denna person. Totalt behandlas därmed resultat från 61 
elever och 34 studenter. 

4.3.1 Förkunskaper och läsförståelse 
I detta avsnitt görs inledningsvis jämförelser mellan olika mått på förkunskaper 
för att karaktärisera dessa mått. Därefter studeras kopplingen mellan förkunskaper 
och läsförståelsen samt mellan olika mått på läsförståelse, där de olika texterna 
jämförs för att undersöka om det finns skillnader i hur förkunskaper påverkar läs-
förståelsen. Här kommer också de olika måtten på förkunskap att användas, dels 
för att fortsätta jämförelsen mellan dessa mått och dels för att undersöka hur olika 
typer av förkunskaper påverkar läsförståelsen. 

För gruppen av alla deltagare (N = 95) finns en positiv och signifikant korre-
lation mellan förkunskaper i matematik och förkunskaper i historia (rs = 0,344, 
p = 0,001) och detsamma finns mellan betyg i matematik och förkunskaper i hi-
storia bland de deltagare som angett alla betyg (N = 88, rs = 0,294, p = 0,005). 
Detta kan tolkas som att organisation av kunskap, som mäts med det speciella för-
kunskapstestet, är en delvis generell egenskap som är oberoende av vilket kun-
skapsområde som berörs. 

 I tabell 4.2 visas beräknade korrelationer mellan förkunskaper och kompo-
nenter av den mentala representationen. Där ses att bättre förkunskaper till viss del 
ger bättre förståelse av texter, något som också var förväntat. De två matematik-
texterna uppvisar i tabellen liknande egenskaper avseende samband mellan för-

Tabell 4.2. Korrelationer mellan förkunskaper och komponenter av den mentala 
representationen för de tre texterna. 

 Förkunskap & TB Förkunskap & FB TB & FB 
Matte med 
symboler 
(N = 46) 

rs = 0,330* 
p = 0,025 

rs = 0,264 
p = 0,076 

rs = 0,628** 
p < 0,001 

Matte utan 
symboler 
(N = 49) 

rs = 0,305* 
p = 0,033 

rs = 0,156 
p = 0,286 

rs = 0,642** 
p < 0,001 

Historia 
(N = 95) 

rs = 0,324** 
p = 0,001 

rs = 0,304** 
p = 0,003 

rs = 0,264** 
p = 0,010 

* Signifikant korrelation vid nivå 0,05. 
** Signifikant korrelation vid nivå 0,01. 
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kunskaper och den mentala representationen samt avseende relationen mellan TB 
och FB. Inga signifikanta skillnader finns mellan motsvarande korrelations-
koefficienter för de olika matematiktexterna (p > 0,5), vilket speciellt för kopp-
lingen mellan förkunskap och TB betyder att denna typ av läsförståelse för de 
olika matematiktexterna påverkas på samma sätt av skillnader i förkunskaper. 
Detta är väsentligt för fortsatta jämförelser mellan dessa texter. 

Det finns vissa skillnader mellan matematiktexterna å ena sidan och historie-
texten å andra sidan i tabell 4.2. Korrelationskoefficienten för sambandet mellan 
TB och FB för matematiktexterna är betydligt större än koefficienterna för övriga 
två samband (p < 0,05), medan alla koefficienter för historietexten är av samma 
storleksordning (p > 0,6). Dessutom är korrelationen mellan förkunskap och FB 
för matematiktexterna inte statistiskt signifikanta, vilket motsvarande korrelation 
för historietexten är. Dessa resultat pekar på att det finns en skillnad i relationen 
mellan skapande av TB och FB för de olika ämnena, eller att FB-frågorna har 
olika karaktär för de olika texterna. Man kan också notera en viss skillnad mellan 
FB-frågorna för ämnena. Matematikfrågorna berör ofta en sorts tillämpning av det 
texten behandlar, något som kanske inte skapas i den mentala representationen 
direkt vid läsning av texten, utan först när frågan ställs. Även om historiefrågorna 
inte direkt handlar om tillämpningar på samma sätt som matematikfrågorna, finns 
möjligheten att den mentala representationen ändras/skapas vid frågeställningen 
även för historietexten. Det är alltså svårt att här avgöra exakt vad en skillnad i 
relationen mellan TB och FB för de olika ämnena beror på – detta skulle behöva 
studeras mer noggrant. 

Avseende matematiktexterna blir korrelationerna likartade om betyg används 
som mått på förkunskap, se tabell 4.3 som inte är uppdelad avseende typ av mate-
matiktext eftersom tabell 4.2 påvisade så stora likheter mellan dessa. Man kan 
notera att korrelationen till FB nu är signifikant, vilket den för matematiktexterna 
inte är i tabell 4.2. Detta kan tolkas som att bristen på signifikans tidigare verkar 
ha berott på bristande styrka i testet (dvs. att grupperna var mindre). 

Analyser av partiella korrelationer för matematiktexterna (se detaljer i tabell 
A.7 i bilaga A.4) visar att korrelationerna mellan ett mått på förkunskap och TB 

Tabell 4.3. Korrelationer mellan olika mått på förkunskaper och komponenter av 
den mentala representationen för matematik. 

 TB FB 
Förkunskapsmått 
(N = 95) 

rs = 0,311** 
p = 0,002 

rs = 0,220* 
p = 0,032 

Betyg 
(N = 88) 

rs = 0,417** 
p < 0,001 

rs = 0,255* 
p = 0,016 

* Signifikant korrelation vid nivå 0,05. 
** Signifikant korrelation vid nivå 0,01. 



4.3 Resultat och analys  65 
 

eller FB minskar något när man kontrollerar för det andra måttet på förkunskap, 
en minskning som är av likartad storlek för båda typer av mått. De partiella 
korrelationerna är fortfarande signifikanta, eller ligger nära signifikans i ett fall 
(p = 0,083). Detta visar att de två olika måtten på förkunskaper är relaterade till 
läsförståelse på liknande sätt, men samtidigt att de kan ses som två separata källor 
till varians i läsförståelse. Dessutom är den partiella korrelationen mellan TB och 
FB när man kontrollerat för något av måtten på förkunskap, eller båda samtidigt, 
hela tiden mycket stark (r > 0,6, p < 0,001). Kopplingen mellan dessa mått på för-
ståelse beror alltså mest på en direkt koppling mellan dessa komponenter av den 
mentala representationen och inte på gemensamt beroende av förkunskaper. 

4.3.2 Läsförståelse för olika typer av texter 
I detta avsnitt studeras kopplingen mellan matematiktexterna å ena sidan och 
historietexten å andra sidan avseende läsförståelse. Dessutom jämförs läsförståelse 
för de olika matematiktexterna. Dessa analyser görs för att kunna studera effekten 
av textens ämnesinnehåll (matematik eller historia) och form (symbolanvändning) 
på läsförståelse. 

Det finns i gruppen som läste matematiktexten utan symboler (N = 49) en 
positiv och signifikant korrelation mellan TB för matematik- och historietext 
(rs = 0,474, p = 0,001). Dock finns denna korrelation inte i gruppen som läste 
matematiktexten med symboler (p = 0,698, N = 46). Detta visar en likhet i läsför-
ståelse mellan matematiktexten utan symboler och historietexten samt en skillnad 
i läsförståelse mellan matematiktexten med symboler och historietexten. Eftersom 
förkunskaper har visat sig påverka skapandet av TB på liknande sätt för de båda 
matematiktexterna finns det alltså här någon annan faktor som påverkar läsför-
ståelsen. 

Eftersom deltagarna läste historietexten efter matematiktexten kan det dock 
tänkas att de olika korrelationerna kan bero på att läsningen av matematiktexten 
påverkade hur de därefter läste historietexten. Denna påverkan skulle alltså kunna 
vara olika för de olika grupperna. Det finns också en skillnad mellan grupperna 
avseende TB för historietexten, där gruppen som läst matematiktexten utan 
symboler har ett högre medianvärde (8,0 och 6,0 för respektive grupper). Men 
denna grupp har också ett högre medianvärde på förkunskaper i historia (9,0 och 
8,0). Ingen av dessa skillnader är dock statistiskt signifikant. Skillnaden avseende 
TB ligger dock nära signifikansnivån (p = 0,081), vilket inte skillnaden mellan 
förkunskaper gör (p = 0,329), och det kanske därmed kan finnas en liten effekt av 
vilken typ av matematiktext som läses på resultatet vid läsning av historietexten. 
Men den tydliga avsaknaden av korrelation mellan TB för matematik- och 
historietext för gruppen som läste matematiktexten med symboler gör det troligt 
att någon mer allmän aspekt av läsning påverkat detta resultat och inte endast den 
specifika situation deltagarna ställdes inför. 

Jämförelser mellan grupperna som läste matematiktexten med symboler 
(N = 46) respektive utan symboler (N = 49), avseende förkunskaper, TB och FB 
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för matematiktexten visar ingen signifikant skillnad mellan gruppernas förkun-
skaper23 (p = 0,486) men signifikanta skillnader avseende TB (p = 0,019) och 
avseende FB (p = 0,033). De som läste matematiktexten utan symboler har bättre 
resultat avseende TB (medianvärden 5,0 och 3,0 för respektive grupp) men där 
skillnaden avseende FB visar sig endast bero på skillnad i spridning eftersom 
grupperna har samma medianvärde (3,0 för båda). Detta visar dock en skillnad i 
läsförståelse mellan de två matematiktexterna, och eftersom förkunskaper har 
visat sig påverka läsförståelsen på liknande sätt för de båda matematiktexterna 
finns det alltså här någon annan faktor som påverkar läsförståelsen. 

4.3.3 Elevers och studenters läsförståelse 
I detta avsnitt jämförs elever och studenter avseende läsförståelse för de tre 
texterna. Detta görs främst för att fördjupa den karaktärisering av läsförståelse för 
dessa texter som gjordes i föregående avsnitt men också för att undersöka om och 
hur studenternas erfarenheter från matematikkurser på universitetet påverkar läs-
förståelsen. 

Tabell 4.4. Jämförelser av medianvärden av förkunskaper, TB och FB för gym-
nasieelever och universitetsstuderande. 

 Förkunskap 
(Betyg) TB FB 

Matte med symboler    
Elever (N = 30) 8,0 (10,0) 3,0 2,0 
Studenter (N = 16) 8,5 (10,0) 5,0 4,0 
Skillnad 0,5 (0,0) 2,0 2,0 

Matte utan symboler    

Elever (N = 31) 8,0 (11,5) 4,0 3,0 
Studenter (N = 18) 8,5 (11,0) 8,0 5,5 
Skillnad 0,5 (-0,5) *4,0* *2,5* 

Historia    

Elever (N = 61) 8,0 6,0 3,0 
Studenter (N = 34) 7,0 7,0 3,0 
Skillnad -1,0- 1,0 0,0- 

* Signifikant skillnad vid nivå 0,05. 

 
23 Medianvärde på förkunskap i matematik för grupperna som läste matematiktexten med 
symboler och utan symboler är för båda grupperna 8,0. 
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Jämförelse mellan alla elever (N = 61) och alla studenter (N = 34) visar ingen 
signifikant skillnad avseende förkunskap i matematik (p = 0,461) eller betyg 
(p = 0,971) men signifikanta skillnader avseende både TB (p = 0,015) och FB 
(p = 0,011) för matematiktexten, där studenterna har högre resultat än eleverna24. 
Studenterna måste alltså skilja sig åt i något annat avseende än förkunskaper för 
att kunna förklara denna skillnad. En uppdelning av grupperna avseende vilken 
matematiktext de läste visar att skillnaden i läsförståelse endast kommer från de 
som läst texten utan symboler. Det finns nämligen ingen signifikant skillnad av-
seende TB eller FB mellan elever och studenter som läste matematiktexten med 
symboler utan bara mellan elever och studenter som läste texten utan symboler (se 
tabell 4.4). I båda dessa fall finns fortfarande ingen signifikant skillnad avseende 
förkunskaper i matematik. Jämförelsen avseende FB för de som läst texten utan 
symboler är den enda i denna studie som blir signifikant i ena analysmetoden 
(icke-parametriska, p = 0,046) men inte i den andra (parametriska, p = 0,119). Den 
tydliga skillnaden avseende TB och avseende FB i hela gruppen är dock tillräck-
ligt för att konstatera att detta visar att det finns någon typ av kunskap eller för-
måga som är bättre utvecklad hos studenterna, en förmåga som dock endast påver-
kar läsförståelsen av texten utan symboler. 

 Jämförelserna i tabell 4.4 visar vidare att eleverna har högre poäng i förkun-
skaper i historia men att studenterna har högre poäng i TB för historietexten. 
Ingen av dessa skillnader är dock statistisk signifikant. Skillnaden i förkunskaper 
ligger dock nära signifikansnivån (p = 0,076), vilket gör det mer troligt att 
studenterna faktiskt har bättre läsförmåga för historietexten jämfört med eleverna. 

Analyserna av studenters och elevers läsförståelse visar alltså att studenter 
verkar ha någon sorts bättre läsförmåga, en förmåga som påverkar läsförståelsen 
av matematiktexten utan symboler och historietexten men inte matematiktexten 
med symboler. Alltså har resultaten än en gång påvisat en skillnad i läsförståelse 
mellan de två matematiktexterna samt en likhet mellan matematiktexten utan 
symboler och historietexten. 

4.4 Slutsatser och diskussion 
Inledningsvis tolkas det givna resultatet utifrån de två huvudfrågorna som angavs i 
syftet: 

(1) Eftersom stora likheter avseende läsförståelse har noterats mellan 
matematiktexten utan symboler och historietexten påverkar alltså inte 
textens innehåll (matematik eller historia) läsförståelsen på ett tydligt 
sätt. För dessa två texter är det alltså den generella läsförmågan som är 
mest aktiv i läsprocessen. 

 
24 Medianvärden för elever och studenter är avseende förkunskap 8,0 respektive 8,5, 
avseende TB 3,0 respektive 7,0 samt avseende FB 3,0 respektive 4,0. 
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(2) Den tydliga skillnaden mellan å ena sidan den matematiska texten med 

symboler och å andra sidan den matematiska texten utan symboler och 
historietexten, visar att läsprocessen för den matematiska texten med 
symboler är en speciell typ av förståelseprocess. Därmed verkar en mer 
ämnesspecifik läsförmåga vara aktiv i läsförståelsen av denna text. 

Utifrån dessa slutsatser kan man konstatera att det inte verkar finnas någon spe-
ciell typ av läsförståelse för matematiska texter i allmänhet utan att man ibland till 
stor del kan förlita sig på en mer generell typ av läsförmåga, men samtidigt att 
olika matematiska texter kan kräva olika typer av läsförmågor. Angående skill-
naden mellan de två matematiska texterna kan man dock mer specifikt tänka sig 
två tolkningssätt; antingen kan resultatet bero på att texten med symboler kräver 
en speciell typ av läsförmåga (som inte är lika utvecklad hos deltagarna eftersom 
förståelsen är sämre för denna text jämfört med texten utan symboler) eller så kan 
resultatet bero på att deltagarna i denna studie överlag använder en speciell läs-
strategi eller -förmåga för denna text (en strategi som i detta fall visar sig inte vara 
särskilt gynnsam eftersom den orsakar lägre förståelse). Det första alternativet 
skulle till exempel kunna bero på att symboluttryck och naturligt språk följer olika 
syntaktiska och grammatiska regler (Ernest, 1987) och därmed behöver läsas på 
olika sätt. Det andra alternativet öppnar för möjligheten att det inte finns något 
direkt behov av speciella läsförmågor för texten med symboler, utan att man 
skulle klara sig lika bra med den generella läsförmågan men att deltagarna, av 
någon anledning, inte utnyttjar denna typ av läsförmåga. Existensen av vissa icke 
gynnsamma lässtrategier har noterats när det gäller läsning av texter som beskriver 
ett problem som ska lösas (se avsnitt 3.2.2) och en möjlighet är att liknande strate-
gier används i denna studie när det gäller matematiktexten med symboler. 

Denna studie påvisar alltså endast existensen av en skillnad i läsförståelse 
mellan de två matematiska texterna och inte exakt vad som orsakar denna skillnad. 
Diskussionerna ovan ger exempel på olika sätt som symboler i en text kan påverka 
läsförståelsen, där man kan skilja mellan (i) olika sätt att förstå symboler och 
symboluttryck och hur dessa sätt kan påverka förståelsen av hela texten, samt (ii) 
olika sätt själva existensen av symboler i en text kan påverka vilka lässtrategier 
som läsaren använder. 

Oberoende av olika tolkningsmöjligheter kring skillnaden i förståelse mellan 
de två matematiska texterna kan man konstatera att eftersom det inte fanns någon 
skillnad mellan gymnasieelever och universitetsstuderande verkar det finnas ett 
behov av att mer explicit behandla läsförståelse av matematiska texter med 
symboler i undervisningen. Skillnader i läsförståelse för de två övriga texterna 
pekar dock på att den generella läsförmågan utvecklas, antagligen tack vare trä-
ning som fås genom mer vanliga behov av och krav på att läsa texter skrivna i 
naturligt språk. 

Det tydligaste resultatet är alltså skillnaden mellan matematiktexten med 
symboler å ena sidan och de två övriga texterna å andra sidan, men en viss 
skillnad har också noterats mellan de båda matematiktexterna å ena sidan och 
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historietexten å andra sidan. Detta handlar om typen av förkunskapsbaserade 
frågor som användes för respektive ämne i denna studie. För båda matematik-
texterna har dessa frågor en starkare koppling till de textbaserade frågorna än vad 
som är fallet för historietexten. Detta skulle kunna tas som en brist med de frågor 
som använts men kan också avspegla något mer allmänt förhållande mellan 
ämnena. Till exempel kan det vara så att matematik oftare handlar om att använda 
eller applicera något som explicit finns angivet i texten, det vill säga att man oftare 
är beroende av en skapad TB för att klara av andra typer av frågor eller problem. 

Efter att ha behandlat slutsatser från denna studie kan man fundera på hur 
generaliserbara dessa är. Då bör man åtminstone ta hänsyn till de typer av texter 
som användes, de personer som deltog samt de typer av test av förkunskap och 
läsförståelse som användes för att kunna beröra vilka begränsningar denna studie 
har och vad som behöver studeras mer kring de frågeställningar som har berörts i 
denna studie. 

Angående texterna kan man notera att alla texter i denna studie fokuserade på 
begreppsförståelse och att andra resultat kanske fås om man använder texter som 
beskriver och förklarar någon sorts procedur eller algoritm. Till exempel kanske 
deltagarna i denna studie oftast fokuserar på procedurer och algoritmer när 
symboler används i matematik, något som kan orsaka sämre läsförståelse för en 
begreppsförklarande text men som kanske skulle vara mer gynnsamt för en proce-
durförklarande text. Detta skulle alltså kunna vara en möjlig förklaring till skill-
naden mellan de två matematiska texterna; att deltagarna förväntar sig beskriv-
ningar av procedurer när symboler används, vilket gör att de läser texten med 
symboler annorlunda än den utan symboler. 

Deltagarna i denna studie var inte helt slumpmässigt utvalda, men de kom från 
olika klasser och skolor samt från olika typer av utbildningsprogram på universi-
tetet och var inte utvalda på förhand enligt kriterier av något slag. Detta gör det 
troligt att deltagarna är relativt normala jämfört med en större population. Sam-
tidigt kan man notera att de flesta slutsatser inte är beroende av ett slumpmässigt 
urval eftersom fokus ligger på existensen av vissa fenomen, som baseras på jäm-
förelser inom gruppen av deltagare där fördelningen av de två olika matematik-
texterna skedde slumpmässigt. Till exempel räcker det att notera att det bland 
deltagarna i denna studie finns en tydlig skillnad mellan läsförståelse av de två 
matematiska texterna för att konstatera att det inte finns någon allmän enhetlig typ 
av läsförmåga som används för alla matematiska texter. Dessutom visar denna 
studie att den generella läsförmågan kan vara den dominerande faktorn vid läsning 
av både vissa matematiska texter och texter från andra ämnesområden. 

När det gäller frågor som används för att testa läsförståelsen är det viktigt att 
notera att förståelsen är mångdimensionerad, vilket också teorin kring de tre kom-
ponenterna (ytlig, textbaserad och förkunskapsbaserad) vittnar om. Detta gör att 
det finns en möjlighet att de kriterier för förståelse som (möjligen implicit) 
används genom de frågor som ställs kanske inte överensstämmer med de kriterier 
som deltagare använder när de läser texten. Vissa resultat i denna studie kan 
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kanske alltså delvis bero på variation avseende uppfattningar om vad kunskap och 
förståelse är vid läsning och inom matematik. 

Resultat och metoder i denna studie kan med fördel jämföras med en liknande 
studie av Watkins (1977, 1979), som studerade läsförståelse hos collegestudenter 
genom att studenterna fick läsa olika texter och sedan svara på frågor efteråt. 
Texterna som användes fokuserade på beskrivningar av begrepp (t.ex. kartesisk 
produkt mellan mängder och konvexitet av geometriska figurer) och var av 
mycket varierande längd (från tre rader till en hel A4-sida). Varje text fanns också 
i fyra versioner, som antingen använde symboler eller inte samt som använde 
grammatisk struktur från antingen ”matematisk engelska” eller ”vanlig engelska”. 
Frågorna som användes för att testa läsförståelsen frågade inte efter något som var 
explicit givet i texten utan avsåg en sorts tillämpning av den information (den 
definition) som var beskriven i texten (t.ex. genom att fråga efter den kartesiska 
produkten av två givna mängder eller om en given geometrisk figur kan klassas 
som konvex). För varje text gavs fyra till åtta frågor som var av samma typ (t.ex. 
att bestämma den kartesiska produkten för två givna mängder). Det finns alltså 
både vissa likheter och vissa skillnader mellan Watkins studie och den studie som 
presenterats i detta kapitel. Åldersnivån hos deltagarna var liknande men de var 
hämtade från olika länder med olika skolsystem. Båda studierna fokuserade på 
begreppsförklarande texter, hade liknande övergripande upplägg samt undersökte 
eventuell påverkan på läsförståelsen av symbolanvändningen i texter. Vissa skill-
nader mellan studierna kan noteras kring de typer av frågor som användes för att 
testa läsförståelsen. Watkins använder inte TB-frågor, hennes frågor efterfrågar 
alltså inte någon information som är direkt given i texten. Watkins frågor handlar 
istället om en typ av tillämpning av informationen i texten, som ibland ligger nära 
en sorts procedurförståelse av texten (t.ex. att texten om kartesisk produkt kan ses 
som att beskriva hur man går till väga för att ta fram en kartesisk produkt, vilket 
frågorna sedan ber läsaren att genomföra för olika mängder). Att Watkins (1979, 
s. 218) i sina slutsatser noterar att ”symbols do not appear to help or hinder 
students with limited background in mathematics, and they may help more 
advanced students” kan därmed bero på någon utav de nämnda skillnaderna 
mellan studierna. En möjlig tolkning är att användningen av symboler i texter kan 
förenkla skapandet av en sorts procedurförståelse som kan vara mer användbar när 
det gäller frågor som handlar om att tillämpa viss information medan symboler i 
texten kan försvåra skapandet av en sorts begreppsförståelse som skulle vara mer 
användbar när det gäller frågor om betydelsen av vissa ord. 

4.4.1 Fortsatta studier i denna avhandling 
Utifrån slutsatserna i denna studie och jämförelser med andra resultat kan man 
konstatera att fortsatta undersökningar kring läsförståelse behövs, speciellt om 
symbolanvändningen i matematiska texter, begrepps- och procedurförklarande 
texter samt påverkan av läsares uppfattningar om kunskap och förståelse på läs-
processen. Speciellt kan följande aspekter lyftas fram, som kommer att behandlas 
mer ingående i de kommande kapitlen i denna avhandling: 
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Kring symboler kan man undersöka förståelsen av symboler och symbol-

uttryck i sig men också hur själva förekomsten av symboler i en text kan påverka 
läsprocessen och därmed läsförståelsen. 

Läsning av olika typer av matematiska texter kan studeras i relation till olika 
typer av kunskap (t.ex. begrepps- och procedurkunskap) samt till olika typer av 
läsförståelse (t.ex. textbaserade och förkunskapsbaserade mentala represen-
tationer). 

Genom att introducera läsarens uppfattningar om kunskap som en faktor i läs-
processen berör man läsförståelsen i relation till metakognition, ett perspektiv som 
kommer att introduceras i kapitel 5 och sedan användas i de fortsatta studierna. 
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Kapitel 5 

Läsförståelse och metakognition 
 
Ett sätt att beskriva vad som avses med metakognition är att som Nelson (1996) 
skilja mellan två nivåer av kognition; objekt- och metanivå, där objektnivå 
behandlar kognition om externa objekt medan metanivå behandlar kognition om 
objektnivån. Att läsa en text och den mentala representation som då skapas tillhör 
därmed objektnivån medan någon form av behandling av läsning eller den mentala 
representationen tillhör metanivån. Dessutom kan man skilja mellan ”metacog-
nitive knowledge (i.e., what one knows about cognition) and metacognitive con-
trol processes (i.e., how one uses that knowledge to regulate cognition)” (Schraw 
& Moshman, 1995, s. 352). Vissa empiriska resultat stödjer att man kan betrakta 
dessa som separata metakognitiva komponenter, även om det också finns kopp-
lingar mellan dem (Schraw & Dennison, 1994). 

Eftersom fokus i denna avhandling ligger på läsprocessen kommer de fortsatta 
diskussionerna kring metakognition i förhållande till läsförståelse att till största 
delen beröra den andra komponenten, det vill säga självreglering (i avsnitt 5.2). En 
förhållandevis kortfattad behandling av metakognitiv kunskap görs i nästföljande 
avsnitt. 

5.1 Metakognitiv kunskap 
I jämförelse med självreglering kan metakognitiv kunskap sägas vara den statiska 
komponenten av metakognition. Brown (1987, s. 68) beskriver denna typ av kun-
skap som ”relatively stable”, ”often statable”, ”often fallible” samt ”usually 
assumed to be late developing”. Medvetenhet kring, och att kunna prata om, sin 
metakognitiva kunskap diskuteras mer i avsnitt 5.4. I jämförelse med andra typer 
av kunskaper pekar Flavell et al. (2002) på att det inte finns någon anledning att 
betrakta metakognitiva kunskaper som fundamentalt annorlunda, utan att man helt 
enkelt kan se dessa typer av kunskaper som ”the segment of your acquired world 
knowledge that has to do with cognitive matters” (s. 164). 

Det finns flera olika sätt att strukturera de metakognitiva kunskaperna genom 
att skilja mellan olika typer av kunskap. I sin diskussion kring läsförståelse skiljer 
Jacobs och Paris (1987, s. 259) till exempel mellan deklarativ kunskap, procedur-
kunskap samt kunskap om villkor. Deklarativ kunskap kan till exempel vara att 
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veta att förkunskaper påverkar läsförståelse. Kunskap om villkor handlar om att 
”veta varför” och ”veta när”, till exempel att veta varför förkunskaper påverkar 
läsförståelse eller varför olika typer av lässtrategier kan vara effektiva. Deras 
exempel på procedurkunskap (t.ex. ”know how to skim, how to use context”) är 
dock inte nödvändigtvis att betrakta som metakognitiv kunskap, med utgångs-
punkt från objekt- och metanivå, eftersom dessa primärt verkar handla om att 
behandla externa objekt (dvs. texten). Men att klassificera en procedur som an-
tingen kognitiv eller metakognitiv är kanske inte alltid möjligt, och olika synsätt 
på metakognition kan också göra att procedurer betraktas på olika sätt. Jacobs och 
Paris (1987, s. 259) utgår till exempel mycket från medvetenhet i sin behandling 
av metakognition och även att procedurkunskap handlar om ”awareness of pro-
cesses of thinking” (se avsnitt 5.4 för mer diskussioner kring medvetenhet). 

Flavell (1981) diskuterar metakognitiv kunskap uppdelad i om kunskapen 
handlar om en själv, uppgifter man kan ställas inför eller strategier man kan 
använda. Angående en själv skiljer han också mellan om kunskapen avser intra-
individuella skillnader (om man är bättre på vissa saker än andra saker) samt 
interindividuella skillnader (om man är bättre eller sämre än andra personer på 
vissa saker). Kunskap kring uppgifter kan till exempel handla om skillnader i svå-
righetsgrad mellan olika typer av uppgifter och kunskap kring strategier kan 
handla om vilka typer av strategier som är lämpliga att använda för olika ändamål. 

Angående empiriska studier kring relationer mellan metakognitiv kunskap och 
läsförmåga beskriver Garner (1987, s. 36) flera studier som visar en koppling 
mellan dessa två, bland elever i skolår 3-7. Metakognitiv kunskap studerades 
genom att ställa frågor om läsning, såsom vad man behöver göra för att vara en 
bra läsare, och resultaten pekar på att elever med lägre läsförmåga ”have some 
metacognitive deficiencies [which] appear in both declarative and procedural 
knowledge categories”. 

Dessutom finns forskning som fokuserar på relationer mellan uppfattningar av 
olika typer och läsförståelse. Det finns dock olika synsätt på hur uppfattningar 
förhåller sig till kunskap. Till exempel kan man se olika typer av skillnader mellan 
dessa begrepp (Abelson, 1979) eller betrakta uppfattningar som en sorts subjektiv 
typ av kunskap (Pehkonen, 2001). Istället för att försöka hitta en gemensam defi-
nition av begreppet uppfattning pekar McLeod och McLeod (2003) på att det finns 
olika typer av definitioner som kan passa för olika situationer och syften. Eftersom 
uppfattningar antas finnas representerade i långtidsminnet på samma sätt som 
kunskaper ses i denna avhandling inget direkt behov av att i mer detalj diskutera 
eventuella skillnader mellan uppfattningar och kunskap. Istället kan man betrakta 
uppfattningar som en del av metakognitiv kunskap, så länge uppfattningarna berör 
objektnivån (dvs. berör kognition på något sätt). 

Schommers (1994) överblick av forskning kring epistemologiska uppfatt-
ningar visar att ”literature provides evidence for numerous relationships between 
epistemological beliefs and learning” (s. 302). Hon ger också flera exempel speci-
fika för läsförståelse (ss. 304-305), såsom att uppfattningen om att lärande sker 
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snabbt eller inte alls påverkar läsförståelse. Förhållanden mellan epistemologiska 
uppfattningar och läsförståelse har också berörts tidigare i denna avhandling (se 
avsnitt 2.1.2), då studier av Säljö (1995) och Schommer et al. (1992) behandlades, 
där den sistnämnda använde matematiska texter. 

Uppfattningar/kunskap om sig själv och sin egen förmåga visar sig kunna vara 
kopplade till bland annat problemlösning i matematik (Pajares, 1996) och läsför-
ståelse (House, 2003; Lynch, 2002). I studien om problemlösning finns denna 
effekt kvar även när man kontrollerat för flera olika andra faktorer, däribland olika 
mått på förkunskaper. Något liknande görs dock inte i studierna om läsförståelse, 
vilket gör att dessa resultat kanske mer avspeglar en koppling mellan förmåga och 
uppfattning om förmåga, vilket fortfarande kan ha viss metakognitiv relevans men 
som inte påvisar en mer direkt effekt av uppfattningar om sin egen förmåga på 
läsförståelse av en specifik text. 

Det finns alltså många kopplingar mellan olika typer av metakognitiva kun-
skaper (inkluderat uppfattningar) och prestationer av olika slag, till exempel läs-
förståelse. Hur denna koppling kan uppstå har dock inte behandlats, men man kan 
tänka sig åtminstone två olika sätt. Dels kan man notera att kunskaper i allmänhet, 
vilket alltså inkluderar metakognitiva kunskaper och uppfattningar, finns repre-
senterade i långtidsminnet och kan därmed aktiveras i läsprocessen och på detta 
sätt påverka den mentala representation som skapas. Man kan även tänka sig en 
påverkan via självreglering, där till exempel ”epistemological theories may func-
tion as a standard or goal against which to compare comprehension or learning” 
(Hofer & Pintrich, 1997, s. 128) eller att ”self-efficacy beliefs act as determinants 
of behavior by influencing the choices that individuals make, the effort they 
expend, [and] the perseverance they exert in the face of difficulties” (Pajares, 
1996, s. 325). 

5.2 Självreglering 
Självreglering och självreglerat lärande är stora forskningsområden i sig och 
Zeidner et al. (2000, s. 752) pekar på att ”the distinction between self-regulation 
and metacognition is also somewhat unclear from the literature; there is consid-
erable ambiguity and overlapping of definitions”. Utgångspunkten i denna av-
handling är dock, som tidigare noterats, att betrakta självreglering som en del av 
metakognition genom att i detta begrepp innefatta sådana processer som kan ses 
som metakognitiva (dvs. som tillhör metanivån enligt den inledande distinktionen 
i detta kapitel). Speciellt är utgångspunkten läsförståelse där teorier kring själv-
reglering kommer att behandlas i relation till läsprocessen. 

Två huvudkomponenter återkommer i många beskrivningar och modeller över 
självreglering, vilka situerade i läsning kan kallas utvärdering av förståelse och 
reparation av förståelse (eng. ’monitoring’ eller ’evaluation’ respektive ’control’ 
eller ’regulation’, se t.ex. Baker, 1985; Nelson, 1996; Winne, 2001). Dessa två kan 
också sägas beskriva flödet av information som kan ske mellan objekt- och meta-
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Figur 5.1. Modell för självreglering vid läsning. 

Utvärdera förståelsen 

nivåerna (Nelson, 1996, s. 105), där utvärdering av förståelse ”informs the meta-
level about what state the object-level is in” och reparation ”informs the object-
level about what to do next”. För läsförståelse kan en modell över självreglering 
utgående från dessa två huvudkomponenter och baserad på Winnes (2001, s. 164) 
modell se ut som i figur 5.1. Denna modell kan också sägas utgöra en fortsättning 
på grundmodellen för läsprocessen (se avsnitt 2.1) genom att modellen för själv-
reglering förutsätter att man läst (del av) en text och att en mental representation 
av denna text skapats. Men modellen kan också täcka in den kontinuerliga 
regleringen som kan ske vid läsning och inte bara något som sker efter man läst en 
hel text. Därmed kan den nya modellen också sägas kunna gå att bädda in i 
grundmodellen för läsprocessen. Den mentala representationen som anges i figur 
5.1 kan alltså täcka in en ”hel” text, en del av en text (t.ex. ett stycke), en enstaka 
mening eller ett enstaka ord. När förståelsen utvärderas sker sedan en meta-
kognitiv kontroll av den mentala representationen, där någon form av kriterier 
måste användas för att avgöra om förståelsen är godtagbar eller bristfällig (se av-
snitt 5.2.1). Skulle utvärderingen resultera i att man anser sig ha en bristfällig för-
ståelse kan någon form av strategi användas för att reparera denna brist (se avsnitt 
5.2.2). 

The decision to apply regulation strategies is made when an individual 
becomes aware of his or her comprehension difficulties. Failure to ade-
quately evaluate comprehension thus may halt the execution of strategy 
use, resulting in less promising learning. (Lin & Zabrucky, 1998, s. 388) 
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Utvärdering av förståelse kan alltså ses som den centrala komponenten av själv-
reglering. Fokus i diskussionerna om självreglering kommer därför att ligga på 
denna komponent. 

5.2.1 Utvärdering och kriterier 
Olika typer av metoder kan användas för att studera utvärdering av läsförståelse. 
Tidiga studier verkar ofta använt sig av en metod som går ut på att skapa fel eller 
motsägelser i en text för att se om läsaren upptäcker detta, vilket tas som ett mått 
på att förståelsen utvärderas. Denna metod har dock kritiserats av bland annat 
Winograd och Johnston (1982) som räknar upp en mängd alternativa tolkningar 
till att man som läsare inte upptäcker fel eller motsägelser i en text (se också Ling, 
2000, för mer diskussioner om denna metod). Dessutom visar Otero och Kintsch 
(1992) att man utifrån teorin kring förståelseprocessen (se avsnitt 2.3 i denna 
avhandling) kan förklara varför läsare inte alltid upptäcker fel genom att förkun-
skaper eller vissa delar i texten ses som viktigare än vissa påståenden i texten, 
vilket gör att delar av en text kan få mycket låg aktivering i den mentala represen-
tationen. Detta ses därmed som en naturlig del av förståelseprocessen och inte som 
en bristande utvärdering av förståelse. Med anledning av brister i denna forsk-
ningsmetod kommer studier som använt sig av denna metod inte att behandlas i 
diskussionerna i detta avsnitt. 

Ett sätt att försöka komma åt själva processen i läsning då förståelse utvär-
deras är att låta läsare ”tänka högt”. Pressley och Afflerbachs (1995) omfattande 
behandling av denna forskningsmetod inkluderar även utvärdering av förståelse, 
där de konstaterar att ”it is difficult based on think-aloud data to separate moni-
toring from shifts in processing induced by monitoring” (s. 62). Användande av 
kriterier i utvärdering av förståelse kommer alltså därmed att undersökas på ett 
indirekt sätt, via de strategier som används för att reparera en upplevd brist på för-
ståelse. Dessutom kan metoden att tänka högt vid läsning ses som en form av 
utvärdering i sig själv (Baumann et al., 1993), det vill säga att denna metod kan 
påverka processer mer än att observera dem, och metoden har generellt kritiserats 
både avseende validitet och reliabilitet (Ling, 2000). 

Det numera vanligaste sättet att studera utvärdering av förståelse verkar vara 
att låta läsare bedöma sin egen förståelse efter att ha läst en text och sedan jämföra 
denna bedömning med resultat på ett efterföljande förståelsetest. Denna metod 
kallas ibland ”calibration of comprehension”, och nivån på denna kalibrering kan 
mätas med en korrelation mellan bedömning av förståelse och resultat på test 
(Glenberg & Epstein, 1985). De fortsatta diskussionerna i detta avsnitt kommer 
nästan genomgående att referera till studier som använder denna forskningsmetod 
och som har haft collegestudenter som deltagare. 

Modellen för självreglering vid läsning (figur 5.1) utgår från en skapad mental 
representation som sedan utvärderas. Vissa empiriska resultat pekar dock på att en 
utvärdering av förståelse ofta kanske baseras på mer generella saker och inte 
direkt på den mentala representationen som skapats för en specifik text. Genom att 
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låta studenter läsa olika texter och för varje text bedöma hur väl de ansåg att de 
skulle klara av att besvara frågor om den centrala principen beskriven i texten 
kommer Glenberg och Epstein (1987, s. 84) fram till att ”confidence judgments 
are based on self-classification as expert or nonexpert in the domain of the text, 
rather than on an assessment of the degree to which the text was comprehended”. 
Mer ingående studier pekar också på att bedömningen i första hand baseras på hur 
förtrogen man är med ämnesområdet som helhet (fysik eller musik) och inte hur 
bekant man är med den del av ämnesområdet som behandlas i texten (Glenberg et 
al., 1987). Resultat från Maki och Serra (1992) visar dock att utvärderingen av 
förståelse blir bättre efter texten har lästs jämfört med innan läsning då endast 
rubrik och en summerande mening om texten visas för läsarna, vilket motsäger att 
bedömning endast sker utifrån ämnesmässig förtrogenhet (’domain familiarity’). 
Slutsatser kring ämnesmässig förtrogenhet som en viktig faktor för att bedöma 
förståelse kritiseras också av Morris (1990, s. 231) eftersom denna faktor visat sig 
påverka både bedömning av förståelse och prestation, men att det i princip inte 
finns någon korrelation mellan bedömning och prestation. Även om han i sina 
egna empiriska studier noterar en viss effekt av ämnesmässig förtrogenhet menar 
Morris att dessa motsägelsefulla korrelationer gör att man inte kan betrakta denna 
effekt som väsentlig. Detta handlar dock om till synes motsägelsefulla korrela-
tioner och varför Morris väljer att inte tro på just korrelationen mellan ämnes-
mässig förtrogenhet och bedömning framgår inte25. Dessutom visar resultat från 
Glenberg et al. (1987, experiment 3) att ämnesmässig förtrogenhet påverkar 
bedömning men inte prestation. 

Det verkar alltså som att mer generella aspekter påverkar, eller kanske till och 
med dominerar, utvärdering av förståelse. Det finns nämligen även andra studier 
som pekar på att denna effekt är väsentlig. Till exempel visar Moore et al. (2005) 
att utvärdering av förståelse för en text har starkare koppling till utvärderingar 
genomförda på tidigare lästa texter än på prestationen på ett läsförståelsetest för 
den aktuella texten trots att det inte finns någon koppling alls mellan prestationer 
för de olika texterna. Från dessa resultat drar de slutsatsen att ”for reasonably well 
developed skills such as reading for college students, self-evaluations are based 
largely on an aggregate of distal experiences and are minimally affected by 
current performance” (s. 252). Sett i ett större perspektiv kan ”distal experiences” 
handla om tidigare erfarenheter inom det ämnesområde texten behandlar och 
därmed kopplas till ämnesmässig förtrogenhet. I båda typer av studier (Glenberg 
& Epstein, 1987; Moore et al., 2005) visar det sig finnas en starkare koppling 
mellan utvärdering och prestation när man betraktar alla texter som läses, det vill 
säga att deltagarna är relativt bra på att bedöma sin globala förståelse, där jäm-
förelser kan ske mellan olika typer av texter. Förutsatt att man överlag kan 

 
25 Dessutom föreslår han istället att tillgänglighet av information i minnet kan ses som en 
viktigare faktor vid bedömning, en faktor som visar sig ha samma egenskap som ämnes-
mässig förtrogenhet; att påverka både bedömning och prestation! 
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bedöma sin expertis inom olika områden kan detta resultat också förklaras med att 
bedömning baseras på ämnesmässig förtrogenhet eftersom mer erfarenheter och 
förkunskaper inom ett område kan förbättra läsförståelsen. Förutom en sådan 
effekt av ämnesmässig förtrogenhet kan det, som Moore et al. (2005) fokuserar på, 
också finnas en effekt av att basera bedömning på förtrogenhet med läsning i all-
mänhet, vilket också kan bidra till förmågan att bedöma den mer globala förstå-
elsen vid läsning. 

Att metakognitiva bedömningar i första hand kan baseras på mer generella 
aspekter visar sig också i en studie av Schraw (1997) där det fanns korrelationer 
mellan bedömningar i olika situationer trots att det inte fanns motsvarande korre-
lationer mellan prestationer eller överlag mellan bedömningar och prestationer. 
Denna studie berör dock bedömning av prestationer efter genomförda test (’post-
diction’), bland annat läsförståelsetest, och inte att bedöma förståelse genom att 
avgöra hur väl man kommer att prestera på ett test (’prediction’). Man kan alltså 
skilja mellan olika typer av metakognitiva bedömningar, där bedömning av 
prestation visar sig korrelera starkare än bedömning av förståelse med den faktiska 
prestationen på test av förståelse, men att det också finns en koppling mellan för-
mågan att genomföra dessa olika typer av bedömningar (Lin et al., 2001). Efter-
som intresset i denna avhandling berör läsprocessen där utvärdering av förståelse 
är i fokus kommer endast den typ av bedömning som berör förståelse, och inte 
prestation, att diskuteras fortsättningsvis. 

Moore et al. (2005, s. 252) fokuserar på att det handlar om ”reasonably well 
developed skills” när de observerar att utvärdering av förståelse mer beror på 
tidigare erfarenheter än det specifika i den aktuella situationen som ska utvärderas. 
Kanske kan det också vara så att utveckling av läsning som en mer automatiserad 
kognitiv process gör att man har liten direkt tillgång till den mentala represen-
tationen för att genomföra en specifik utvärdering av denna. Maki et al. (1990, 
s. 609) noterar också att ”predictions are better when subjects do more active 
processing during reading”, där det mer aktiva processandet skapades genom att ta 
bort bokstäver i en text. Det finns också andra typer av aktiviteter som kan för-
bättra utvärdering av läsförståelse, till exempel att få ange nyckelord för texten 
(Thiede et al., 2003), att få summera texten (Thiede & Anderson, 2003) eller att få 
frågor om texten, utan extern feedback (Glenberg et al., 1987; Pressley & Ghatala, 
1990; Weaver, 1990). Att utvärderingen förbättras när man får frågor om texten 
kan tänkas ha åtminstone två orsaker. Dels kan man bedöma sin prestation i att 
besvara dessa frågor och basera sin utvärdering av förståelse på denna bedömning. 
Att bedöma sin prestation har också visat sig ha starkare korrelation med presta-
tion (Lin et al., 2001) vilket kan förklara en bättre utvärdering av förståelse, så 
länge frågorna är relevanta i förhållande till det test av läsförståelse man sedan 
genomför. Resultat från Glenberg et al. (1987) visar också att det måste finnas en 
nära relation mellan frågorna och förståelsetestet för att denna effekt ska uppstå. 
För det andra kan denna effekt bero på att man genom frågorna får en mer detal-
jerad insyn i vilken typ av frågor som kommer att användas på förståelsetestet, det 
vill säga att man får veta mer detaljer kring vilka kriterier som ska användas när 
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man utvärderar sin förståelse. Experimentellt kan dock dessa två effekter vara 
svåra att separera och det nämnda resultatet från Glenberg et al. kan tänkas gälla 
även om effekten beror på insyn i typ av kriterier. 

Överlag verkar alltså empiriska studier påvisa en oförmåga att utvärdera sin 
läsförståelse; Pressley och Ghatala (1990) noterar att studier genomförda i början 
av 80-talet visar att collegestudenter, som betraktas som relativt duktiga läsare, 
oftast inte utvärderar sin förståelse och Lin och Zabrucky (1998) noterar att 90-
talets studier bland collegestudenter påvisar en bristande förmåga att utvärdera 
förståelse. Men för att utvärdera sin förståelse behöver man använda någon form 
av kriterier och en anledning till att resultat visar dålig förmåga att utvärdera sin 
förståelse kan därmed vara att läsare och forskare använder olika typer av krite-
rier. Även om flera resultat alltså pekar på att det är vanligt att läsare använder sig 
av mer generella typer av kriterier (såsom ämnesmässig förtrogenhet) kan också 
skillnader finnas i andra typer av kriterier för förståelse. Baker (1985) listar till 
exempel sju olika typer av kriterier som är mer specifika för innehållet i en text, 
såsom huruvida olika idéer i en text kan integreras, är konsistenta eller överens-
stämmer med egna förkunskaper. Överlag är det därmed kanske inte intressant att 
endast konstatera huruvida läsare är bra eller dåliga på att utvärdera sin förståelse, 
utan att det istället är fråga om vilka kriterier läsaren använder för att genomföra 
sin utvärdering. Låga korrelationer mellan läsares bedömningar och prestationer 
kanske därmed i första hand kan tolkas som att det kriterium som används i för-
ståelsetestet inte primärt används av läsarna. Markman (1981) påpekar också att 
det kanske inte är så konstigt att empiri påvisar bristande förmåga att utvärdera 
förståelse eftersom förståelse är så mångfacetterat. Till exempel finns det förstå-
else av olika grader och typer och man kan inte beskriva någon sorts fullständig 
förståelse. Dessutom kan olika texter kräva olika kriterier och till och med att 
samma text kan kräva olika kriterier i olika situationer, till exempel då man har 
olika mål med läsningen. Vanligast är dock att man i studier försökt att göra expli-
cit för läsaren vilken typ av kriterier som kommer att användas genom att uppge 
vilken typ av frågor som sedan kommer att ges. Man har också testat olika typer 
av frågor, men inte hittat några stora skillnader i resultat (t.ex. Glenberg et al., 
1987; Lin et al., 2001). Också mål med läsningen har varierats (Schommer & 
Surber, 1986), där påverkan på utvärderingen visar sig bero på en interaktion 
mellan mål med läsningen och typ av text som lästes (lättare eller svårare). En 
gemensam slutsats från olika analysmetoder var att målet att avgöra om texten är 
lättförståelig (i motsats till att läsa för att sedan förklara innehållet för en annan 
student) när den lättare texten lästes visade sämst resultat på utvärdering av för-
ståelse. 

Istället för att direkt tolka låga korrelationer mellan bedömning av läsför-
ståelse och resultat på förståelsetest som en allmänt bristande förmåga att utvär-
dera förståelse har olika typer av kritik kring använda metoder lyfts fram. Wiley et 
al. (2005, s. 422) räknar till exempel upp olika saker som ”may obscure any 
reliable comprehension monitoring skill that readers may actually possess”, såsom 
avsaknad av gemensam definition av förståelse mellan forskare och läsare (vilket 



5.2 Självreglering  83 
 

diskuterats ovan), de typer av texter som används (ofta mycket korta texter, t.ex. 
endast ett stycke), olika mål med att läsa, antal och typer av frågor i förståelsetest 
(ofta enstaka flervalsfrågor) samt beräkning av hur bra utvärderingen är. Inledande 
studier som använt kalibrering av förståelse som metod visade mycket låga korr-
elationer (ibland ej signifikant skilda från noll), något som dock ändrats i senare 
studier som till exempel börjat variera antal förståelsefrågor och typer av texter 
som används, där korrelationer har varit så höga som 0,69 (se diskussioner av Lin 
& Zabrucky, 1998, s. 348). Wiley et al. (2005) pekar också på att den typ av för-
ståelsefrågor som används behöver problematiseras mer eftersom vissa studier 
använder frågor som primärt kan avspegla ytliga memoreringar och inte förståelse, 
vilket de menar delvis beror på att texter med bristande strukturell komplexitet 
används. De uppger också att de ansluter sig till vad flera andra påpekat, att det 
behövs en starkare koppling mellan litteratur om läsförståelse och studier kring 
metakognition, speciellt att olika nivåer av läsförståelse beaktas, för vilket de före-
slår att Kintschs (1998) teori kan användas. 

Mot bakgrund av förekommande variationer i mått på utvärdering av förstå-
else kan man fråga sig om det finns en viss typ av metakognitiv förmåga att 
genomföra utvärderingar av läsförståelse och vilket förhållande denna typ av för-
måga i så fall har till läsförmåga (se avsnitt 2.3.1 för diskussioner kring läsför-
måga). Lin och Zabruckys (1998) genomgång av litteratur som studerat utvär-
dering av förståelse visar att det inte finns många studier som undersökt kopp-
lingen mellan läsförmåga och förmågan att utvärdera förståelse. De menar dock 
att det verkar finnas en positiv relation mellan dessa förmågor, det vill säga att 
personer med bättre läsförmåga också har bättre förmåga att utvärdera förståelse. 
Men det finns också resultat från vissa studier som pekar på avsaknaden av kopp-
ling mellan dessa (Commander & Stanwyck, 1997; Maki et al., 1994). Nämnda 
studier kring relationer mellan de olika förmågorna har använt ett separat test för 
läsförståelse och ett annat för att testa utvärdering av förståelse för att undersöka 
generella kopplingar mellan dessa. Vissa andra studier har använt en situation 
(läsa text, bedöma förståelse och genomföra test) för att undersöka en eventuell 
koppling mellan förmågan att utvärdera förståelsen (dvs. förutse sin prestation på 
testet) och prestationen på förståelsetestet för att testa om förmågan att utvärdera 
förståelse i en specifik situation är kopplad till prestationen i samma situation. 
Thiede et al. (2003) hänvisar till flera studier som visar att det inte verkar finnas 
någon koppling mellan dessa faktorer, men menar att detta främst beror på forsk-
ningsmetoderna som används. Med stöd av resultat i sin egen studie påvisar de att 
”accurate metacognitive monitoring will produce more effective regulation, and 
this in turn will produce improved learning” (s. 66). Anledningen till att detta inte 
visat sig i andra studier, men i deras egen, menar de är att denna effekt endast kan 
uppstå om man som läsare har möjlighet att utnyttja informationen från utvär-
deringen av förståelse för att reparera densamma, något som inte tillåts i de flesta 
studier där för mycket kontroll över situationen innehas av forskaren. En annan 
faktor, som inte är av metodologisk art, som kan påverka kopplingen mellan ut-
värdering och prestation är att ett negativt resultat i sin utvärdering av förståelse 
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kräver att man klarar av att genomföra lämpliga reparationer för att denna förmåga 
att utvärdera förståelse ska få effekt på förståelsen. 

Avsaknaden av entydiga bevis för en generell koppling mellan läsförmåga och 
förmågan att utvärdera förståelse gör att dessa två förmågor möjligen kan ses som 
separata, det vill säga att de kan utvecklas var för sig. Å andra sidan finns det 
alltså vissa resultat som pekar på att en bra utvärdering av förståelse (tillsammans 
med lämpliga åtgärder för reparation) har en effekt på läsförståelsen, det vill säga 
att förmågan att utvärdera förståelse kan påverka läsförståelsen (om än indirekt) 
och att denna förmåga därmed skulle kunna betraktas som en del av läsförmågan. 

5.2.2 Reparation och strategier 
Förutom att notera en bristande förståelse beskriver Alessi et al. (1979) två steg i 
regleringen; att avgöra om man ska göra något åt bristen samt i så fall genomföra 
lämplig aktivitet för att reparera denna brist. De ger två exempel på anledningar 
till att man trots upplevd brist kan välja att inte försöka reparera detta; att man 
förlitar sig på att problemet löser sig om man bara fortsätter läsa (vilket i och för 
sig kan ses som en strategi som används) eller att man anser att det problemet 
berör inte är viktigt i förhållande till de krav som finns i en viss situation. Om man 
tolkar det första exemplet som en typ av strategi för reparation kan man också se 
det som ett exempel på den pil i figur 5.1 (se s. 78) som går direkt från att reparera 
till att komma fram till godtagbar förståelse genom att man efter detta val av stra-
tegi inte utvärderar förståelsen mer utan förlitar sig på att det tidigare problemet 
löser sig. 

Förutom att Garner och Reis (1981) noterar en skillnad i hur elever med olika 
nivåer av läsförmåga klarar av att upptäcka bristande förståelse visar deras resultat 
också att endast äldre elever med hög läsförmåga genomför en reparation för 
denna brist. De föreslår därför att både utvärdering och reparation är steg i ut-
veckling av expertis avseende läsning där ”monitoring may precede the ability to 
use fix-up strategies” (s. 579). Detta kanske inte är så överraskande med tanke på 
det förhållande som finns mellan dessa aspekter; att utvärdering av förståelse kan 
ses som en naturlig förutsättning för att reparera förståelse. Studien av Garner och 
Reis fokuserade dock endast på en typ av strategi för reparation (’text lookbacks’) 
och en typ av brist i förståelse (behov av information från tidigare i texten). Det 
kan dock finnas många olika anledningar till en upplevd brist på förståelse efter-
som så olika typer av kriterier kan användas (se diskussioner i föregående avsnitt) 
och även många olika sätt att försöka reparera en viss brist (se t.ex. förteckningar 
av Pressley & Afflerbach, 1995). 

Generellt kan man tänka sig att beroende på hur man upptäckt en bristande 
förståelse kan olika typer av strategier vara lämpliga att utnyttja, det vill säga att 
det kan finnas en nära koppling mellan det kriterium för förståelse som används 
och den strategi för att reparera som utnyttjas. Men om utvärdering sker utifrån 
ämnesmässig förtrogenhet är det naturligtvis svårt att välja specifika strategier för 
att försöka reparera en bristande förståelse. I sådana fall kan man istället tänka sig 
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olika typer av mer generella strategier, såsom att läsa om (delar av) en text. En 
annan typ av generell strategi är att dra slutsatser (’inferences’), som är kopplad 
till ett sorts generellt kriterium, att upprätthålla koherens i läsförståelsen (van den 
Broek et al., 1995). Detta kan till exempel handla om att avgöra vem ”hon” eller 
vad ”den” avser i en text (koherens avseende referenser) eller att avgöra hur en del 
av en text följer på något logiskt/relevant sätt från andra delar av texten (kausal 
koherens). 

För att kunna genomföra reparation av förståelse behövs förutom tillgäng-
lighet till olika typer av strategier (dvs. att man kan genomföra dem) också kun-
skap om när olika strategier kan vara lämpliga att användas. Det kan dock tänkas 
att man använder vissa typer av lässtrategier utan att det handlar om reglering, till 
exempel genom att man har kunskap om att en viss strategi kan gynna läsför-
ståelse och därför använder sig regelbundet av denna. Detta beteende baseras på 
metakognitiv kunskap (om nyttan med vissa strategier för förståelse) men berör 
alltså inte en metakognitiv process i själva läsningen. Kunskap i att använda en 
viss strategi kan ibland också ses som renodlat kognitiv om man endast kan 
använda strategin när man blir uppmanad att så göra (och förutsatt att strategin i 
sig inte innefattar metakognitiva aktiviteter). 

5.3 Generell och ämnesspecifik metakognition 
Veenman et al. (2006) summerar forskning kring metakognition och noterar att 
studier oftast behandlar endast en situation eller ett ämnesområde (t.ex. läsning 
eller problemlösning) och att de få studier som undersöker flera typer av situa-
tioner eller ämnen har visat blandade resultat avseende skillnader och likheter 
mellan dessa. Det primära intresset i denna avhandling är dock inte olika typer av 
situationer utan eventuella skillnader i läsning av texter med olika typer av inne-
håll. Veenman et al. lyfter också fram vissa allmänna metodologiska problem med 
de nämnda jämförelserna, såsom att det kan finnas en gemensam metakognitiv 
grund till olika typer av aktiviteter inom olika ämnen, vilket kan göra det svårt att 
på något enkelt sätt jämföra dessa. Bortsett från eventuella problem i forsknings-
metoder är ett sätt att tolka de blandade resultaten att det kan finnas både generella 
och ämnesspecifika aspekter av metakognition (Tobias et al., 1999). 

Angående metakognitiva kunskaper (vilket inkluderar uppfattningar) kan man 
naturligtvis notera vissa skillnader mellan ämnen eftersom man kan vara intres-
serad av kunskaper och uppfattningar som berör olika saker, såsom att man avse-
ende matematik kan ha intresse i att behandla uppfattningar om problemlösning, 
något som antagligen inte på samma sätt är av intresse avseende historia. För 
övrigt kan man studera mer generella typer av kunskaper och uppfattningar som är 
relevanta i alla ämnen, såsom epistemologiska uppfattningar. Resultat från empi-
riska studier som jämfört olika ämnesområden avseende sådana typer av uppfatt-
ningar (t.ex. huruvida kunskap kan ses som absolut eller om förmåga i första hand 
är medfött) visar ibland tydliga skillnader mellan ämnen (Hofer, 2000), ibland 
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tendenser till likheter mellan ämnen (Schommer & Walker, 1995) och ibland både 
ämnesspecifika och generella aspekter inom samma studie (Buehl et al., 2002; 
Schommer-Aikins et al., 2003). Trots att samtliga nämnda studier använder 
samma typ av enkäter finns mycket diskussioner kring metodologiska aspekter, 
något som inte kommer behandlas mer i denna avhandling (se de givna referen-
serna för sådana diskussioner). 

Angående självreglering menar VanderStoep et al. (1996) att detta vanligen 
studeras utifrån att det handlar om en generell aspekt som spänner över alla situa-
tioner och discipliner, men att det genomförts lite forskning kring detta. Vissa 
(t.ex. Alexander, 1995) pekar dock på att man också måste föra in situationen och 
kontextuella aspekter som viktiga komponenter i studier kring självreglering. 
Zeidner et al. (2000) medger också att interaktion mellan person och situation är 
viktig men att det också kan finnas viktiga generella aspekter, såsom att det finns 
aspekter i vissa situationer som reglerar alla personer på samma sätt (t.ex. trafik-
ljus) och att det rimligen också finns aspekter av personer som är relevanta i alla 
situationer. Alexander (1995) pekar dock på att utnyttjande av mer generella 
aspekter av självreglering kan påverkas av situationen, till exempel genom att en 
lägre nivå på ämneskunskaper kan ställa större krav på mer generella strategier, 
och tvärtom. Dessa diskussioner kring självreglering har inte utgått speciellt från 
läsning utan angivna referenser har diskuterat självreglerat lärande i större per-
spektiv. 

Angående läsning och utvärdering av förståelse kan man notera att om denna 
utvärdering sker med utgångspunkt från ämnesmässig förtrogenhet kan detta 
kanske handla om en generell typ av förmåga man förlitar sig på, nämligen att 
bedöma sin nivå av expertis inom större områden. Detta baseras rimligen på tidi-
gare erfarenheter, såsom resultat på prov eller antal lästa kurser. Vissa mer inne-
hållsspecifika kriterier har också berörts (t.ex. Bakers, 1985), som dock inte är 
ämnesspecifika utan berör läsning i allmänhet. 

Avsaknaden av vissa av de mer generella kopplingarna mellan läsförmåga och 
förmågan att utvärdera förståelse (som noterades i avsnitt 5.2.1) kan dock möj-
ligen förklaras med att utvärdering av förståelse visar sig kunna påverkas av 
många olika faktorer i lässituationen (se Lin & Zabrucky, 1998). Förmågan att 
utvärdera förståelse kanske därmed, precis som diskuterats avseende läsförmåga 
(se avsnitt 2.3.1), inte nödvändigtvis är en generell typ av förmåga som kan 
användas lika effektivt i alla situationer och att olika typer av texter (t.ex. från 
olika ämnesområden) kan kräva olika typer av utvärdering av förståelse. Dessa 
olika typer av utvärdering kan till exempel handla om att man avser olika saker i 
olika ämnesområden när man berör förståelse och att olika typer av kriterier där-
med behöver användas. 

Eftersom det kan finnas en nära koppling mellan kriterier som används för 
utvärdering och strategier som används för reparation kan vissa aspekter av 
diskussionerna kring kriterier också överföras till strategier. En annan likhet 
mellan dessa två huvudkomponenter i självreglering är att man kan fundera på om 
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det i praktiken går att separera tillgängligheten av kriterier/strategier och förmågan 
att utnyttja dessa på lämpliga sätt. I så fall kanske vissa ämnesspecifika aspekter i 
första hand berör de typer av kriterier/strategier som finns tillgängliga och att för-
mågan att applicera dem kan ses som en generell del av självreglering. Denna 
teori kan i så fall möjligen förklara vissa blandade resultat som erhållits avseende 
generalitet och ämnesspecificitet, eftersom olika situationer kan tänkas vara mer 
beroende av den ena aspekten än den andra. Denna distinktion kan göras rent teo-
retiskt, men det är tveksamt om det går att undersöka dessa olika aspekter av ut-
värdering respektive reparation empiriskt. Möjligen kan det vara enklare att skilja 
mellan tillgänglighet av strategier och förmågan att utnyttja dem i olika situa-
tioner. Man kan kanske också tolka ett resultat från Garner och Reis (1981) som 
att strategin att titta tillbaka i texten då oklarheter uppstår är tillgänglig men att 
vissa deltagare inte klarar av att använda den vid läsning av den givna texten, 
eftersom de själva uppger att de använder sig av denna strategi men att de faktiskt 
inte gör detta i någon större utsträckning. 

5.4 Medvetenhet 
Vissa väljer att införa medvetenhet som en del av definitionen av metakognition 
(t.ex. Jacobs & Paris, 1987) medan andra inte gör detta och överlåter sedan istället 
till empiriska studier att avgöra huruvida det som definierats som metakognition 
också uppträder som mer automatiska och omedvetna processer. Det sistnämnda 
stämmer överens med vad som inledningsvis gjordes i detta kapitel då metakog-
nition definierades. 

Påpekandet från Flavell et al. (2002) om att det inte finns någon anledning att 
betrakta metakognitiv kunskap som fundamentalt annorlunda än annan typ av 
kunskap betyder till exempel att också metakognitiv kunskap kan aktiveras auto-
matiskt i olika situationer (Garner, 1987), såsom vid läsning. Inte bara själva akti-
veringen kan ske på ett omedvetet sätt utan också existensen av vissa typer av 
kunskaper (dvs. noder i långtidsminnet) kan vara mer eller mindre omedvetna. 
Schoenfeld (1989) visar till exempel att elevers beteende i första hand inte verkar 
styras av deras uttalade uppfattningar, och man kan därmed tänka sig att karak-
tärisera vissa typer av uppfattningar som omedvetna (eller åtminstone icke ut-
talade). Detta stöds också av Furinghetti och Pehkonen (2003) som beskriver att 
uppfattningar kan vara både omedvetna och medvetna samt ”gömda” för omgiv-
ningen (dvs. icke uttalade). Även Schraw och Moshman (1995) inkluderar med-
vetenhet som en faktor när de behandlar strukturen av metakognitiv kunskap. 

I samband med diskussioner kring metakognitiva erfarenheter beskriver 
Flavell (1987) ofta att man får en känsla av att man inte förstår, vilket ger signaler 
om att själva utvärderingen av förståelse verkar ske på ett mer omedvetet sätt och 
att man sedan får en känsla av att man inte förstår när utvärderingen konstaterar 
bristande förståelse. På liknande sätt beskriver Veenman et al. (2006, s. 6) att 
många av processerna i att utvärdera förståelse sker i bakgrunden och att ”only 
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after an error is detected, rightfully or not, the system becomes alerted”. Även van 
den Broek et al. (1995) menar att mycket sker omedvetet; att man ibland kan vara 
medveten om de kriterier som används men att dessa oftast är implicita och att de 
aktiveras utan att läsaren är medveten om det. Om själva utvärderingsprocessen 
oftast sker omedvetet där man inte direkt är medveten om exakt vilka kriterier som 
orsakat den känslan av brist på förståelse man upplever betyder det att man där-
med måste förlita sig på mer generella typer av strategier för att försöka reparera 
denna brist. 

Även när det gäller att reparera förståelse kan man tänka sig omedvetna pro-
cesser. Att dra olika typer av slutsatser (’inferences’) beskriver van den Broek et 
al. (1995) som en grundläggande process för att upprätthålla koherens vid läsning, 
och Kintsch (1998) noterar hur olika typer av sådana slutsatser kan ske omedvetet 
och medvetet, där han inkluderar de mer omedvetna typerna som vara aktiva i för-
ståelseprocessen. 

Genomgången av olika empiriska studier av Fitzsimons och Bargh (2004) på-
visar att alla komponenter av självreglering för såväl beteende, känslor som kog-
nition likaväl kan ske omedvetet som medvetet. Deras teoretiska förklaring bygger 
på att olika mål med aktiviteter (såsom olika kriterier för förståelse) kan finnas 
representerade på samma sätt som alla typer av kunskaper och kan därmed akti-
veras automatiskt och påverka till exempel beteende eller kognition. Dessa mål 
kan också ha vissa aktiviteter associerade till sig (såsom strategier för reparation) 
vilka därmed också kan aktiveras och, om de inte inkluderar en extern aktivitet, 
även genomföras på ett omedvetet sätt. Dessa förklaringar utifrån mentala repre-
sentationer och aktivering via associationer ligger väl i linje med Kintschs (1998) 
teori om förståelseprocessen, vilket öppnar för möjligheten att på ett mer ingående 
sätt även inkludera metakognition och självreglering i denna teori. Weaver, Bryant 
och Burns (1995) har också diskuterat möjligheter att utveckla (en tidigare version 
av) denna teori för att inkludera utvärdering av förståelse. 

På samma sätt som diskuterades för läsförmåga (avsnitt 2.3.1) att en aspekt av 
expertis kan vara att utveckla mer automatiserade processer, kan detta möjligen 
också vara fallet för en sorts metakognitiv förmåga för att effektivisera utvär-
dering och reparation av förståelse. Detta kan åtminstone tänkas vara fallet i själva 
läsprocessen, men att det rimligen också kan finnas en annan aspekt av meta-
kognitiv förmåga; att medvetet kunna reflektera över sin egen förståelse. Just 
denna aspekt är också vad de flesta studier har undersökt eftersom läsare har om-
betts bedöma sin egen förståelse, dock utan att behöva beskriva hur de kommit 
fram till denna bedömning. Därmed finns möjlighet att själva utvärderingen skett 
omedvetet men att resultatet av denna process finns tillgängligt för läsaren att 
återge eller använda sig av (den tidigare diskuterade känslan av att förstå eller 
inte). Som diskuterades i avsnitt 5.2.1 finns dock också möjligheten att läsaren 
inte heller har någon direkt inblick i resultatet av utvärderingen (om det skett 
någon), och att bedömningen därmed baseras på mer generella aspekter (såsom 
ämnesmässig förtrogenhet). 



 

Kapitel 6 

Empiri: Kriterier för förståelse av 
matematiska texter 

6.1 Syfte 
I den empiriska studien i kapitel 4 noterades flera aspekter kring läsförståelse av 
matematiska texter som behöver studeras mer ingående (se avsnitt 4.4.1). Ett 
metakognitivt perspektiv kommer att användas i denna studie för att försöka för-
klara vissa resultat som noterades i kapitel 4 eftersom där endast existensen av 
vissa skillnader och likheter mellan olika texter avseende läsförståelse kunde note-
ras. Speciellt berör detta skillnader som noterades mellan matematiktexten med 
symboler å ena sidan samt matematiktexten utan symboler och historietexten å 
andra sidan. Förutom att införa ett metakognitivt perspektiv för att fördjupa stu-
dierna kring symbolanvändningen i texter kommer även olika typer av texter, med 
avseende på typ av innehåll, att studeras i denna (och även nästföljande) empiriska 
studie. Inom det metakognitiva perspektivet fokuseras i denna studie på kriterier 
för förståelse som används vid läsning av matematiska texter eftersom läsarens 
utvärdering av sin egen förståelse, då kriterier används, ses som en central kom-
ponent inom metakognition (se diskussion i kapitel 5). 

Denna studie avser att undersöka de kriterier för förståelse som används av 
studenter när de läser matematiska texter, det vill säga vilken definition (eller 
vilka definitioner) av förståelse de, möjligen implicit, använder sig av i denna 
situation. Baker (1985) har skapat en kategorisering av kriterier för förståelse, 
kategorier som i en tidigare studie användes för att beskriva och undersöka stu-
denters kriterier (Österholm, 2006). Då noterades vissa svårigheter och begräns-
ningar med att använda dessa kategorier, främst eftersom de inte primärt var ska-
pade för att användas för att kategorisera empiriskt datamaterial samt eftersom de 
var generellt beskrivna och inte relaterade till matematisk kunskap. Slutsatsen blev 
därför att Bakers kategorier av kriterier ”could be necessary to refine in order to 
make them more easily usable in empirical analyses, especially when using them 
for mathematics texts” (Österholm, 2006, s. 295). Därför kommer denna studie, 
genom att använda delvis samma datamaterial som Österholm (2006), att genom-
föra en ny beskrivning och analys av de kriterier som studenter använder. Istället 
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för att använda på förhand skapade kategorier av kriterier kommer denna studie att 
utgå från insamlade data och skapa en kategorisering av kriterier som är avsedd att 
beskriva data så bra som möjligt, för att på detta sätt skapa en uppsättning kate-
gorier som kan vara mer lämpade att använda i empiriska studier. 

Huvudsyftet med denna studie är alltså att på ett strukturerat sätt (med hjälp av 
kategorier) beskriva de kriterier för förståelse som studenter använder, explicit 
eller implicit, vid läsning av matematiska texter. Dessa kategorier av kriterier 
kommer också att användas för att försöka förklara vissa resultat kring läsförstå-
else för olika texter som noterades i kapitel 4. Dessutom finns ett par mer speci-
fika frågor som denna studie avser att försöka besvara: 

(1) Finns de kriterier som används för förståelse vid läsning tillgängliga för 
medveten kontroll eller sker utvärdering av förståelse mest på ett omed-
vetet sätt? 

(2) Vilka likheter och skillnader finns mellan använda kriterier i olika situa-
tioner? Speciellt avses att studera när läsaren fokuserar på makro- eller 
mikrostrukturer i en text (dvs. större eller mindre delar av en text), läs-
ning av olika typer av texter (begrepps- och procedurförklarande) samt 
när matematiska symboler eller naturligt språk läses. 

6.2 Metod 
De kategorier av kriterier som avses skapas i denna studie kommer att skapas 
utifrån insamlade data men med hjälp från vissa teoretiska perspektiv för att få den 
önskade kopplingen till sådana aspekter som ses som mest intressanta när det 
gäller läsförståelse av matematiska texter. Detta gäller fokus på mängd text 
(mikro- och makrostruktur), symbolanvändningen, typer av kunskap (begrepp och 
procedurer) och typer av läsförståelse (textbaserad och förkunskapsbaserad mental 
representation). Även om Bakers (1985) typer av kriterier inte används som 
utgångspunkt i denna studie kommer de att utnyttjas som hjälp i att strukturera 
förekommande kriterier hos studenter. Detaljer i analysmetoder kommer att be-
skrivas i avsnitt 6.3 i samband med resultatbeskrivningen. I detta avsnitt fokuseras 
på metod för insamling av data. 

För att undersöka de kriterier studenter använder vid läsning av matematiska 
texter användes i denna studie tre olika situationer som studenterna ställdes inför. 
Olika situationer användes för att kunna studera både explicit givna kriterier som 
används vid läsning av en specifik text (situation A, se avsnitt 6.2.1) samt mer 
implicit givna kriterier vid diskussion av en specifik text (situation B, se avsnitt 
6.2.2) eller vid generella frågor om matematiktexter (situation C, se avsnitt 6.2.3). 
I situation A användes två texter som behandlade matematik från universitetsnivå 
som deltagarna tidigare inte hade stött på, en begreppsförklarande och en proce-
durförklarande text. Även i situation B användes dessa två typer av texter, som 
dock var hämtade från en lärobok på gymnasienivå och som behandlade något 
som deltagarna tidigare stött på. Anledningen att dessa olika typer av situationer 
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användes är att kunna studera kriterier för förståelse ur olika synvinklar och för att 
på så sätt med större sannolikhet kunna observera olika typer av kriterier. 

Nio lärarstudenter deltog frivilligt i denna studie. Samtliga läste till gymnasie-
lärare i matematik och de hade vid genomförandet läst några matematikkurser på 
universitetsnivå, i algebra, geometri och analys. Samtliga studenter ställdes inför 
situation C, som avslutning på genomförandet. Därutöver ställdes varje student 
inför olika kombinationer av de två övriga situationerna enligt följande. Tre stu-
denter ställdes inför situation A två gånger, med de två olika texterna, och sex 
studenter ställdes inför situation A följt av situation B, varav tre med de båda be-
greppsförklarande texterna och tre med de procedurförklarande texterna. 

Studenterna arbetade individuellt där de muntligen gav kommentarer och svar 
på frågor. Konversationerna med studenterna spelades in med bandspelare och 
transkriberades sedan för vidare analys. 

6.2.1 Situation A: Motivera bedömning av egen förståelse 
I denna situation fick studenterna läsa en text och kommentera sin egen förståelse 
av textens innehåll, enligt följande. Först läste studenten hela texten och fick 
sedan direkt kommentera sin förståelse. Därefter delades hela texten in i sektioner 
som visades för studenten i ordning en i taget varvid studenten fick kommentera 
sin förståelse för varje sektion av texten. Avslutningsvis visades några enstaka 
påståenden från texten, ett i taget, varvid studenten fick kommentera sin förståelse 
för varje påstående. Dessa olika typer av aktiviteter förekom för att få studenten 
att kommentera kring både textens makro- och mikrostruktur. Vid varje tillfälle då 
läsförståelsen kommenterades fanns den aktuella texten tillgänglig för att förenkla 
eventuella hänvisningar till olika delar av texten. 

Vid varje tillfälle när studenterna kommenterade sin förståelse fick de först 
avgöra hur bra de ansåg att de hade förstått texten i fråga genom att välja om de 
för texten de just läst kände att de (a) förstod i princip allt, (b) förstod det mesta 
men inte vissa saker, (c) förstod vissa saker men inte det mesta, eller (d) förstod i 
princip inget alls. Vilket svarsalternativ som valdes används inte som data i denna 
studie utan detta fungerade som ett sätt att få studenten att utvärdera sin egen för-
ståelse. Därefter ombads studenterna förklara och motivera varför de valde ett 
visst alternativ och därmed beskriva varför de kände att de (inte) förstått texten, 
eller en viss del av texten. Dessa kommentarer används som data i denna studie. 
Det bör noteras att även om denna metod undersöker explicit givna kriterier för 
(brist på) förståelse hos studenter är det inte givet att dessa kriterier verkligen 
användes när texten lästes. 

I denna situation användes två olika texter; en som beskriver grundläggande 
begrepp inom gruppteori (en begreppsförklarande text) och en som beskriver 
Newton-Raphsons metod för numerisk lösning av ekvationer (en procedur-
förklarande text). Texten om gruppteori är en något kortare version av texten som 
användes i studien i kapitel 4 och texten om Newton-Raphson har skapats utifrån 
Forsling och Neymark (2004, ss. 226-229). Vid totalt 13 tillfällen fick studenterna 
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kommentera sin förståelse för texten om gruppteori (hela texten, sex sektioner och 
sex enstaka påståenden). För texten om Newton-Raphson fanns 12 sådana till-
fällen (hela texten, sju sektioner och fyra enstaka påståenden). Texterna finns i 
bilaga B.1, där också använda sektioner och enstaka påståenden finns markerade. 

6.2.2 Situation B: Beskriva läsförståelse för gymnasietexter 
I denna situation fick studenterna läsa en text hämtad från en lärobok på gymna-
sienivå och kommentera vad gymnasieelever borde kunna förstå eller vad de kan 
ha problem att förstå av textens innehåll. På samma sätt som i situation A fick 
studenterna först läsa och kommentera hela texten och sedan presenterades sek-
tioner av texten då studenterna fick kommentera varje sektion för sig. Dock 
användes inte enstaka påståenden från texterna i denna situation eftersom sektion-
erna för dessa texter blev kortare än motsvarande sektioner i situation A och att då 
också ta med enstaka påståenden ansågs på förhand inte tillföra särskilt mycket. 

Även när det gäller hur studenterna fick kommentera förståelsen kring texten 
skedde detta på samma sätt som i situation A, med de fyra alternativen följt av 
förklaring och motivering. Påståendena var dock formulerade med utgångspunkt 
från vad gymnasielever borde förstå och inte studenternas egen förståelse. 

De två texter som användes i denna situation var en text som beskriver Pytha-
goras sats och en som beskriver kvadratrötter. Även om båda dessa texter kan 
betraktas som begreppsförklarande kan texten om kvadratrötter anses ha vissa 
drag av en procedurförklarande text eftersom den bland annat beskriver en metod 
för att approximativt beräkna en given kvadratrot. Därmed benämns texten om 
kvadratrötter procedurförklarande, där benämningen ska ses i relation till den 
andra texten. Huvudsaken i denna studie är dock inte hur texter klassificeras utan 
att texterna, eller delar av texterna, är av varierande typ. För texten om Pythagoras 
sats fanns totalt sju tillfällen att kommentera förståelsen (hela texten och sex sek-
tioner) och för texten om kvadratrötter fanns nio tillfällen (hela texten och åtta 
sektioner). Texterna finns i bilaga B.1, där också använda sektioner finns marke-
rade. 

6.2.3 Situation C: Allmänna frågor kring matematiska texter 
I denna situation användes ingen specifik text utan här gavs vissa frågor till 
studenterna kring matematiska texter i allmänhet, där läsförståelse av matematiska 
texter jämfördes med texter från ett annat ämnesområde (historia) och med mer 
vardagliga texter (morgontidning). Frågorna som användes, som finns i bilaga 
B.2, fungerade som utgångspunkt i samtalet med studenterna och de tilläts prata 
fritt kring det frågorna behandlar. Vissa följdfrågor ställdes också kring kommen-
tarer som studenterna gav, då de ombads förtydliga, förklara eller motivera givna 
kommentarer. 
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6.3 Resultat och analys 
För alla tre typer av situationer kan noteras att studenterna hade svårigheter att 
prata om och reflektera kring förståelse, både sin egen och andras samt i mer 
generella termer. I situation A visade sig detta bland annat genom att studenterna 
ibland pekade ut en mindre del av den aktuella texten som orsaken till bristande 
förståelse, men utan att kunna ge några motiv för detta påstående. Dessutom 
verkade studenterna ibland ganska obekväma i situationen när de efterfrågades att 
förklara och motivera sina bedömningar av läsförståelse. Därför upprepades inte 
denna fråga så ofta som var planerat utan studenterna kunde ibland mer fritt 
kommentera sin förståelse för textens innehåll. Som svar på vissa frågor i situation 
C pekade också vissa studenter på att man bara känner att man förstår eller inte. 
Kommentarer i alla situationer berör dessutom ganska ofta vad man gör, eller kan 
göra, för att förstå bättre, i allmänhet eller när man känner att man har svårt att 
förstå något. 

De motiv som gavs i situation A var också ibland av mycket generell typ, till 
exempel att symbolerna gjorde texten svår eller att texten var lätt att förstå efter-
som de hade läst vissa matematikkurser på universitetet och var bekanta med den 
typ av språk som används i texten. Dessa kommentarer berör inte något specifikt 
innehåll (dvs. betydelse) i texten utan ligger på ett mer generellt plan. 

Kommentarer i situation A, som är den mest direkta och explicita metoden, 
handlade alltså ibland om generella aspekter av texter eller matematik. De två 
övriga situationerna, som båda är lite mer implicita i sitt sätt att närma sig kriterier 
för förståelse, hade en än starkare tendens att handla om mer generella aspekter 
som var svåra att direkt kunna relatera till kriterier. 

Viktigt att notera är dock att de största svårigheterna uppstod när studenterna 
uppmanades att motivera sina påståenden. För situation A betyder det till exempel 
att studenterna oftast inte uppvisade några svårigheter att bedöma sin egen förstå-
else men att svårigheter uppstod när de skulle motivera denna bedömning. Möjlig-
het finns alltså att själva bedömningen av förståelse sker på ett mer omedvetet sätt 
men att resultatet av denna bedömning visar sig genom en känsla av grad av för-
ståelse, vilken kan utnyttjas för att avge en bedömning av förståelse. 

Det verkar alltså som att specifika kriterier som används i läsprocessen inte är 
tillgängliga för medveten reflektion, åtminstone inte på ett enkelt eller direkt sätt. 
Många kommentarer från studenterna i denna studie tenderar istället att handla om 
mer generella aspekter, det vill säga mer beständiga typer av uppfattningar som 
studenterna har. Därför kommer insamlat datamaterial i denna studie att analy-
seras på lite annorlunda sätt än planerat. Analyser av situation A kommer fort-
farande att fokusera på de mer specifika kriterier som används i läsprocessen (se 
avsnitt 6.3.1) medan analyser av situation B och C kommer att fokusera på mer 
generella aspekter i form av studenternas uppfattningar kring läsning och texter 
inom matematik (se avsnitt 6.3.2). Att fokusera på uppfattningar antas fortfarande 
vara relevant i förhållande till mer specifika kriterier för förståelse som används i 
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läsprocessen genom att de fungerar som utgångspunkt för skapande av kriterier 
vid läsning av en specifik text. Mer ingående diskussioner kring relationer mellan 
kriterier för förståelse och uppfattningar genomförs i kapitel 7. 

6.3.1 Kriterier för förståelse 
Första steget i analysen var att lokalisera relevanta kommentarer från studenterna. 
Från ett metakognitivt perspektiv kan man i huvudsak fokusera på tre typer av 
kommentarer: (a) bedömning av förståelse eller svårighetsgrad, (b) motivering till 
någon bedömning, samt (c) beskrivning av vad de gör, det vill säga användning av 
olika typer av lässtrategier, antingen i allmänhet eller för att förbättra förståelse 
(reparation). Till kategori (a) räknas även kommentarer såsom ”svårt” eller 
”krångligt” även om dessa kanske inte direkt berör den egna förståelsen (dvs. den 
mentala representationen) utan textegenskaper som de upplever gör texten svår, 
eller som gör texter i allmänhet svåra (vilket kan ses som en sorts metakognitiv 
kunskap). Till denna kategori räknas också sådana kommentarer som ibland ges 
som direkt motivering till att de förstår eller inte, men som i princip endast är en 
omformulering av bedömningen. Till exempel gäller detta om studenten uppger 
förståelse eftersom ”det känns som jag är med på detta”, denna kommentar räknas 
alltså också som en bedömning. För övrigt räknas till kategori (b) sådana 
kommentarer som kan kopplas till en bedömning. Detta kan innefatta också vissa 
till viss del implicita motiveringar, till exempel att en student inte själv säger att 
hon försöker testa om påståendet är sant men att hon genomför vissa saker för att 
testa sanningshalten. Vissa kommentarer som skulle kunna räknas till kategori (c) 
kan alltså också räknas som motivering, så länge de kan kopplas till en bedöm-
ning. Denna beskrivning av kategori (b) användes i studien som utgångspunkt för 

Tabell 6.1. Sammanfattande beskrivning av Bakers (1985) kategorier av krite-
rier för förståelse. 

Kriterium Beskrivning av vad kriteriet fokuserar på 
Lexikalt Enstaka ord 
Syntaktiskt Grammatik 
Semantiska:  
 Propositioner Integrering av olika idéer i en text (t.ex. när en del av en 

text refererar till en annan del) 
 Struktur Tematisk kompatibilitet av idéer i en text (t.ex. om en 

del av en text passar med det övergripande temat i 
texten) 

 Externt Överensstämmelse med tidigare kunskap 
 Internt Överensstämmelse mellan idéer i en text (t.ex. att två 

delar av en text inte motsäger varandra) 
 Tydlighet Tillräcklig information för att nå ett visst mål 
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att lokalisera studenters kriterier för förståelse. Dessa kommentarer genomgick 
sedan vidare analyser. 

Som tidigare nämnts har den empiri som här berörs behandlats i en tidigare 
studie (Österholm, 2006) där Bakers (1985) kategorier av kriterier användes i 
analysen (se tabell 6.1). Dessa specifika kategorier kommer inte att användas i 
denna studie. Istället kommer mer generella aspekter som berörs i denna uppsätt-
ning av kategorier att användas som utgångspunkt för att skapa nya typer av kate-
gorier som kan bli mer lämpade för att beskriva och analysera empiriska data. 

Man kan notera att Bakers kriterier berör vissa olika generella aspekter, såsom 
vad i texten kriteriet berör samt hur detta berörs. Vad som berörs kan relateras till 
mikro- och makrostruktur, där ett kriterium kan beröra enstaka ord (t.ex. Bakers 
lexikala kriterium), påståenden (t.ex. Bakers kriterium kring propositioner) samt 
texten som helhet (t.ex. Bakers strukturkriterium). Här innefattas alltså endast 
sådana kriterier som på ett direkt sätt berör den aktuella texten och till exempel 
inte sådana kommentarer som endast berör den egna kunskapsnivån eller erfa-
renhet inom matematik, som tidigare noterats förekomma. Hur något berörs kan 
relateras till de tre komponenterna av en mental representation (ytlig, TB och FB), 
där ett kriterium kan fokusera på texten i sig själv (t.ex. Bakers kriterium kring 
syntax), behandla relationer inom texten (t.ex. Bakers interna kriterium) eller rela-
tioner till egna förkunskaper (t.ex. Bakers externa kriterium). 

Därmed skapas kategorier av kriterier utifrån dessa två huvudaspekter, där 
tanken är att de kan vara oberoende av varandra och att de tillsammans alltså 
skapar nio kategorier av kriterier. Dessa kan alltså täcka in fler aspekter av krite-
rier för förståelse än Bakers kategorier. Dessutom kan de vara mer lämpade för att 
karaktärisera kriterier i empirin eftersom utgångspunkten i dessa kategorier är vad 
som berörs i en text och hur detta berörs. Även om det noterats som en möjlig 
brist i Bakers kategorier så tas här inte med någon specifik aspekt avseende mate-
matik. Problemet med Bakers kriterier avseende matematik som noterades i den 
tidigare studien (Österholm, 2006) var kategorin om tydlighet som används som 
en ”residual, encompassing dimensions that cannot be subsumed under any of the 
other headings” (Baker, 1985, s. 165) men som samtidigt verkar kunna innehålla 
relevanta aspekter för matematik. Genom att skapa nya kategorier kan detta 
problem undvikas. En annan anledning till att inte på förhand införa specifika 
aspekter för matematik är att möjligen kunna använda dessa kategorier för läsning 
av också andra typer av texter. De kategorier som fås fram kommer också att an-
vändas för att lokalisera eventuella specifika aspekter för matematiska texter att 
studera i mer detalj. Detta är ett sätt att minimera risken att de kategorier som 
utgås ifrån sätter begränsningar i de resultat som kan gå att få fram från insamlade 
data. 

De nio kategorierna användes i en första kategorisering av studenternas kom-
mentarer där syftet dels var att hitta kommentarer som inte tycktes passa in i 
någon kategori och dels att notera eventuella variationer inom någon kategori som 
bättre kunde beskrivas genom att dela upp den aktuella kategorin. I denna katego-
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risering noterades att studenterna hade två olika sätt att relatera till sina egna för-
kunskaper, antingen genom att göra en direkt jämförelse mellan något i texten och 
vad man redan visste eller genom att använda någon form av förkunskap som inte 
finns given i texten. Dessutom noterades att när studenterna fokuserade på texten i 
sig gjordes detta på två olika sätt, antingen genom att kommentera någon egen-
skap i texten som inte berör betydelsen av texten eller genom att kommentera 
betydelsen av texten men utan att explicit relatera detta till något. Denna katego-
risering gav också vissa kommentarer som inte direkt passade någon kategori 
avseende hur-aspekten. Dessa kommentarer kan beskrivas som att beröra en sorts 
öppen relation, när en student noterar att någon sorts relation behövs men att 
denna relation inte kan hittas eller att den inte explicit beskrivs. 

Denna första kategorisering resulterade alltså i att fler kategorier skapades för 
hur texten berörs, avseende olika typer av relationer. Med dessa nya kategorier 
tillagda genomfördes en ny kategorisering av studenternas kommentarer, med 
samma syfte som den första. Denna gång kategoriserades alla påståenden och inga 
nya typer av variationer inom någon kategori noterades. Dessa kategorier, som 
summeras i tabell 6.2, användes därmed i den fortsatta analysen. Exempel på två 
studenters kommentarer avseende en sektion respektive ett påstående från texten 
om gruppteori finns i tabell 6.3, där motiveringar markerats tillsammans med till-
hörande kategorier. 

Tabell 6.2. Kategorier av motiveringar till bedömning av förståelse. Se tabell 
6.4 för exempel inom alla kategorier. 

Vad i texten som berörs 
1 Enstaka ord/symboler eller beskrivningar av objekt av något slag. Delar 

av text som inte utgör påståenden räknas därmed hit. 
2 Påståenden och meningar. 
3 Texten som helhet eller dess makrostruktur. I praktiken räknas sådant 

som inte berör kategori 1 eller 2 hit. 
Hur texten berörs, typer av relationer 

S Relaterar till sin egen förkunskap genom att kontrollera något i texten 
mot vad man vet. 

S+ Använder egen förkunskap i form av något som inte direkt finns givet i 
texten. 

T Relaterar någon del/aspekt av texten till en annan del/aspekt av texten. 
E Hänvisar till någon egenskap hos texten, dvs. något som inte berör dess 

innehåll/betydelse. Kan delvis sägas handla om metakognitiv kunskap. 
Ö En sorts öppen relation, dvs. att det behövs en relation till något men att 

denna inte hittas eller beskrivs. 
I Relaterar inte direkt till något, fokus på det som berörs i sig självt, t.ex. 

genom att endast omformulera ett påstående. 
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Genom att betrakta de två huvudaspekterna som oberoende av varandra skapas 

totalt 18 kategorier av olika sätt att beröra motiveringar för bedömning, det vill 
säga kriterier för förståelse. I tabell 6.4 ges exempel på studenters kommentarer 
avseende båda texterna och de 18 kategorierna. Även inom dessa olika kategorier 
kan man notera att det finns olika typer av kommentarer och dessutom, eftersom 
denna kategorisering delvis är skapad utifrån noterade skillnader i empiriska data, 
kan kriterier ibland finnas mer implicit givna inom olika kategorier. En orsak till 
detta är rimligen studenternas svårigheter med att förklara och motivera sina 
bedömningar. Denna kategorisering kan därmed i första hand ses som en struk-
turerad beskrivning av deras kommentarer, vilket också var ett syfte med att 
genomföra detta, och inte direkt en beskrivning av olika kriterier för förståelse. 
Dock finns möjligheten att varje enskild kategori kan tolkas som att beskriva ett 
sorts kriterium för förståelse. Dessa kategorier kan även utnyttjas för att på ett mer 
strukturerat sätt diskutera hur studenterna motiverar sin grad av förståelse för 
matematiktexterna samt för att studera eventuella skillnader mellan olika texter 
och olika delar av texter (se fråga 2 i avsnitt 6.1). 

En diskussion kring studenternas motiveringar kan till exempel utgå från varje 
enskild kategori genom att från de kommentarer som finns där karaktärisera det 
sätt på vilket studenterna berör, implicit eller explicit, kriterier för förståelse. Alla 
18 kategorier kommer dock inte att behandlas här var för sig, istället genomförs 

Tabell 6.3. Exempel på studenters kommentarer. Bedömningar är i fetstil, moti-
veringar är understrukna och kategoriseringar anges till vänster (se 
tabell 6.2 för beskrivningar av kategorier). 

Exempel 1. Texten som berörs är sista  
sektionen i texten om gruppteori (se bilaga B.1) 

3, T 
 
1, E 
 
1, S 

2, S 

3, E 

ja det var ju e noll där, känns lite som samma sak som stod förut, fast med 
andra ord, det här känns som lättare förstå om det nu är samma grej… 
dels, noll dels är det ett riktigt tal så det känns lättare förstå än e som 
kan vara vadsomhelst, sen så, just, additionstecknet är mycket lättare 
förstå än det där vågtecknet som var mycket förut, a b och c är ju 
variabler som man känner igen sen högstadiet egentligen så det känns, 
sen så, lättare ser att, a minus a är noll istället för att, a, våg a prim är lika 
med e, det här är lite lättare och ta på liksom, känns mer som praktiskt 
exempel med riktiga siffror, det här var mycket lättare förstå 

Exempel 2. Texten som berörs är enstaka påstående  
nummer tre i texten om gruppteori: ”a och b tillhör G” 

1, T 

2, I 

2, E 

det här känner jag också som att a och b tillhör g, nu vet jag att klassar en 
mängd som g, tänkte om man inte visste att det var mängd… känns också 
liknande tidigare att, en förklaring liksom… att a och b ingår i g att det är, 
det känns som att jag förstår den här den är mer konkret känns det som 
inte lika öppen
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diskussionen utifrån, i tur och ordning, de sex kategorierna avseende hur något i 
texten berörs samt de tre kategorierna vad i texten som berörs. Detta görs för att 
karaktärisera de typer av kommentarer som finns i respektive kategori. Därefter 
behandlas jämförelser mellan olika texter och olika delar av texter. 

När studenterna jämför något i texten med egna förkunskaper (kategori S) sker 
detta främst på ett relativt ytligt sätt, med kommentarer om att de vet eller inte vet 
vad vissa ord betyder eller att texten på ett mer allmänt sätt ”känns bekant” eller 
inte. Dessa kommentarer om hur bekant texten är berör även ibland om läsningen 
”flyter på” eller inte, där fokus alltså ligger på själva utläsningen av text (en ytlig 
aspekt) och inte betydelsen av texten. Några studenter pratar också explicit om 
skillnaden mellan att förstå texten och att förstå vad som menas med texten, 
genom att det förstnämnda verkar kopplas till själva utläsningen av texten. Där-
med verkar de använda kriterierna ibland inte utgå från samma syn på förståelse, 
och att förstå en text, som används i denna avhandling, med innehåll och upp-
byggnad av en mental representation. Istället kan förståelse av en text handla om 
en jämförelse med redan existerande strukturer i långtidsminnet, där flytet i läs-
ning kan fungera som indikator på förståelse. 

Studenterna jämför dock inte endast med något de redan vet utan använder 
också information/förkunskaper som inte finns i texten (kategori S+). Kommen-
tarer i denna kategori avser främst att testa sanningshalten i enskilda påståenden. 
Även när kommentaren berör enstaka ord verkar dessa, om än mer implicit, 
handla om att testa om ett påstående är sant. För övrigt skulle denna kategori 
kunna vara ett ställe där en sorts metakognitiv kunskap kan visa sig, som berör 
kunskap om sig själv, till exempel att man har lätt eller svårt för vissa saker. Några 
sådana kommentarer har dock inte noterats. Sådana kommentarer kan möjligen ha 
formulerats som mer generella påståenden och inte utgående från sig själv, och 
därmed hamnat i kategori E. 

När olika delar av texten relateras till varandra (kategori T) görs detta ibland 
genom något som kan kallas ytlig koherens. Med detta avses att man kan notera 
att man förstått något eftersom detta, eller delar av det, har berörts tidigare i 
texten. Detta kan ses som en sorts koherens eftersom man avgör hur samman-
hängande texten är men den är ytlig genom att man endast testar om förekomsten 
av vissa ord eller uttryck återkommer. Detta visar sig till exempel genom att för-
ståelse för en formel accepteras när alla ingående symboler finns angivna på något 
sätt precis innan formeln. 

Som berördes angående kategori S+ kan kommentarer i kategori E anses av-
spegla vissa metakognitiva kunskaper (eller uppfattningar, om man vill kalla dem 
det) eftersom de berör någon allmän egenskap i texten som relateras till huruvida 
texten kan förstås bättre eller sämre. De flesta kommentarer från studenterna berör 
användningen av symboler, att detta gör texten svårare jämfört med användning 
av ”vanlig text”. 
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Kommentarer som hamnat i kategori Ö är till största delen frågor som ställs men 
som varken besvaras eller berörs mer. Det kan vara så att dessa borde tillhöra 
någon av kategorierna S, S+ eller T men att studenternas kommentarer inte varit 
tillräckligt tydliga eller fullständiga. Men det kan också vara så att detta visar att 
de upplever en bristande förståelse, men att de antingen inte riktigt vet varför eller 
vad de kan göra åt saken. 

När inga direkta relationer görs eller söks efter, utan fokus ligger på texten i 
sig själv (kategori I), finns det exempel på att påståenden accepteras utan vidare 
kommentarer. Att en grupp är ett matematiskt system är ett sådant påstående som 
flera studenter pekar på enkelt kan förstås eftersom det endast är att acceptera. 
Möjligen kan detta förklaras med att påståendet görs som del i definitionen av 
begreppet grupp, då man rimligen kan acceptera det som står. Dock hänvisar 
ingen till att det rör sig om definitionen och även andra påståenden accepteras på 
samma sätt. Men detta måste nog också handla om att de ord som ingår i påstå-
endet behöver vara bekanta, även om deras betydelse inte berörs, eftersom det i 
kategori S noterats som vanligt kriterium samt att studenterna antagligen inte 
skulle acceptera ett påstående som ”en skrinta är en mölder”, där obekanta ”ord” 
används. Det är svårt att avgöra varför sanningshalten för vissa påståenden testas 
(som noterats i kategori S+) medan andra accepteras utan vidare (kategori I). 
Möjligen kan det ha att göra med att sanningshalten testas endast då detta är rela-
tivt uppenbart sant för läsaren. Studenterna påpekar nämligen ofta att det är själv-
klart när de behandlar sanningshalten. 

Angående att förstå formler noterades tidigare ytlig koherens vara ett möjligt 
kriterium som används, men i kategori I finns också exempel på kommentarer som 
handlar om att förstå uttrycket i sig självt, där strukturen av formeln används för 
att förstå den. Men det finns också exempel på att samma person för en näst-
följande formel inte försöker förstå den i sig själv utan att denna relateras till före-
gående formel (dvs. kategori T). Dock används då inte den mellanliggande texten 
utan endast de två formlerna berörs, vilket kan tyda på ett fokus på symboler och 
formler i förståelse av texten. 

Kommentarer som berör enstaka ord eller objekt (kategori 1) fokuserar oftast 
på enstaka symboler, såsom vad symbolerna är (lika med) eller står för. Denna 
tendens gäller oavsett vilken kategori avseende hur-aspekten som kommentaren 
hamnat i. 

Betraktar man de kommentarer som berör påståenden (kategori 2) kan man 
notera att dessa nästan aldrig berör förhållanden inom texten genom att se om ett 
visst påstående följer av något eller några föregående (kategori T). Vanligare är att 
försöka utnyttja egna förkunskaper i relation till påståenden (kategori S eller S+) 
och det finns också flera öppna frågor kring påståenden (kategori Ö). Studenterna 
verkar alltså överlag inte se den logiska strukturen inom en text som en väsentlig 
komponent i att förstå texten utan att de primärt förlitar sig på att kunna relatera 
till förkunskaper samt att de kanske upplever problem med påståenden men inte 
direkt kan avgöra orsaken till dessa problem. 
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Många av de kommentarer som berör textens makrostruktur eller helhet (kate-

gori 3) refererar mycket vagt till texten. Detta kan tas som ett tecken på studen-
ternas svårigheter att motivera sina bedömningar. Det kan också vara så att dessa 
kommentarer borde tillhöra någon av de övriga kategorierna men att studenternas 
kommentarer inte varit tillräckligt tydliga eller fullständiga. 

Hittills har diskussionerna mest berört texterna i allmänhet, men man kan 
också utifrån dessa observationer notera vissa skillnader mellan de två texterna 
och mellan olika delar av texterna. 

Mellan de två texterna kan man avseende kategori Ö notera att det finns en 
viss skillnad i vilken typ av frågor som ställs. Kommentarer kring texten om 
gruppteori berör främst enstaka ord eller symboler medan de kring texten om 
Newton-Raphson främst berör påståenden, såsom berörande varför och hur. Detta 
kan ses som ett tecken på att studenterna varierar sina kriterier beroende på för-
hållanden i texten. Om detta kan härledas till att det just handlar om begrepps-
förklarande respektive procedurförklarande texter kan dock inte avgöras. 

Förutom att studenterna själva påpekar att de tycker att det finns skillnader i 
att förstå symboler och vanlig text kan man också konstatera att de delvis verkar 
använda olika typer av kriterier för dessa olika delar av texterna. Att acceptera på-
ståenden förekommer nästan enbart för påståenden uttryckta i naturligt språk, för 
vilket exempel getts tidigare. Ytlig koherens som ett kriterium används tvärtom 
främst för symboliska uttryck. 

Jämför man situationer då studenterna berör större delar av en text med då de 
berör enstaka påståenden visar det sig att enskilda påståenden inte alltid berörs när 
dessa inte presenteras separat. Till exempel konstaterar de flesta att de förstår på-
ståendet att om derivatan är nollskild så skär tangenten x-axeln eftersom de kan 
inse att påståendet är sant utifrån sin egen kunskap kring derivata. Däremot berörs 
inte detta påstående på samma sätt när den sektion presenteras där detta påstående 
ingår. När en längre text kommenteras är det alltså inte alltid så att studenterna 
fokuserar på varje enskilt påstående för att avgöra förståelse. 

6.3.2 Uppfattningar om läsning och texter inom matematik 
I denna analys av situation B och C ligger alltså fokus på studenternas kommen-
tarer om matematiktexter och läsning av sådana, dels i ett sammanhang med en 
text från en gymnasielärobok där elevers läsning berörs (situation B) och dels 
utifrån frågor kring texter och läsning (situation C). Dessa två situationer kommer 
dock inte att behandlas separat utan alla påståenden kommer att behandlas till-
sammans. Sådana påståenden som berör läsning i allmänhet där matematik inte 
berörs på något speciellt sätt kommer inte att behandlas utan fokus ligger på upp-
fattningar kring vad som är speciellt med läsning av matematiska texter. Vissa 
kommentarer kan ibland verka beröra matematik i allmänhet och inte speciellt 
texter eller läsning, men eftersom diskussionerna hela tiden utgår från läsning ses 
dessa påståenden också som relevanta eftersom studenterna berör dem i detta 
sammanhang. Huruvida påståenden som görs kan motiveras eller inte, eller om 
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någon efter vissa resonemang ångrar något spontant påstående berörs inte i dessa 
analyser. Istället inkluderas alla påståenden som görs kring läsning och texter 
avseende matematik eftersom intresset inte ligger på studenterna som individer 
utan på att se vilka typer av uppfattningar som verkar relevanta när det gäller läs-
ning av matematiska texter. 

Utifrån de berörda kriterierna samlades alla studenters kommentarer för vidare 
analys, vilket skedde på liknande sätt som för studenternas motiveringar för för-
ståelse. Först kategoriserades kommentarerna utifrån på förhand bestämda katego-
rier, med syftet att hitta kommentarer som inte tycktes passa in i någon kategori 
och att notera eventuella variationer inom någon kategori. Med nya kategorier 
upprepades sedan denna procedur. 

I den första kategoriseringen fokuserades på två utvalda aspekter. Dessa berör 
symbolanvändning samt begrepp och procedurer, och behandlas eftersom de foku-
serats på som väsentliga aspekter genom hela denna avhandling. I denna katego-
risering noterades flera kommentarer som kunde relateras till mer generella epis-
temologiska uppfattningar, primärt sådana som berör ’simple knowledge’ och 
’authority’ (enligt benämningar av Schommer, 1990). Här kommer dessa kate-
gorier att benämnas fakta respektive auktoritet. Förutom dessa två kategorier lades 
även ytterligare en kategori till inför en andra kategorisering. Denna kategori 
inkluderar kommentarer som berör komplexitet hos matematiska texter. Eftersom 
den andra kategoriseringen inte gav några nya kategorier används fem olika kate-
gorier för att beskriva och analysera studenters uppfattningar om texter och 
läsning i matematik. Dessa kategorier berör alltså symbolanvändning, procedurer, 
fakta, auktoritet och komplexitet. Bland de nio studenterna finns inom respektive 
kategori olika uppfattningar, men ibland finns även till synes motsägelsefulla upp-
fattningar hos en person. Fokus ligger dock inte här på individerna utan den fort-
satta diskussionen kommer att utgå från de fem olika kategorierna där variationer i 
uppfattningar beskrivs i allmänna termer utan att jämföra olika personer eller olika 
påståenden från samma person. 

Angående symbolanvändning finns kommentarer hos flera personer om att 
matematik inte kan, eller inte på något enkelt sätt kan, beskrivas med vanliga ord. 
Ibland påpekas också att det är lättare att i texten ”se siffror framför sig än att läsa 
en hel mening”. Dock finns också kommentarer om att formler kan vara svåra att 
förstå om man inte ”sätter ord på dem”. Man kan alltså konstatera att det finns 
uppfattningar om att symboler kan ses som det väsentliga i matematiska texter 
samtidigt som det kan finnas fördelar med att formulera det som uttrycks med 
symboler med egna ord. 

Angående procedurer finns många kommentarer om att man för att förstå en 
matematisk text behöver se att ”det fungerar” och att man inte har förstått förrän 
man kan ”räkna på det” eller använda det som texten berör. Det finns också flera 
personer som menar att olika delar av texten om kvadratrötter i situation B är onö-
digt komplicerade. En student föreslår till exempel en omformulering från att som 
i den ursprungliga texten beskriva roten ur fem som ett objekt (ett tal) med vissa 
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egenskaper till att beskriva att ”om man tar roten ur fem så får man ett tal och om 
man sedan kvadrerar det talet så får man fem igen”. Den nya formuleringen foku-
serar alltså på vad som händer om man gör vissa saker. Man kan alltså konstatera 
att det finns uppfattningar om att matematik handlar om att göra något med det 
som beskrivs i texter och att texter också bör fokusera på att tydliggöra detta. 

Med kategorin fakta avses kommentarer som behandlar huruvida man foku-
serar på enstaka påståenden och enskilda fakta eller om helhet och sammanhang 
mellan olika saker är i fokus. Kommentarer som berör båda dessa aspekter finns 
bland studenterna. Många pekar på att allt hänger ihop inom matematik men att 
det ofta är svårt att se dessa samband och att man därmed primärt behandlar 
detaljer och enskilda delar istället för hur saker hänger ihop. När det gäller proce-
durer och att kunna använda texten berör flera studenter att det antingen är svårt 
eller onödigt att veta varför saker fungerar som de gör och att matematik mest 
handlar om att kunna genomföra saker. Man kan alltså konstatera att det finns 
uppfattningar om att matematik främst handlar om ”veta att” eller ”kunna att” och 
inte primärt ”veta varför” eller att se större sammanhang även om sådana per-
spektiv uppfattas som viktiga. 

När det gäller auktoritet finns det kommentarer om att man kan veta om man 
förstått något först när man löser uppgifter. Detta kan ses som en naturlig följd av 
att betrakta procedurer som det centrala i matematik men kan också ses i samman-
hang med andra kommentarer som berör att man inte kan lära sig på egen hand 
med hjälp av texter utan att man till exempel behöver någon som förklarar saker. 
Ett sätt att tolka dessa typer av kommentarer är därmed att det finns uppfattningar 
om att man själv inte direkt har någon kontroll över sitt eget lärande eller sin för-
ståelse utan att man behöver hjälp från någon annan som till exempel skapat upp-
gifter med vilka man kan testa sin förståelse. 

Kommentarer om en sorts komplexitet hos matematiska texter finns hos alla 
studenter. Dessa berör främst två aspekter, dels att texter är så abstrakta och att de 
borde kunna göras mer konkreta och dels om vokabulär. Kommentarer om voka-
bulär berör flera olika saker, såsom att det finns många svåra ord, att betydelsen 
av enstaka ord är svår att bestämma från sammanhanget samt att texter är kom-
pakta med så få ord att förståelse av varje enstaka ord blir viktigt. Det finns egent-
ligen endast en kommentar som berör komplexitet på ett sådant sätt att det finns 
en egenskap hos matematiska texter som gör de enklare än andra texter. Detta 
handlar om att det finns en tydligare struktur i dessa texter. Det finns alltså upp-
fattningar om att matematiska texter är svåra att läsa och (onödigt) komplexa, 
något som ibland verkar mynna ut i uppfattningen att det är mer eller mindre 
omöjligt att lära sig något från att läsa matematiska texter. Vissa studenter påpekar 
också att texter inom matematik främst används som hjälp när man sitter och
räknar, att man då använder texten för att leta upp saker man behöver. 
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6.4 Slutsatser och diskussion 
Ett huvudresultat i denna studie är studenternas svårigheter med att ge mer speci-
fika motiveringar till sina bedömningar av förståelse. Det verkar därmed som att 
sådana kriterier för förståelse som är mer specifika för en aktuell situation 
behandlas i läsprocessen på ett mer omedvetet sätt, så att de inte på ett enkelt eller 
direkt sätt finns tillgängliga för medveten reflektion. 

Studenternas svårigheter kan vara specifika för matematik, till exempel att det 
finns en koppling till den förekommande uppfattningen om att man inte kan lära 
sig något genom att läsa matematiska texter. En sådan uppfattning, som alltså kan 
vara specifik för matematiska texter, skulle kunna orsaka en annorlunda typ av 
läsning där fokus helt enkelt inte ligger på förståelsen som skapas, vilket kan 
orsaka de nämnda svårigheterna. Att studenterna har vissa svårigheter att också 
prata om läsförståelse för texter i allmänhet (situation C) kan dock tolkas som att 
detta är ett mer generellt fenomen. Men att prata om förståelse i allmänhet och att 
prata om sin egen förståelse för en specifik text är två ganska olika typer av situa-
tioner, så studenters beteenden i dessa situationer kan också bero på andra aspek-
ter. Det är alltså svårt att från denna relativt lilla studie avgöra om studenternas 
svårigheter med att reflektera över sin förståelse i första hand beror på att de har 
läst matematiska texter eller på någon mer generell aspekt av läsförståelse, något 
som inte heller varit syftet med denna studie. Många andra studier som inte använt 
matematiska texter har dock också uppvisat svårigheter hos studenter med att 
reflektera över sin egen läsförståelse genom att undersöka kalibrering av förståelse 
(se avsnitt 5.2.1). 

Syftet i situation A var att studenterna skulle behandla sin egen läsförståelse, 
det vill säga reflektera över en skapad mental representation. Men eftersom den 
aktuella (delen av) texten fanns tillgänglig när kommentarer gavs finns en risk att 
studenterna i första hand fokuserat på egenskaper i texten som sådan och inte på 
deras egen läsförståelse. Tanken med detta upplägg var dock att kommentarer inte 
skulle begränsas till att handla om det studenterna kom ihåg efter att ha läst texten. 
Det fanns heller inget i genomförandet som gjorde att de kände sig nödgade att 
läsa texten så noggrant som möjligt. Vid läsningen kanske de därför inte skapar en 
så bra förståelse som möjligt och därför kunde det vara bra att de fick möjlighet att 
läsa om vissa delar av texten, något som också kunde leda in på varför de läser om 
vissa saker. Möjligen kunde man först ha låtit dem kommentera utan texten till-
gänglig och sedan uppmana till fler kommentarer med texten tillgänglig för att 
förbättra metoden. Man skulle också ha kunnat börja med att visa texten uppdelad 
i sektionerna för att möjligen på ett bättre sätt ha kommit åt kriterier som används 
i själva läsningen. Detta hade å andra sidan skapat en mer onaturlig läsning av 
texten, där återkommande uppmaningar att kommentera sin förståelse kan ha 
påverkan på hur de läser texten. 

Med anledning av studenternas allmänna svårigheter att diskutera kriterier 
kring läsförståelse och risken att deras kommentarer primärt inte berör en skapad 
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mental representation bör de kategorier som skapats i denna studie i första hand 
ses som ett sätt att mer strukturerat beskriva empirin, det vill säga de motiveringar 
som gavs. Denna beskrivning kan sedan på ett delvis indirekt sätt ge insyn i olika 
typer av kriterier som verkligen använts, något som också genomförts i denna 
studie genom att försöka karaktärisera de kommentarer som fanns i respektive 
kategori. 

Utnyttjande av dessa kategorier för att studera kriterier visar vissa skillnader 
mellan olika texter och olika delar av texter. Det finns en tendens att studenterna 
söker svar på olika typer av frågor för de två texterna när de upplever bristande 
förståelse, det vill säga att de utnyttjar olika typer av kriterier för dessa texter. 
Exakt varför det finns en viss skillnad i de frågor som ställs är svårt att avgöra, 
men det finns en möjlighet att det beror på att ena texten är begreppsförklarande 
och att den andra är procedurförklarande. Vidare studier om dessa texttyper är 
alltså nödvändigt. Jämförelser mellan kommentarer kring symboliska uttryck och 
vanlig text påvisar en skillnad i kriterier också för dessa. Det finns dock resultat 
som påvisar att det också kan handla om ett samspel mellan symboler och vanlig 
text eftersom vissa studenter uppvisar ett fokus på symboliska uttryck när det 
finns en blandning av dessa typer av text. Dessutom sker ibland mer detaljerade 
kommentarer om påståenden i vanlig text först när texten som berörs inte inne-
håller symboler (när en liten del av texten behandlas). Eftersom denna studie är av 
relativt liten omfattning och kan ses som mer utforskande när det gäller de berörda 
aspekterna kring läsförståelse ska noterade resultat och slutsatser kring skillnader i 
kriterier primärt ses som hypoteser som behöver undersökas mer ingående kring 
hur generella de är, både på gruppnivå och individnivå. 

Att det är ett samspel mellan symboler och vanlig text som påverkar fokus hos 
studenterna och de kriterier som används för texten som helhet kan förklara det 
resultat som noterades i kapitel 4 angående läsförståelse av matematiska texter 
med och utan symboler. Om läsaren fokuserar på symboler i en matematisk text 
gör detta att vissa delar av texten (symboler) får mer uppmärksamhet än andra 
(vanlig text). Detta kan göra att läsaren missar vissa delar av innehållet i texten, 
vilket kan förklara det sämre resultatet på testet av läsförståelse för texten med 
symboler som noterades i kapitel 4. Om en text inte innehåller symboler kan alltså 
denna typ av lässtrategi inte utnyttjas och texten läses antagligen på ett sätt mer 
likt ”vanliga” texter. Detta skulle därmed också förklara den koppling mellan 
matematiktexten utan symboler och historietexten avseende läsförståelse som 
noterades i kapitel 4. 

Även om de uppfattningar som noterats från situation B och C avsåg att täcka 
in sådant som är speciellt relevant för läsning av matematiska texter finns vissa 
likheter med mer allmänna typer av uppfattningar som undersökts i andra studier. 
Schommer och Walker (1995, s. 425) berör till exempel uppfattningen om att kun-
skap är ’enkel’, det vill säga att kunskap ses som ”isolated bits and pieces”, vilket 
noterats som kategorin fakta i denna studie. En form av auktoritet finns också med 
i Schommers (1990) studie kring epistemologiska uppfattningar och Furinghetti 
och Pehkonen (2000) berör elevers uppfattningar om sin autonomi inom mate-
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matik. Man kan också konstatera att noterade uppfattningar om komplexitet hos 
matematiska texter överensstämmer med uppfattningar som i avsnitt 3.1.1 note-
rades förekomma i litteraturen. 

Genom att jämföra resultat kring uppfattningar och resultat kring motiver-
ingar/kriterier kan man notera vissa likheter eller förklaringar till förekommande 
kriterier. 

I situation A noterades ett utnyttjande av vissa ytliga typer av kriterier vilket 
möjligen kan förklaras utifrån en existerande uppfattning om att det i princip är 
omöjligt att lära sig något genom att läsa matematiska texter. En sådan uppfattning 
kan göra att man primärt utgår från vad som är bekant för att bedöma förståelse 
och att det som inte är bekant kräver andra aktiviteter för att kunna förstås, såsom 
att lösa uppgifter. Speciellt avseende den så kallade ytliga koherensen (att t.ex. 
enstaka symboler i en formel ska ha berörts tidigare) kan man notera en koppling 
till uppfattningen om att matematiska texter primärt används som hjälp när man 
löser uppgifter. Den ytliga koherensen kan nämligen ha att göra med att man för-
söker kontrollera så att man senare, när man löser uppgifter, skulle kunna använda 
texten som en sorts instruktion för hur man kan använda den, något som kräver att 
det som ingår i en formel finns beskrivet. 

Att studenterna ibland nöjer sig med att acceptera påståenden kan förklaras 
med en uppfattning om att förståelse, i allmänhet eller speciellt för matematik, 
primärt handlar om att fokusera på givna fakta och inte på helheter och samband. 

Angående symbolanvändningen i matematiska texter har i situation A noterats 
ett visst fokus på symbolerna vid läsning av en text samtidigt som förekomsten av 
symboler anses göra texten svår. Att symbolerna uppfattas som det centrala i 
matematiska texter kan kanske göra att texterna också uppfattas som svåra när de 
innehåller symboler eftersom man då känner sig tvingad att fokusera på dessa, 
något som skiljer sig från vanlig läsning och därmed kan ses som svårare. 

Det kan alltså konstateras att det verkar finnas kopplingar mellan uppfatt-
ningar och kriterier för förståelse. Dock bör det noteras att all empirisk data i 
denna studie består av medvetna reflektioner av studenter. Denna inriktning på 
studien tillsammans med studenternas svårigheter att reflektera över sin egen för-
ståelse gör att det finns ett behov av att också studera de mer automatiska och 
omedvetna aspekterna av läsprocessen, med fokus på relationer mellan uppfatt-
ningar, läsförståelse och bedömning av förståelse. Dessa aspekter kommer också 
att diskuteras mer detaljerat ur teoretisk synvinkel i nästa kapitel samt studeras 
empiriskt i kapitel 8. 

Avslutningsvis kan alltså utifrån resultaten i denna studie konstateras att: 
• Studenter har svårigheter att reflektera över sin egen läsförståelse av mate-

matiska texter, speciellt när det gäller att motivera en bedömning av förstå-
else. 

• Studenter verkar utnyttja en speciell lässtrategi för matematiska texter med 
symboler; att fokusera på symboler. Detta kan förklara empiriska resultat 
från kapitel 4. 
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• Vissa kopplingar verkar finnas mellan uppfattningar (en statisk komponent 

av metakognition) och kriterier för förståelse som används vid läsning (en 
dynamisk komponent av metakognition). 
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Kapitel 7 

Uppfattningar och kriterier för 
förståelse i läsprocessen 

7.1 Aktivering och skapande av kriterier 
Utgångspunkter i denna diskussion är slutsatser i kapitel 6 om att mer innehålls- 
och situationsspecifika kriterier för förståelse verkar utnyttjas på ett mer omed-
vetet sätt samt att det verkar finnas en viss överensstämmelse mellan uppfattningar 
och kriterier, åtminstone på det mer medvetna planet. Att mycket kan ske omed-
vetet även när det gäller metakognitiva aspekter, såsom utvärdering av förståelse, 
stöds av flera andra teoretiska diskussioner och modeller samt av viss empiri (se 
avsnitt 5.4). Uppfattningars påverkan på läsprocessen har behandlats i många em-
piriska studier (se avsnitt 5.1) även om sådana studier i första hand verkar foku-
sera på korrelationer till läsförståelse utan att behandla hur denna koppling kan 
uppstå. Möjligheten att epistemologiska uppfattningar kan fungera som kriterier 
för förståelse har lyfts fram (t.ex. Hofer & Pintrich, 1997), men om så är fallet 
eller hur detta sker verkar inte beröras i många studier. Dessa mer detaljerade 
aspekter kring utnyttjandet av kriterier i läsprocessen och hur uppfattningar kan 
relateras till detta kommer att behandlas i detta avsnitt. Här fokuseras alltså på hur 
mer omedvetna processer kan fungera för utvärdering av förståelse med utnytt-
jande av (epistemologiska) uppfattningar. Därmed inte sagt att all utvärdering sker 
omedvetet, endast att diskussionerna i detta avsnitt kommer att begränsas till att 
beröra denna aspekt av utvärdering av förståelse. 

Det kan finnas olika möjligheter för hur uppfattningar kan utnyttjas som ut-
gångspunkt för utvärdering av förståelse på ett mer omedvetet sätt. Man kan tänka 
sig att endast omedvetna uppfattningar är aktiva. I detta fall kan man alltså tänka 
sig att kriterier direkt utgörs av uppfattningar. Men eftersom uppfattningar ses 
som en stabil typ av kunskap (dvs. som existerande element i LTM) kommer detta 
medföra en brist på flexibilitet. Det blir alltså svårt att förklara hur förståelse för 
en viss specifik text kan utvärderas eftersom det är osannolikt att man för alla 
olika texter man kan stöta på har existerande uppfattningar som direkt kan passa 
som kriterium för förståelse. Samma typ av kritik har förts fram mot att läsför-
ståelse endast utgår från scheman, som också är relativt stabila element i LTM, 
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eftersom det då blir svårt att beskriva hur förståelse kan skapas för alla olika typer 
av texter (Kintsch, 1998, s. 94). Därför kan man i diskussioner om utvärdering av 
förståelse utgå från samma principer som för den mer kognitivt inriktade förstå-
elseprocessen. På detta sätt kan man se själva användandet av uppfattningar som 
att ske på ett omedvetet sätt men där uppfattningarna kan vara både omedvetna 
och medvetna. Kriterier finns därmed inte som existerande noder i LTM utan 
skapas utifrån de olika typer av aktiverade uppfattningar i en specifik situation på 
liknande sätt som ett visst ord får sin betydelse från de associationer som aktiveras 
i en given situation. Därmed agerar inte uppfattningar direkt som kriterier utan det 
handlar om ett samspel mellan uppfattningar och andra aktiva element i arbets-
minnet, såsom den aktuella texten och aspekter av lässituationen. Denna modell 
över utnyttjande av uppfattningar för utvärdering av förståelse beskrivs sche-
matiskt i figur 7.1. Modellen utgår från vissa delar av Winnes (2001) modell över 
självreglerat lärande samt två begrepp från Winne och Perry (2000, s. 534), om 
två aspekter av självreglering som avseende: 

• Aptitude: ”a relatively enduring attribute of a person that predicts future 
behavior” 

• Event: ”like a snapshot that freezes activity in motion, a transient state em-
bedded in a larger, longer series of states unfolding over time” 

Här ses alltså uppfattningar tillhöra första aspekten eftersom en uppfattning ses 
som en sorts kunskap medan kriterier tillhör den andra aspekten, det vill säga som 
en del av en mer tillfällig händelse. 

Denna modell kan förklara studenters svårigheter att i mer detalj diskutera 
kriterier som används för läsförståelse eftersom kriterierna endast är aktiva i själva 
läsprocessen och att dessa måste, så att säga, återskapas när man sedan får en 
fråga om att motivera sin bedömning av förståelse. Detta kan också göra att 
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Figur 7.1. Modell avseende utvärdering av förståelse med fokus på relationer 
till uppfattningar och kriterier för förståelse. Pilarna betecknar hur 
olika faktorer kan påverka, eller skapa, andra faktorer. 
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sådana motiveringar primärt, och på ett mer direkt sätt, handlar om mer allmänna 
och stabila uppfattningar kring läsförståelse och inte detaljer kring den skapade 
mentala representationen. Kopplingen mellan uppfattningar och motiveringar till 
bedömning av förståelse som noterades i kapitel 6 kan alltså också förklaras uti-
från denna modell. Men det borde också enligt modellen finnas en viss koppling 
mellan uppfattningar och kriterier för förståelse, något som dock är svårare att 
undersöka eftersom kriterier är en så tillfällig konstruktion. Men resultat kring 
kalibrering av förståelse, då korrelationer mellan bedömning av läsförståelse och 
resultat på ett test av läsförståelse beräknas, kan i första hand tolkas som att vissa 
kriterier används eller inte, beroende på om läsarens bedömning överensstämmer 
med resultatet på en viss typ av förståelsetest där de aktuella kriterierna finns 
”inbyggda” (vilket diskuterades i avsnitt 5.2.1). Inga studier har dock hittats som 
jämfört uppfattningar med kalibrering. 

Det som oftast verkar studeras kring uppfattningar är istället kopplingar 
mellan uppfattningar och prestationer. Man kan resonera att även resultat från 
dessa typer av studier kan tolkas som att också påvisa en koppling mellan uppfatt-
ningar och kriterier eftersom de som utnyttjar liknande kriterier som ett förstå-
elsetest också borde få bättre resultat på detta test. Men det finns åtminstone två 
brister med ett sådant resonemang. För det första kan en uppfattning påverka en 
läsares beteende och val av strategier, vilket kan förbättra prestationen utan att 
kriterier för förståelse har utnyttjats i en metakognitiv process. Detta skulle alltså 
ge ett bidrag till en koppling mellan uppfattning och prestation men inte nödvän-
digtvis mellan uppfattning och kalibrering. För det andra kan även de som preste-
rar sämre använda sig av det relevanta kriteriet och att de därmed rimligen också 
upplever en brist på förståelse. Detta skulle alltså ge ett bidrag till en koppling 
mellan uppfattning och kalibrering men inte mellan uppfattning och prestation. 
Dessa typer av kopplingar skulle alltså kunna studeras empiriskt som korrela-
tioner, för att mer ingående testa denna modell om relationer mellan uppfattningar 
och kriterier för förståelse. 

Även om de inte explicit berör uppfattningar visar Lin och Zabruckys (1998) 
litteraturgenomgång att inga studier verkar vara gjorda kring hur metakognitiv 
kunskap är relaterad till bedömning av förståelse (ett fåtal finns dock som berör 
bedömning av prestation). Dock finns resultat från Schommer et al. (1992) som 
påvisar att det finns två typer av effekter av uppfattningar på läsförståelse. Dels att 
detta sker via utnyttjande av olika typer av lässtrategier men också att det finns, 
vad de kallar, en direkt effekt av uppfattningar på läsförståelse. Effekten via stra-
tegier berördes tidigare och den andra typen av effekt skulle alltså kunna handla 
om ett skapande av olika typer av kriterier i läsprocessen. 

7.1.1 Typer av uppfattningar 
Hittills har uppfattningar endast berörts i allmänhet men relevant är också vilka 
typer av uppfattningar som är del i skapandet av kriterier för förståelse. Men efter-
som, som noterats tidigare, det inte finns studier som direkt berör förhållanden 
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mellan uppfattningar och kriterier kan detta heller inte diskuteras i detalj. Studier 
som berör relationer mellan uppfattningar och prestationer kan dock ge en viss 
inblick, även om effekten av uppfattningar på förståelse alltså kan ske på olika sätt 
och att det kan finnas en effekt av uppfattningar på kriterier (och därmed kalibre-
ring) som inte kan noteras via studier av förståelsen. 

Eftersom det handlar om kriterier för förståelse så verkar epistemologiska 
uppfattningar vara rimliga som utgångspunkt för skapandet av de mer specifika 
kriterierna. Men man kan också notera att allt som finns aktiverat i arbetsminnet 
vid ett visst tillfälle kan sägas medverka till skapandet av kriterier. 

Att epistemologiska uppfattningar påverkar läsförståelsen har visat sig i flera 
studier, bland annat för läsning av matematiska texter (se avsnitt 5.1). Dessa utgår 
från generella typer av uppfattningar, det vill säga sådana som berör kunskap eller 
lärande i allmänhet och inte något som är mer specifikt för ett visst ämnesområde 
eller en viss lässituation. Detta kan delvis bero på synen att dessa typer av kun-
skaper är generella och stabila, och att de inte varierar beroende på ämne eller 
situation, även om fler börjat undersöka om så är fallet där blandade resultat note-
rats (se avsnitt 5.3). Det finns alltså resultat som pekar på en effekt av mer gene-
rella epistemologiska uppfattningar på läsförståelse av matematiska texter 
(Schommer et al., 1992). Men eftersom studier kring eventuella ämnesspecifika 
aspekter kring sådana uppfattningar verkar vara en ganska ny företeelse har heller 
inga studier kring läsförståelse hittats som utgår från mer ämnesspecifika typer av 
uppfattningar.  

Det finns åtminstone två sätt att beröra ämnesspecifika uppfattningar. Förutom 
att placera mer generella frågor kring epistemologiska uppfattningar inom olika 
ämnen, såsom gjorts i de ovan nämnda studierna, kan man också beröra uppfatt-
ningar kring ämnesspecifika aspekter. Det finns också vissa matematikdidaktiska 
studier som berör mer ämnesspecifika typer av uppfattningar, såsom kring pro-
blemlösning och bevis (Schoenfeld, 1989) eller olika aspekter av matematikupp-
gifter (Greer et al., 2003). Aspekter av matematikuppgifter kan dock delvis sägas 
handla om att placera generella frågor kring uppgifter i ett matematiksammanhang 
(Flavell, 1981, berör ju metakognitiv kunskap kring uppgifter som en allmän 
metakognitiv aspekt). Men De Corte et al. (2002) konstaterar i sin litteratur-
genomgång av studier kring uppfattningar om matematik att sådana studier oftast 
är deskriptiva till sin natur. Fokus ligger alltså oftast på att beskriva vilka olika 
typer av uppfattningar som finns bland studerande i olika åldrar och  

rarely the influence of specific beliefs about mathematics and/or beliefs 
about mathematical learning and problem solving on students’ perform-
ance is studied through carefully designed and well-controlled experiments 
(s. 304). 

De konstaterar också att trots att det finns en stark enighet om att uppfattningar är 
en viktig faktor som påverkar studerandes prestationer och lärande finns det inte 
mycket empiriska bevis för detta. 
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Det finns alltså, både generellt och speciellt specifikt för matematik, behov av 

att studera mer ingående vilka effekter olika typer av uppfattningar kan ha på 
studerandes prestationer och lärande, särskilt avseende uppfattningars roll i själv-
reglering med bedömning av förståelse som en central aspekt. 
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Kapitel 8 

Empiri: Relationer mellan 
uppfattningar och läsförståelse  

8.1 Syfte 
Mot bakgrund av de empiriska resultat som behandlats i kapitel 6 och de teoret-
iska diskussionerna i kapitel 7 kring kriterier för förståelse och relationer till läsar-
ens uppfattningar kommer denna empiriska studie att undersöka hur läsares upp-
fattningar kan påverka läsförståelsen. Som tidigare noterats har olika studier 
genomförts som undersökt hur uppfattningar påverkar läsförståelsen (se avsnitt 
5.1), vissa också med matematiska texter, vilka dock fokuserat på allmänna episte-
mologiska uppfattningar. Här kommer istället mer specifika typer av uppfattningar 
att studeras, som hämtas från observationer i den föregående empiriska studien (se 
kapitel 6). 

När kriterier för förståelse undersöktes studerades inte själva bedömningen av 
förståelse utan motiven för bedömning var i fokus. I denna studie kommer istället 
bedömningen i sig att undersökas, det vill säga läsarens uppfattning om sin egen 
förståelse efter att ha läst en text. Detta görs mot bakgrund av det som noterades i 
kapitel 6, att deltagarna i den studien hade svårigheter att motivera sina bedöm-
ningar men att de inte hade samma svårigheter att genomföra själva bedömningen. 
Därför är det av intresse att undersöka vad bedömning av förståelse baseras på när 
det gäller läsförståelse av matematiska texter. 

Utifrån resultaten i den empiriska studien i del I i denna avhandling noterades 
förutom metakognitiva aspekter även vissa kognitiva aspekter som behövde stu-
deras mer ingående (se avsnitt 4.4.1). Därför kommer här inte enbart metakog-
nitiva aspekter att studeras utan även andra typer av frågor kring läsares förkun-
skaper och läsförmågor. Även förhållanden mellan de mer kognitiva faktorerna 
(såsom förkunskaper) och de metakognitiva (uppfattningar av olika typer) kom-
mer att studeras. 

Symbolanvändningen i matematiska texter har studerats i båda föregående 
empiriska studier och eftersom denna faktor visat sig påverka läsförståelsen på ett 
signifikant sätt, kommer denna att studeras också här. I kapitel 6 noterades att 
deltagarna i den studien verkade använda en speciell lässtrategi för matematiska 

 



116 Kapitel 8. Empiri: Relationer mellan uppfattningar och läsförståelse 
 

texter vilken gick ut på att fokusera på symboler i texten. Antagandet att deltag-
arna i studien i kapitel 4 också utnyttjade denna strategi visade sig kunna förklara 
huvudresultaten i den studien. Om denna strategi utnyttjas så är det själva existen-
sen av symboler i texten som påverkar läsningen och läsförståelsen. Därmed borde 
mindre variationer i mängden symboler som används i en text, till skillnad från att 
antingen använda symboler eller inte alls använda symboler, inte ha någon större 
effekt på läsförståelsen. Detta kommer att undersökas i denna studie. 

Sammanfattningsvis kan frågeställningarna i denna studie delas in i två huvud-
delar: 

1. Kognitiva aspekter: 
a. Symbolanvändningen i texter – är det själva existensen av symboler i 

en text som gör att elever läser texten annorlunda eller är det problem 
med att läsa symboliska uttryck som påverkar läsförståelsen? 

b. Förkunskaper och läsförståelse – påverkas läsförståelsen för olika typer 
av matematiska texter på liknande sätt av förkunskaper? (Detta obser-
verades tidigare vara fallet för texter med och utan symboler, se avsnitt 
4.3.1) 

c. Läsförmåga för matematiska texter – hur allmän är den typ av läsför-
måga som används för matematiska texter? Finns det en stark koppling 
mellan läsförståelse av begreppsförklarande respektive procedurför-
klarande texter eller kräver dessa texter olika typer av läsförmågor? 

2. Metakognitiva aspekter: 
a. Epistemologiska uppfattningar och läsförståelse – hur påverkar olika 

typer av uppfattningar läsförståelsen av matematiska texter? Är denna 
påverkan olika för olika typer av texter? 

b. Bedömning av läsförståelse – vad baseras denna på? Är den i första 
hand baserad på allmän kunskapsnivå i ämnet och andra mer generella 
bakgrundsfaktorer eller på mer specifika aspekter av den aktuella situa-
tionen? 

Även om det i frågorna inte alltid nämns så avser de matematiska texter och läs-
förståelse av dessa. Olika typer av matematiska texter kommer också att studeras, 
speciellt begreppsförklarande och procedurförklarande texter. Dock kommer alla 
texter att innehålla symboler för att kunna fokusera på denna aspekt av mate-
matiska texter som visat sig vara central när det gäller läsförståelse inom mate-
matik (se studierna i kapitel 4 och 6). 

8.2 Metod 
Den övergripande proceduren som används här har många likheter med den som 
användes i kapitel 4. Även detaljer i vissa delar av proceduren överensstämmer 
med den tidigare empiriska studien och därför kommer också vissa detaljer inte att 
behandlas här utan hänvisning sker till avsnitt i kapitel 4. 
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91 gymnasieelever från flera olika klasser från två skolor i olika kommuner 

deltog i denna studie. Samtliga hade läst minst till och med D-kursen i matematik 
på det naturvetenskapliga programmet och gick vid genomförandet andra eller 
tredje året på utbildningen. Genom kontakt med deras lärare kunde genomförandet 
ske vid ett ordinarie lektionstillfälle. Eleverna informerades och tillfrågades i för-
väg om detta och vissa valde att inte komma på den aktuella lektionen. Om det är 
uppenbart att någon valt att avbryta genomförandet kommer dock denna person att 
exkluderas från analyserna i studien. 

Deltagarna i denna studie fick arbeta självständigt med ett självinstruerande 
material i vilket också alla svar skulle ges skriftligen, enligt följande procedur: 

• Omslag: Ange sina betyg i lästa matematikkurser. 
• Del 0: Allmänna instruktioner om genomförandet samt specifika instruk-

tioner om del 1 och del 2. Speciellt ges instruktion om att arbeta igenom 
delarna i ordning och att aldrig gå tillbaka till en avslutad del. 

• Del 1: Enkät om uppfattningar (se avsnitt 8.2.1 för detaljer kring denna). 
• Del 2: Förkunskapstest. 
• Del 3: Läsning av första texten. Inför läsandet av texten instrueras om att 

läsa igenom texten en gång, men noggrant, samt att man i nästa del får 
svara på frågor om textens innehåll samt lösa uppgifter kopplade till 
texten. Texten kunde alltså inte användas när frågor skulle besvaras. 
Direkt efter texten finns frågor där läsaren får bedöma sin egen förståelse. 

• Del 4: Frågor om innehållet i första texten, det vill säga ett test av läsför-
ståelsen. Innan frågorna finns instruktioner om att också ofullständiga 
svar accepterades. 

• Del 5 och del 6: Upprepning av del 3 respektive del 4, fast med den andra 
texten och frågor om denna. 

Eftersom enkäten om uppfattningar och förkunskapstestet avsåg deltagarnas 
spontana tankar användes en tidsbegränsning på dessa delar om vardera sex mi-
nuter. Förutom för dessa delar fanns ingen given tidsbegränsning vid genom-
förandet, och alla var färdiga inom cirka en timme. I bilaga C.2 finns alla instruk-
tioner och frågor som gavs till deltagarna. 

Varje deltagare fick alltså läsa två olika matematiktexter. Den ena texten, som 
är begreppsförklarande, beskriver definitioner och egenskaper av absolutbelopp 
(inte för komplexa tal) och den andra texten, som är procedurförklarande, beskri-
ver med hjälp av ett exempel genomförandet av en partialbråksuppdelning. Inne-
hållet i båda texter är tänkt att vara relativt obekant för deltagarna. Vissa elever 
har dock läst kursen Matematik E där absolutbelopp av komplexa tal ingår, men 
eftersom texten som används behandlar absolutbelopp på ett annorlunda sätt antas 
detta inte ha stor inverkan på genomförandet. Det finns också möjlighet att sedan 
testa om dessa elevers erfarenheter av att ha läst Matematik E påverkar läsför-
ståelsen. 
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Dessa texter har inte hämtats direkt från läroböcker på universitetsnivå men 

har skapats med inspiration från olika sådana böcker och är avsedda att vara 
någorlunda typiska för texter på universitetsnivå. Två versioner av texten om 
absolutbelopp användes där skillnaden mellan texterna är hur mycket symboler 
som används. I den ena utrycks olikheter med hjälp av symboler och i den andra 
med hjälp av ord, såsom ”är större än eller lika med” istället för ” ”. Detta är 
samma typ av ”översättning” som användes i den tidigare studien (se avsnitt 4.2.1) 
men som nu alltså inte görs med hela texten. Denna specifika och begränsade 
skillnad vad gäller symbolanvändning används för att kunna se eventuell skillnad 
mellan texterna på specifika frågor som används i testet av läsförståelse (TB-
frågor 5 och 7 är tänkta att vara mer relaterade till olikheter i texten än övriga 
frågor). Förutom att dessa olika textversioner fördelades slumpmässigt bland del-
tagarna varierades också ordningen på texterna slumpmässigt vilket totalt skapade 
fyra grupper av deltagare. Texterna finns i bilaga C.1. 

≥

Det förkunskapstest som användes är konstruerat på samma sätt som i den 
tidigare empiriska studien och därför ges endast en kortfattad beskrivning här (se 
avsnitt 4.2.2 för detaljer). Testet går ut på att deltagarna får ange sina spontana 
tankar och associationer till tio givna ord som är tagna direkt från texterna, fem 
ord från vardera text. Poängbedömningen av detta resulterar i att varje deltagare 
kan få 0-15 poäng som mått på förkunskap för respektive text (se bilaga C.3 för de 
bedömningsmallar som skapades och användes för poängsättning). Precis som i 
den tidigare studien kommer också betyg att användas som mått på förkunskaper 
eftersom dessa mått antas inkludera delvis olika typer av förkunskaper. Eftersom 
en relativt stor andel av deltagarna vid genomförandet inte hade fått sina betyg i 
kursen Matematik D används här dock endast betygsumman för kurser A till C (se 
avsnitt 4.2.2 för hur detta beräknas). I fortsättningen kommer för enkelhetens skull 
resultat på det speciella förkunskapsmåttet ibland endast att refereras till som ’för-
kunskap’ och betygsumman refereras till som ’betyg’. Tillsammans kan de 
komma att refereras till som förkunskapsmått. 

Tre olika frågor användes när deltagarna skulle bedöma sin egen förståelse 
efter att ha läst en text. De fick på en fyragradig skala ange hur stor del av inne-
hållet i texten de upplevde att de förstod samt frågor om hur väl de upplevde att de 
skulle klara att besvara fem frågor om textens innehåll respektive lösa fem upp-
gifter relaterade till textens innehåll (se bilaga C.2 för exakta formuleringar). 
Huvudsyftet med att ge tre olika frågor är att skapa högre reliabilitet för ett all-
mänt mått på bedömning av förståelse genom att kombinera svaren från de olika 
frågorna. Angående de fem frågorna/uppgifterna fanns sex svarsalternativ (0-5 
korrekt) som kombineras med den fyragradiga skalan på följande sätt. Den fyra-
gradiga skalan kvantifieras genom att ge 0-3 poäng, där noll poäng motsvarar 
”Förstår i princip inget alls” och tre poäng motsvarar ”Förstår i princip allt”. Även 
om man känner att man förstår i princip allt så kan man tänka sig att man därmed 
inte kan besvara alla frågor eller lösa alla uppgifter korrekt. Därför ges tre poäng 
till svarsalternativ 4-5 frågor/uppgifter och på motsvarande sätt ges noll poäng till 
svarsalternativ 0-1 frågor/uppgifter. Ett och två poäng ges till de två mellan-
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liggande svarsalternativen. Som ett övergripande mått på att bedöma sin egen läs-
förståelse tas summan av poängen från de tre olika frågorna, vilket resulterar i att 
varje deltagare kan få 0-9 poäng. 

Precis som i den tidigare empiriska studien används öppna frågor av två olika 
typer för att undersöka elevernas läsförståelse av texterna; textbaserade (TB) och 
förkunskapsbaserade (FB) frågor (frågorna finns i bilaga C.2). I resultatet av den 
tidigare studien (se avsnitt 4.3.1) noterades att FB-frågorna för matematiktexten 
till större grad än för historietexten tenderade att fråga efter en tillämpning av den 
information som fanns i texten, något som antagligen inte skapades i den mentala 
representationen vid läsningen. Eftersom detta inte ses som en brist med frågorna 
utan mer som en egenskap hos ämnena fokuserar FB-frågorna i denna studie på ett 
mer medvetet sätt på en tillämpning av innehållet, vilket kanske alltså inte direkt 
undersöker en del av den mentala representationen som skapades vid läsning av 
texten, men som ses som en väsentlig aspekt av (läs-)förståelse i matematik. För 
enkelhetens skull används dock fortfarande benämningen FB-frågor. Proceduren 
som används för bedömning och poängsättning av olika typer av svar är identisk 
med den tidigare studien (se avsnitt 4.2.3 för detaljer samt bilaga C.3 för de speci-
fika bedömningsmallar som skapades och användes i denna studie). Detta resul-
terade i följande poängskalor för de olika måtten på läsförståelse: För texten om 
absolutbelopp kan fås 0-12 poäng för TB och 0-20 poäng för FB samt för texten 
om partialbråksuppdelning kan fås 0-8 poäng för TB och 0-11 poäng för FB. De 
ganska låga maximala poängen för texten om partialbråksuppdelning kan förklaras 
delvis med att det fanns vissa svårigheter att skapa varierande frågor för denna 
text. Gällande TB-frågorna kan detta kanske förklaras med att det för procedur-
förklarande texter i större grad är skapandet av en FB som är väsentligt (se diskus-
sion i avsnitt 3.4). 

Samma typer av statistiska analyser som användes i den tidigare studien 
kommer att användas här (se avsnitt 4.2.4 för detaljer). Eftersom de parametriska 
metoderna visar sig vara så robusta i allmänhet och speciellt i de typer av analyser 
som genomfördes i den tidigare empiriska studien i kapitel 4 kommer dock endast 
parametriska metoder att användas i denna studie. 

8.2.1 Enkät om uppfattningar 
Resultatet i studien som behandlas i avsnitt 6.3.2 påvisar olika typer av uppfatt-
ningar som verkar vara relevanta vid läsning av matematiska texter. Vissa av 
dessa uppfattningar används i denna studie för att i mer detalj undersöka om och 
hur de kan påverka läsförståelsen. Fyra olika typer av epistemologiska uppfatt-
ningar fokuseras på i denna studie. Dessa handlar om i vilken grad man ser mate-
matikämnet som symbolinriktat, auktoritärt, faktainriktat samt procedur- och 
metodinriktat. Eftersom just epistemologiska uppfattningar kan ses som centrala i 
skapandet av kriterier för förståelse fokuseras på dessa fyra uppfattningar och den 
noterade uppfattningen om komplexitet hos matematiska texter tas inte med i 
denna studie. Förutom dessa fyra typer av uppfattningar studeras dock även del-
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tagarnas uppfattning om sig själva när det gäller förmåga eller kunskapsnivå inom 
matematik eftersom tidigare studier kring utvärdering av förståelse visat sig kunna 
vara baserade på denna typ av allmänna uppfattning om sin egen kunskapsnivå 
(s.k. ämnesmässig förtrogenhet, se avsnitt 5.2.1). Totalt fokuseras alltså på fem 
olika typer av uppfattningar och för var och en av dessa används i enkäten fem 
olika påståenden som berör den aktuella uppfattningen. Till exempel finns påstå-
endet ”När man ska lösa en matteuppgift måste man använda matematiska 
symboler i sin lösning” som berör uppfattningen att matematik är symbolinriktat. 
Deltagarna fick för varje påstående, totalt 25 stycken, ange på en fyragradig 
Likertskala till vilken grad de håller med om det som beskrivs i påståendet, från 
att helt ta avstånd till att instämma helt. Alla påståenden finns i bilaga C.2. 

De fem olika påståendena avseende en viss uppfattning berör olika aspekter av 
matematik, såsom påståenden om att lära sig matematik, om matematiktexter, om 
prov och om genomgångar av matematikläraren. Detta görs för att komma åt hur 
generell en viss typ av uppfattning är och som ett mått på detta fås en skala 0-15 
genom att ge noll till tre poäng för svarsalternativen på Likertskalan och sedan 
summera poängen från de fem olika påståendena som avser en viss uppfattning. 

8.2.2 Pilotstudier 
Innan denna studie genomfördes i full skala testades först enkäten om uppfatt-
ningar separat eftersom den utgör en helt ny komponent i proceduren jämfört med 
den tidigare studien. Detta genomfördes med nio universitetsstuderande och sedan 
testades också hela proceduren med sju andra studenter. 

I det första testet med endast enkäten fick deltagarna ingen tidsbegränsning 
men ombads att inte fundera så mycket kring påståendena utan att avge spontana 
svar. Tiden mättes dock vid genomförandet för att kunna anpassa den tidsbe-
gränsning som sedan skulle finnas. Efter att de fyllt i enkäten fick de kommentera 
enkäten som helhet samt formulering av instruktioner, påståenden och svars-
alternativ. Speciellt efterfrågades om något var oklart, konstigt eller svårförståeligt 
och vissa språkliga justering kunde därmed göras vid behov. 

De svar som gavs användes också för att testa enkäten genom att speciellt 
granska sådana påståenden där samtliga studenter antingen höll med eller inte höll 
med. Avsikten var att undvika påståenden som i princip ingen kan ta avstånd från 
eller ingen kan hålla med och försöka få en så jämn fördelning som möjligt, för att 
undvika både tak- och golveffekter i den fyragradiga Likertskalan. Dessutom bör 
fördelningen på olika påståenden vara någorlunda lika för att summeringen av 
poäng ska bli meningsfull. För vissa påståenden gjordes därför vissa omformu-
leringar för att göra påståendet antingen mer eller mindre ”extremt” för att på så 
sätt försöka förskjuta fördelningen av svar. Till exempel kunde ord som ’oftast’ 
eller ’omöjligt’ läggas till, ändras eller tas bort. 

När hela proceduren testades rekryterades studenter som avseende matematik-
utbildning liknade de gymnasieelever som sedan skulle deltaga. Dessa studenter 
hade läst gymnasiets matematikkurser minst till och med C-kursen och hade sedan 
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inte läst någon matematikkurs på universitetsnivå. Förutom att genomföra alla 
delar i proceduren fick studenterna också notera tidsåtgång och kommentera 
instruktioner och frågor. Förutom vissa språkliga ändringar och förtydliganden i 
instruktioner förändrades ett par frågor eftersom de visade sig kunna ta för lång tid 
att besvara beroende på metod som användes. Dessutom utökades instruktioner 
med att ange att man inte ska sitta och fundera så mycket kring frågorna avseende 
läsförståelse och vid genomförandet angavs sedan också muntligen vissa tidsan-
givelser för att ge deltagarna en bättre uppfattning om hur lång tid de har på sig. 

Samma analyser av svar på enkäten om uppfattningar genomfördes för de sju 
studenterna som gjordes i det separata testet av enkäten. Vissa små ändringar i 
formulering av påståenden gjordes också denna gång. 

8.2.3 Validitet och reliabilitet 
För allmänna diskussioner kring validitet och reliabilitet i de metoder som här 
används för att studera förkunskaper och läsförståelse hänvisas till avsnitt 4.2.5. 

En existerande positiv och signifikant korrelation bland de 90 elever som 
angett betyg i alla kurser A till C finns både mellan betyg och förkunskap för 
absolutbelopp (r = 0,282, p = 0,007) samt mellan betyg och förkunskap för par-
tialbråksuppdelning (r = 0,233, p = 0,027). Detta stärker validiteten för den speci-
ella metod för att mäta förkunskaper som används här. Dessutom är dessa korrela-
tioner av samma storleksordning som noterades i den tidigare studien (se avsnitt 
4.2.5). 

Precis som för förkunskap och läsförståelse skapas måtten på uppfattningar 
och bedömning av förståelse genom att summera resultat från olika frågor för att 
öka reliabiliteten i måtten (se mer diskussioner kring detta förfarande i avsnitt 
4.2.5). 

För att studera mätningars homogenitet beräknas korrelationer mellan olika 
frågor samt mellan enskilda frågor och summan av alla frågor (se bilaga C.4 för 
alla korrelationer och detaljer kring signifikans). För mått på uppfattningar, för-
kunskaper, läsförståelse och bedömning av egen läsförståelse finns överlag starka, 
positiva korrelationer mellan varje enskild fråga och summan. Mellan olika frågor 
finns större variationer bland måtten, men man kan notera att olika frågor ofta 
avser att ha viss spridning, det vill säga att inte mäta exakt samma specifika före-
teelse, vilket kan förklara variationer i korrelationer mellan enstaka frågor. Dock 
visar sig en fråga i förkunskapstestet för partialbråksuppdelning ha både relativt 
låg korrelation till summan av alla frågor samt negativ korrelation till en annan 
fråga. Detta berör frågan om associationer till ordet ’nämnare’. Det är svårt att för-
klara varför associationer kring detta ord visar sig ha annorlunda egenskaper i för-
hållande till övriga, men för att skapa högre homogenitet i detta test exkluderas 
denna fråga. Måttet på förkunskap för partialbråksuppdelning baseras därmed en-
dast på övriga fyra ord och har en skala 0-12 poäng. 

Konstruktionen av frågor i enkäten om uppfattningar avsåg att skapa en så 
jämn fördelning av svar som möjligt mellan de fyra svarsalternativen, eller åtmin-



122 Kapitel 8. Empiri: Relationer mellan uppfattningar och läsförståelse 
 

stone mellan de två som tar avstånd i någon grad å ena sidan och de två som håller 
med i någon grad å andra sidan, för att på detta sätt få jämförbara skalor som kan 
summeras samt för att undvika golv- och takeffekter. Eftersom 0-3 poäng använ-
des för svarsalternativen är idealet alltså ett medelvärde 1,5 på varje fråga, och i 
praktiken helst ett medelvärde mellan de två mittersta svarsalternativen. För fem 
frågor är dock medelvärdet antingen tydligt större än två eller tydligt mindre än ett 
(se tabell C.14 i bilaga C.4 för exakta värden), men eftersom måttet som används 
består av summan av fem olika frågor får dessa tendenser till olikheter i fördel-
ningar inte någon större effekt. 

Elevernas reaktioner på påståendena i enkäten avser att få fram något som de 
”verkligen” anser och inte svar som baseras på vad de tror att man borde tycka 
(dvs. att få fram eventuell existens av dessa uppfattningar i långtidsminnet). Att 
använda en tidsbegränsning och uppmana till att avge spontana svar kan hjälpa till 
att åstadkomma detta, tillsammans med påminnelsen som gavs i instruktioner om 
att svaren avges anonymt. Intresset i denna avhandling är egentligen inte svaren på 
enstaka frågor eftersom syftet med dessa är att indirekt komma åt mer generella 
eller grundläggande aspekter av matematik, som kan vara relevanta i olika situa-
tioner. Dock finns det en risk med dessa typer av påståenden; att de kan aktivera 
andra typer av uppfattningar som berör en viss aspekt av påståendet, men inte det 
som främst avsågs. Till exempel kan påståendet som berörde motiv för att ha facit 
i läroböcker möjligen ha aktiverat en uppfattning kring om det bör finnas facit i 
läroböcker och inte varför. Sådana typer av oklarheter skulle antagligen ha kunnat 
undvikas genom att till exempel fråga om flera olika anledningar till att ha läro-
böcker. Detta skulle dock ha skapat en än mer omfattande enkät och därför und-
veks detta. 

8.3 Resultat och analys 
Eftersom vissa deltagare frivilligt, av misstag eller på grund av tidsbrist orsakad 
av sen ankomst inte genomförde alla delar i proceduren kommer olika antal per-
soner att inkluderas i olika delar av analysen. Eftersom dessa variationer i antal 
personer är små samt att de olika texterna fördelades slumpmässigt och olika bort-
fall därmed också kan antas ske slumpmässigt genomförs analyserna på detta sätt 
istället för att genom hela studien endast inkludera de som genomfört alla delar. 

Eftersom elever som läst Matematik E haft erfarenheter av absolutbelopp för 
komplexa tal kan det finnas en möjlighet att detta påverkar läsförståelsen för 
texten om absolutbelopp, även om texten inte berör just komplexa tal. Tabell 8.1 
visar jämförelser mellan de som läst kursen Matematik E och de som inte läst 
kursen. Förutom att gruppen som läst denna kurs visar sig ha bättre läsförståelse 
för texten om absolutbelopp finns också en skillnad avseende FB för texten om 
partialbråksuppdelning samt avseende förkunskaper om absolutbelopp. Dessutom 
ligger skillnaderna nära gränsen för signifikans avseende både TB för partial-
bråksuppdelning (p = 0,069) och betyg (p = 0,057). Det finns alltså ganska stora 
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Tabell 8.1. Jämförelser av medelvärden mellan de som inte läst kursen Mate-
matik E och de som läst denna kurs. 

 Ej läst E-kurs 
(N = 41) 

Läst E-kurs 
(N = 41) Skillnad 

Absolutbelopp    

TB 3,41 7,00 3,59** 

FB 3,22 9,12 5,90** 

Förkunskaper 5,49 6,71 1,22* 

Partialbråk    

TB 2,10 2,95 0,85 

FB 2,34 5,39 3,05** 

Förkunskaper 4,10 4,56 0,46 

Betyg 6,88 7,56 0,68 
* Signifikant skillnad vid nivå 0,05. 
** Signifikant skillnad vid nivå 0,01. 

skillnader mellan dessa grupper, inte bara avseende läsförståelse av texten om 
absolutbelopp. Korrelationer och partiella korrelationer som finns i tabell 8.2 visar 
vidare att dessa två grupper inte är helt jämförbara eftersom erfarenheten av att ha 
läst E-kursen ger en bättre läsförståelse även när effekten av skillnader i förkun-
skaper kontrollerats för. Även om de parametriska metoderna är robusta kan det 
tyckas extremt att använda dessa metoder för korrelationer med en variabel som 
endast antar två värden. Därför genomförs här också motsvarande icke-paramet-
riska beräkning (Spearman) av de korrelationer som finns i tabell 8.2, för att testa 
om parametrisk metod för beräkning av korrelationer kan användas även avseende 
om eleverna läst E-kursen eller inte. Denna jämförelse mellan statistiska metoder 
visar en mycket stor överensstämmelse eftersom motsvarande korrelations-
koefficienter från de icke-parametriska analyserna är 0,535, 0,588, 0,215 respek-
tive 0,448 angivet i ordning uppifrån och ned jämfört med tabell 8.2, där signifi-
kanser är identiska. 

Därmed kommer hänsyn tas till denna faktor (dvs. om eleverna läst E-kursen) 
i vissa av kommande analyser, vilket till exempel kan göras genom att i korrela-
tioner genomföra partiella korrelationer där det kontrolleras för denna variabel 
(genom att ge värdena noll respektive ett för dem som inte läst respektive läst E-
kursen) eller genom att genomföra analyser också separat för vardera gruppen. 
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Tabell 8.2. Korrelationer mellan grupptillhörighet och olika komponenter av läs-
förståelse. För grupptillhörighet har använts värdena noll respektive 
ett för dem som inte läst respektive läst E-kursen. Vid partiell korre-
lation har kontrollerats för alla tre mått på förkunskaper. N = 82. 

 Korrelation Partiell korrelation 
TB för absolutbelopp 0,518** 0,467** 

FB för absolutbelopp 0,575** 0,536** 

TB för partialbråk 0,202 0,087 

FB för partialbråk 0,442** 0,354** 
** Signifikant korrelation vid nivå 0,01. 

8.3.1 Textordning 
Att studera skillnader mellan grupperna som läste texterna i olika ordning handlar 
om att se hur erfarenheter från att ha läst och besvarat frågor kring första texten 
kan påverka dessa saker för den andra texten. Eftersom det är ungefär lika stor 
andel elever som läst E-kursen i dessa två grupper (48 % respektive 51 %) 
kommer denna faktor inte att behandlas på något särskilt sätt i dessa analyser. 

Jämförelserna i tabell 8.3 visar att den ordning som texterna läses i påverkar 
hur eleverna bedömer sin egen förståelse av båda texter, där bedömningen av för-
ståelse är signifikant lägre om en text läses som andra text. Däremot finns ingen 
signifikant skillnad mellan bedömning av olika texter när de antingen läses som 
första text (p = 0,160) eller som andra text (p = 0,157), även om det finns en ten-
dens att texten om absolutbelopp bedöms som mer svårförståelig oberoende av om 
den läses som första eller andra text. Elevernas bedömning av förståelse verkar 
alltså i större utsträckning påverkas av läsningen av föregående text än av den 

Tabell 8.3. Jämförelser av medelvärden på bedömning av förståelse mellan de 
som läst texten om absolutbelopp som första text (N = 42) och de som 
läst den som andra text (N = 45). 

 Läses som…  
 1:a text 2:a text Skillnad 
Absolutbelopp 5,21 3,78 -1,43* 

Partialbråk 6,09 4,79 -1,30* 

Skillnad 0,69 1,01  
* Signifikant skillnad vid nivå 0,05. 
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aktuella texten. På ett sätt kan dock detta uppfattas som naturligt eftersom 
eleverna innan de läst första texten inte är bekanta med den detaljerade utform-
ningen av frågorna som kommer efter texten. I så fall kan detta resultat tolkas som 
att eleverna upplever att de i testet av förståelse inte lever upp till den bedöm-
ningen av sin förståelse de tidigare gjorde eftersom det överlag sker en sänkning 
av bedömningen av förståelse för den andra texten. Att denna sänkning är generell 
bland eleverna stöds av att det finns en stark korrelation mellan bedömningar av-
seende de två texterna (r = 0,547, p < 0,001). Mer detaljer kring elevernas bedöm-
ningar kommer att behandlas senare (avsnitt 8.3.4). 

Gällande förkunskaper och läsförståelse visar det sig att den enda signifikanta 
skillnaden som finns mellan grupperna som läste texterna i olika ordning är avse-
ende TB för texten om partialbråksuppdelning (p = 0,032). De som först läste 
texten om absolutbelopp har större mått på TB för partialbråksuppdelning än de 
som först läste texten om partialbråk (m = 3,02 respektive m = 2,02). Erfarenheten 
att läsa och besvara frågor om texten om absolutbelopp visar sig alltså kunna 
utnyttjas på ett positivt sätt av eleverna för läsförståelsen av texten om partial-
bråksuppdelning. Dock visar sig alltså inte samma fördelar finnas för dem som 
läser texterna i den omvända ordningen. För att karaktärisera denna effekt än mer 
kommer olika effekter av textordning att noteras också i vissa kommande 
analyser; i slutet av avsnitt 8.3.2-8.3.4. 

8.3.2 Förkunskaper och läsförståelse 
I detta avsnitt görs jämförelser mellan olika mått på förkunskaper för att karaktär-
isera dessa mått. Kopplingen mellan förkunskaper och läsförståelsen samt mellan 
olika mått på läsförståelse studeras också, där de olika texterna jämförs för att 
undersöka om det finns skillnader i hur förkunskaper påverkar läsförståelsen. Jäm-
förelser görs också med resultat i kapitel 4 eftersom eventuella likheter mellan 
dessa olika studier kan ses som ett tecken på reliabilitet i de metoder för att mäta 
förkunskaper och läsförståelse som använts. Avslutningsvis i detta avsnitt noteras 
en effekt av textordning på kopplingen mellan olika mått på läsförståelse. 

Eftersom erfarenheter av att ha läst E-kursen visade sig kunna påverka läsför-
ståelsen kommer alla korrelationer i detta avsnitt att beräknas som partiella korre-
lationer där kontroll sker för om eleverna läst denna kurs. För enkelhetens skull 
kommer de dock att benämnas endast som korrelationer. 

Studier av korrelationer mellan förkunskaper och läsförståelse (se tabell 8.4) 
uppvisar likheter med vad som noterades i den tidigare studien från kapitel 4 som 
använde en begreppsförklarande text26. Den enda uppenbara skillnaden är att 

 
26 I tabell 4.3 i avsnitt 4.3.1 anges korrelationskoefficienter 0,311 och 0,417 mellan TB 
och förkunskap respektive TB och betyg samt 0,220 och 0,255 för motsvarande för FB, 
där samtliga är signifikanta. 
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Tabell 8.4. Partiella korrelationer mellan förkunskaper och läsförståelse då erfa-
renheter av att ha läst Matematik E har kontrollerats för. N = 83. 

 Absolutbelopp Partialbråk 
 TB FB TB FB 
Förkunskap     

Absolutbelopp 0,227* 0,304** 0,366** 0,398** 

Partialbråk 0,262* 0,333** 0,239* 0,365** 

Betyg 0,478** 0,502** 0,207 0,401** 
* Signifikant korrelation vid nivå 0,05. 
** Signifikant korrelation vid nivå 0,01. 

korrelationen mellan betyg och TB för partialbråk i nuvarande studie inte är signi-
fikant (den ligger dock nära signifikansnivån, p = 0,063). 

Jämför man de två olika måtten på förkunskaper kan man notera att de har 
mycket liknande korrelationer för vardera av de fyra olika måtten på läsförståelse 
(inga signifikanta skillnader finns, p > 0,2). Trots att dessa mått är konstruerade 
med ord från respektive text verkar de alltså inte vara direkt innehållsspecifika. 
Detta stöds också av en granskning av motsvarande partiella korrelationer då man 
kontrollerar för det andra förkunskapsmåttet, vilket visar att det endast sker en 
allmän sänkning av samma storleksordning på alla fyra korrelationer (korrela-
tionskoefficienterna minskar med 0,07-0,16). Eftersom det i den tidigare studien i 
kapitel 4 noterades en korrelation för denna typ av förkunskapsmått mellan mate-
matik och historia är måttet kanske inte ens ämnesspecifikt27. Istället för att an-
vända två olika mått på förkunskap utnyttjas denna situation genom att skapa ett 
enda mått för att stärka reliabiliteten. Detta mått består därmed av summan av 
poängen från alla nio frågor, vilket kommer att användas i de fortsatta analyserna i 
hela denna studie. 

Det finns alltså överlag inga tydliga skillnader mellan de två olika texterna 
avseende kopplingar mellan förkunskaper och läsförståelse. Dessutom uppvisar 
resultaten i denna studie likheter med den tidigare studien. Precis som då finns 
också här en stark korrelation mellan TB och FB för båda texter (p < 0,001 med 
r = 0,614 för absolutbelopp och r = 0,429 för partialbråk). 

Då den partiella korrelationen beräknas med kontroll för förkunskap och betyg 
sker en minskning av korrelationerna mellan TB och FB (r = 0,470 för absolut-

 
27 Vidare analyser av dessa data visar också att det för förkunskapsmåttet avseende 
historia finns korrelationer av samma storleksordning till läsförståelse för både mate-
matik och historia! 
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belopp och r = 0,305 för partialbråk), där båda dock fortfarande är signifikanta 
(p < 0,01). På samma sätt som i förra studien kan därmed konstateras att kopp-
lingen mellan dessa olika mått på läsförståelse (TB och FB) inte kan förklaras 
endast utifrån gemensamt beroende av förkunskaper. 

Studier av dessa korrelationer mellan TB och FB för partialbråk uppdelat med 
avseende på textordning påvisar skillnader mellan dessa grupper. För gruppen som 
läste texten om partialbråk först (N = 42) finns ingen påtaglig skillnad mellan 
korrelation och partiell korrelation med kontroll för förkunskap och betyg 
(r = 0,495 och p = 0,002 respektive r = 0,451 och p = 0,005). För den grupp elever 
som först läste texten om absolutbelopp (N = 41) är korrelationen liknande som 
för den andra gruppen medan den partiella korrelationen i princip försvinner 
(r = 0,460 och p = 0,004 respektive r = 0,173 och p = 0,300). Förutom att erfaren-
heten av att först läsa begreppstexten skapar bättre TB för procedurtexten (se 
föregående avsnitt) verkar denna också göra så att kopplingen mellan olika kom-
ponenter av läsförståelse i princip försvinner (då kontrollerats för betyg och för-
kunskap). 

8.3.3 Läsförståelse för olika typer av texter 
I detta avsnitt jämförs inledningsvis texterna med olika mängd symboler för att 
studera eventuella effekter av denna variation på läsförståelse. Därefter studeras 
kopplingar avseende läsförståelse mellan texterna med olika innehåll, för vilket en 
effekt av textordning också behandlas. 

Jämförelser mellan de som läst de olika versionerna av texten om absolut-
belopp, med mer eller mindre utnyttjande av symboler, visar att det inte finns 
några skillnader vare sig avseende elevernas förståelse eller bedömning av förstå-
else (p > 0,8). Samma mönster visar sig även när man genomför dessa analyser 
separat för dem som läst denna text först eller sist (p > 0,5) samt för dem som tidi-
gare läst E-kursen eller inte (p > 0,2). Man kan därmed konstatera att skillnaden i 
symbolanvändning i texten inte har haft någon generell effekt på elevernas läsför-
ståelse eller uppfattning om sin egen förståelse. 

En avsikt med att variera användningen av symboler på det sätt som gjordes, 
där endast en aspekt berördes (olikheter), var att möjligen kunna se en effekt på de 
TB-frågor som berör denna aspekt mer än övriga. Analyser av poängen på vardera 
av de fyra TB-frågorna visar dock ingen skillnad mellan de som läst de två olika 
versionerna av texten (p > 0,4). Skillnaden i symbolanvändning verkar alltså inte 
heller ha haft någon mer specifik effekt på läsförståelse. 

Angående begrepps- och procedurförklarande texter visar tabell 8.5 korrela-
tioner och olika partiella korrelationer mellan de två texterna med olika innehåll 
avseende TB och FB. Dessa visar att den existerande kopplingen mellan läsför-
ståelse för de två texterna till stor del kan förklaras med gemensamma bakom-
liggande faktorer; olika typer av förkunskaper och uppfattningar. 
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Tabell 8.5. Partiella korrelationer mellan TB för de två texterna samt mellan FB, 
där olika bakgrundsvariabler har kontrollerats för. Uppfattningar 
inkluderar alla fem olika typer. N = 83. 

Kontrollerat för TB FB 
Inget 0,319** 0,561** 

Läst E-kurs [A] 0,236* 0,433** 

Betyg och förkunskap [B] 0,150 0,364** 

Uppfattningar [C] 0,198 0,390** 

[A] och [B] 0,112 0,214 

[A], [B] och [C] 0,075 0,176 
* Signifikant korrelation vid nivå 0,05. 
** Signifikant korrelation vid nivå 0,01. 

En uppdelning av hela gruppen med avseende på textordning visar vissa skill-
nader avseende korrelationer mellan de två texterna, se tabell 8.6. Notera det tidi-
gare diskuterade resultatet att de elever som först läste texten om absolutbelopp 
hade bättre TB för texten om partialbråk jämfört med de andra eleverna (se avsnitt 
8.3.1). Nu kan man alltså notera att endast den gruppen där läsning av första 
texten inte påverkade resultatet på den andra (dvs. de som först läste texten om 
partialbråk) visar sig ha koppling mellan TB för de båda texterna. För samtliga 
motsvarande partiella korrelationer som angetts i tabell 8.5 har denna grupp elever 
korrelationer som ligger 0,08-0,14 över dem som finns i tabellen för TB och 0,02-
0,10 över för FB, där signifikans finns för samma korrelationer som i tabellen. För 
den andra elevgruppen gäller att korrelationerna för TB ligger 0,03-0,19 under 
dem i tabellen där ingen är signifikant och för FB ligger korrelationerna från 0,05 
under till 0,08 över dem i tabellen, där signifikans uppstår för samma korrelationer 
som i tabellen. 

 Tidigare noterades att kopplingen mellan TB och FB för texten om partialbråk 
är olika beroende på textordning (se avsnitt 8.3.2). Att textordningen nu också 

Tabell 8.6. Korrelationer mellan TB för de två texterna samt mellan FB för de två 
texterna, uppdelat med avseende på textordning. 

Första text TB FB 
Absolutbelopp (N = 41) 0,227 0,519** 

Partialbråksuppdelning (N = 42) 0,419** 0,631** 
** Signifikant korrelation vid nivå 0,01. 
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visar sig påverka kopplingen mellan TB för de två texterna stärker tolkningen att 
läsning av texten om absolutbelopp inte skapar en generell förbättring i gruppen 
avseende TB för efterföljande text. Istället verkar det som att vissa elever kan 
utnyttja denna situation bättre än andra eftersom en liknande effekt hos alla inte 
skulle påverka de studerade korrelationerna mellan TB och FB samt mellan TB 
för de två texterna. Vilka elever detta rör sig om eller exakt på vilket sätt detta 
genomförs kan dock inte avgöras i denna studie. 

8.3.4  Bedömning av förståelse 
I detta avsnitt studeras kopplingar mellan bedömning av förståelse och flera olika 
typer av faktorer för att undersöka vad bedömningarna verkar baseras på.  

Många studier som undersökt läsares bedömning av förståelse (som disku-
terats i avsnitt 5.2.1) har skapat ett mått på hur bra varje individ är på att bedöma 
sin egen förståelse genom att beräkna korrelationer mellan bedömningar och 
resultat på förståelsetest för olika texter. Något sådant kan dock inte göras i denna 
studie eftersom varje individ endast läst två texter och att bedömningen för andra 
texten visat sig påverkats mycket av erfarenheten att ha läst och besvarat frågor 
kring första texten (se avsnitt 8.3.1). Här kommer därmed karaktären hos elever-
nas bedömningar att studeras på gruppnivå. 

Eftersom det finns en så tydlig påverkan på bedömning av den andra texten 
som läses av erfarenheten från att ha läst den första texten kommer de fortsatta 
analyserna att delas upp med avseende på vilken ordning texterna lästes i. Sam-
tliga analyser kan dock schematiskt beskrivas med figur 8.1, där pilar visar vilka 
korrelationer som studeras. Trots att det finns signifikanta korrelationer mellan 

Läst E-kurs

Uppfattning 
om kunskap 

Betyg 

Förkunskap

Bedömning 
av förståelse 

Läsförståelse; 
TB & FB 

Bedömning 
av förståelse 

Läsförståelse; 
TB & FB 

Andra texten 

Figur 8.1. Modell som utgångspunkt för att studera vad elevernas bedömning 
av förståelse baseras på. Pilarna motsvarar beräknade korrela-
tioner.

Bakgrund Första texten 
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andra typer av uppfattningar och bedömning av förståelse inkluderas endast upp-
fattning om sin kunskap i dessa analyser. Anledningen till detta är dels att korre-
lationen mellan uppfattning om kunskap och bedömning av förståelse är stark för 
bedömning av båda texterna och båda varianter av textordning (p < 0,003), något 
som inte gäller för någon annan uppfattning. Dessutom är partiell korrelation 
mellan uppfattning och bedömning då uppfattning om kunskap och de olika form-
erna av förkunskaper (läst E-kurs, betyg och förkunskap) har kontrollerats för inte 
signifikant för någon uppfattning. 

Även om det i figuren för enkelhets skull endast finns en pil från alla bak-
grundsvariabler analyseras dessa fyra variabler var för sig. Detsamma gäller läs-
förståelsen där de två komponenterna analyseras var för sig. Samtliga korrela-
tioner, utom en, som markerats som pilar i figur 8.1, avseende båda varianter av 
textordning är signifikanta (p < 0,05). Den enda korrelation som inte är signifikant 
(p = 0,135) är den mellan bedömning av förståelse och TB för texten om partial-
bråk, då denna text läses först. För dem som inte läste denna text först finns dock 
alltså en signifikant korrelation mellan dessa variabler (r = 0,446, p = 0,005). 
Skillnader angående TB för partialbråk med avseende på textordning har tidigare 
noterats och här finns alltså ytterligare en skillnad. 

För att kunna undersöka huruvida bedömning av förståelse i första hand base-
ras på specifika aspekter av den aktuella situationen eller på mer generella bak-
grundsfaktorer beräknas motsvarande korrelationer igen men som partiella korre-
lationer där antingen alla fyra bakgrundsvariabler kontrolleras för (se tabell 8.7) 

Tabell 8.7. Partiella korrelationer mellan bedömning av förståelse och TB/FB för 
samma text eller variabler från föregående text, då bakgrundsvari-
abler kontrollerats för (se figur 8.1 där pilarna visar korrelationer 
som beräknas och kontrolleras för). 

 Absolutbelopp Partialbråk 

Bedömning och… 
1:a text 
(N = 38) 

2:a text 
(N = 41) 

1:a text 
(N = 41) 

2:a text 
(N = 38) 

TB 0,289 0,456** -0,019 0,233 

FB 0,521** 0,457** 0,136 0,329 

Föregående text     

Bedömning  0,248  0,639** 

TB  0,234  0,187 

FB  0,118  0,363* 
* Signifikant korrelation vid nivå 0,05. 
** Signifikant korrelation vid nivå 0,01. 
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eller där aspekter från läsning av texterna kontrolleras för (se tabell 8.8). Detta 
visar att vissa korrelationer mellan bedömning och läsförståelse finns kvar även 
när bakgrundsvariabler kontrollerats för. Detta gäller dock endast texten om 
absolutbelopp, där bedömning av förståelse när texten läses som andra text har 
stark koppling till båda komponenter av förståelse men inte till variabler från 
första texten. För texten om partialbråk gäller det motsatta, att vissa kopplingar 
finns till variabler från första texten men inga till den aktuella texten, även om 
korrelationen mellan bedömning och FB ligger nära signifikansnivån (p = 0,058). 

För texten om absolutbelopp visar sig koppling till bakgrund finnas kvar, i 
form av uppfattning om egen kunskap, även när variabler från läsning av de två 
texterna kontrollerats för, något som gäller då texten läses först och som ligger 
nära signifikans då texten läses som andra text (p = 0,088). För texten om partial-
bråk påverkar dock textordningen tydligare dessa relationer. När denna text läses 
först finns kopplingar till bakgrundsvariabler i form av läst E-kurs och nära signi-
fikans för uppfattning om kunskap (p = 0,079). När texten läses som andra text 
försvinner dock alla kopplingar till de mer generella faktorerna. Tillsammans med 
resultatet i tabell 8.7 visar detta att bedömning av förståelse för texten om partial-
bråk till största delen utgår från bedömningen av föregående text. 

8.3.5 Uppfattningar och läsförståelse 
I detta avsnitt studeras inledningsvis relationer mellan uppfattningar och olika 
mått på förkunskaper för att undersöka om dessa faktorer kan ses som separata 
eller om det finns kopplingar dem emellan. Därefter analyseras effekter av upp-
fattningar och förkunskaper på läsförståelse, där försök görs att separera effek-
terna från dessa två faktorer. Jämförelser görs också mellan de olika texterna 
avseende dessa effekter på läsförståelse. 

Tabell 8.8. Partiella korrelationer mellan bedömning av förståelse och bak-
grundsvariabler då variabler från läsning av texterna kontrollerats 
för (se figur 8.1). 

 Absolutbelopp Partialbråk 

Bedömning och… 
1:a text 
(N = 38) 

2:a text 
(N = 41) 

1:a text 
(N = 41) 

2:a text 
(N = 38) 

Läst E-kurs 0,241 0,158 0,316* 0,058 

Betyg 0,203 -0,011 0,249 -0,181 

Förkunskap 0,159 0,151 0,159 -0,070 

Uppfattning om kunskap 0,316* 0,289 0,271 0,104 
* Signifikant korrelation vid nivå 0,05. 
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En effekt av att ha läst E-kursen visar sig finnas på uppfattningar avseende 

faktainriktning (r = -0,227, p = 0,037) och kunskap (r = 0,287, p = 0,008), men 
inte för övriga typer av uppfattningar (p > 0,15). De signifikanta korrelationerna 
försvinner dock när man kontrollerar för betyg och förkunskap (p > 0,12). Erfar-
enheten av att ha läst E-kursen påverkar alltså inte som en separat faktor uppfatt-
ningarna. Denna faktor kommer trots det att kontrolleras för i studier av relationer 
mellan uppfattningar och läsförståelse eftersom E-kursen påverkat TB och FB på 
signifikanta sätt. 

Det visar sig finnas många kopplingar mellan uppfattningar och förkunskaper 
eller betyg (se tabell 8.9). Korrelationer avseende betyg ligger konsekvent högre 
än korrelationer avseende förkunskap och dessutom är betyg signifikant korrelerat 
till alla typer av uppfattningar medan detsamma inte gäller för förkunskap. De 
partiella korrelationerna visar också att kopplingar mellan uppfattningar och för-
kunskap försvinner då betyg kontrollerats för (p > 0,15) medan de överlag finns 
kvar för betyg då förkunskap kontrollerats för (den enda som inte är signifikant 
ligger nära signifikansnivån, p = 0,056). Betyg visar sig alltså ha en tydlig kopp-
ling till uppfattningar i allmänhet medan förkunskapers kopplingar till uppfatt-
ningar förmedlas via gemensam variation hos betyg och förkunskaper. Detta be-
kräftas också genom att den partiella korrelationen mellan betyg och förkunskap 
då uppfattningar kontrollerats för inte är signifikant (p = 0,323). Delvis kan man 
därmed se uppfattningar som en separat faktor i förhållande till förkunskaper, 
åtminstone om man använder det speciella måttet på förkunskap, det vill säga att 
dessa möjligen kan påverka läsförståelsen oberoende av varandra. 

Studier av korrelationer mellan uppfattningar och de fyra måtten på läsför-
ståelse (TB och FB för de två texterna) visar att det finns en signifikant koppling 
till alla mått på läsförståelse för både uppfattning om faktainriktning (p < 0,03) 

Tabell 8.9. Korrelationer mellan uppfattningar och olika förkunskapsmått. De 
partiella korrelationerna har beräknats genom att kontrollera för det 
andra förkunskapsmåttet. N = 85. 

 Korrelation Partiell korrelation 
Uppfattning Betyg Förkunskap Betyg Förkunskap
Symbolinriktat -0,358** -0,142 -0,334** -0,030 

Auktoritärt -0,284** -0,225* -0,230* -0,147 

Faktainriktat -0,465** -0,266* -0,416** -0,139 

Procedur/metodinriktat -0,251* -0,172 -0,209 -0,100 

Egen kunskap 0,637** 0,319** 0,596** 0,157 
* Signifikant korrelation vid nivå 0,05. 
** Signifikant korrelation vid nivå 0,01. 
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Tabell 8.10. Partiella korrelationer mellan uppfattningar och läsförståelse då de 
tre förkunskapsfaktorerna kontrollerats för, dvs. läst E-kurs, betyg 
och förkunskap. N = 79. 

 Absolutbelopp Partialbråk 
Uppfattning TB FB TB FB 
Symbolinriktat 0,087 -0,045 0,076 -0,032 

Auktoritärt -0,037 -0,109 0,060 -0,144 

Faktainriktat -0,022 -0,136 -0,285* -0,231* 

Procedur/metodinriktat 0,054 0,068 -0,061 -0,033 

Egen kunskap 0,125 0,156 0,106 0,171 
* Signifikant korrelation vid nivå 0,05. 

och om kunskap (p < 0,02). Inga signifikanta kopplingar finns till läsförståelse 
vare sig för uppfattning om symbolinriktning (p > 0,07) eller procedurinriktning 
(p > 0,10). Uppfattning om auktoritärt har signifikant koppling till tre av fyra mått 
(p < 0,02), där endast TB för partialbråk inte är korrelerad med denna uppfattning 
(p = 0,498). För att se eventuella oberoende effekter av uppfattningar är det dock 
av mer intresse att studera partiella korrelationer där de tre olika förkunskaps-
faktorerna kontrolleras för; läst E-kurs, betyg och förkunskap (se tabell 8.10). 
Dessa visar att det endast finns två signifikanta kopplingar mellan uppfattningar 
och läsförståelse; mellan uppfattning om faktainriktat och båda måtten på förstå-
else för texten om partialbråksuppdelning. Samma förhållanden avseende signifi-
kanta korrelationer visar sig finnas även när förkunskap tas bort som kontroll i de 
partiella korrelationerna. Överlag finns alltså ingen tydlig oberoende effekt av 
uppfattningar på läsförståelse, åtminstone inte om man ser till oberoende i för-
hållande till betyg. Däremot ger alltså förkunskap och vissa typer av uppfattningar 
delvis oberoende bidrag till läsförståelse. 

För att studera förhållanden mellan uppfattningar, olika förkunskapsmått och 
läsförståelse i mer detalj beräknas även partiella korrelationer mellan förkunskaps-
mått och läsförståelse då läst E-kurs och uppfattningar kontrollerats för, dock 
endast de tre uppfattningar som har någon signifikant koppling till läsförståelse (se 
tabell 8.11). Förkunskap uppvisar överlag korrelationer av samma storlek som 
erhölls då uppfattningar inte kontrollerades för (se tabell 8.4 i avsnitt 8.3.2). För 
betyg kan dock som väntat noteras en tydligt minskad korrelationskoefficient jäm-
fört med tidigare. Dessutom finns en skillnad mellan de två texterna, där kopp-
lingar finns till förståelse av texten om absolutbelopp men inte till texten om 
partialbråksuppdelning. Den typ av förkunskap som betyg mäter (då kontrollerat 
för uppfattningar) påverkar alltså endast förståelse för texten om absolutbelopp 
och inte texten om partialbråk. Betraktar man endast TB kan man notera att läsför-
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Tabell 8.11. Partiella korrelationer mellan förkunskapsmått och läsförståelse då 
läst E-kurs samt uppfattningar avseende auktoritärt, faktainriktat 
och kunskap kontrollerats för. N = 79. 

 Absolutbelopp Partialbråk 
 TB FB TB FB 
Förkunskap 0,169 0,242* 0,227* 0,334** 

Betyg 0,282* 0,267* -0,022 0,155 
* Signifikant korrelation vid nivå 0,05. 
** Signifikant korrelation vid nivå 0,01. 

ståelsen för texten om absolutbelopp påverkas av betyg men inte förkunskap (då 
uppfattningar kontrollerats för) men att tvärtom gäller för texten om partialbråk. 

8.4 Slutsatser och diskussion 
De fem frågeställningarna (se avsnitt 8.1) kommer först att diskuteras i tur och 
ordning genom att utifrån de behandlade resultaten ge ett svar på varje fråga och 
därefter diskutera olika aspekter av denna slutsats. Avslutningsvis i detta avsnitt 
berörs vissa resultat som mer indirekt berör frågeställningarna, tillsammans med 
vissa metodologiska aspekter. 

1a) Eftersom skillnaden i symbolanvändning mellan de två versionerna av 
texten om absolutbelopp varken orsakade någon generell effekt på läsförståelse 
eller någon mer specifik effekt avseende någon enstaka förståelsefråga verkar 
själva läsningen av symboluttryck inte orsaka sämre läsförståelse. 

Den sämre läsförståelse som tidigare noterats för text som innehåller symboler 
jämfört med text som inte använder symboler (se kapitel 4) verkar därför i första 
hand bero på att själva existensen av symboler i en text orsakar elever att läsa 
texten annorlunda. Detta stärker den hypotes som presenterades i kapitel 6, att 
studerande utnyttjar en speciell lässtrategi för matematiska texter som handlar om 
att fokusera på symboler i texten. Det finns dock en möjlighet att skillnaden 
mellan de texter som användes i denna studie avseende symbolanvändning var för 
begränsad för att det skulle märkas i resultat på förståelsetestet. Detta skulle 
behöva studeras mer ingående med fler sätt att variera symbolanvändning i texter 
för att med större säkerhet kunna avgöra på vilket sätt symbolanvändningen i 
matematiska texter påverkar läsförståelse. Sådana studier bör dock i så fall, på 
samma sätt som gjorts i denna och föregående studie, att i huvudsak använda 
symboler som är bekanta för läsaren för att kunna studera läsning specifikt och 
inte få effekter av till exempel lärande av nya symboler. 
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1b) Att olika mått på förkunskaper påverkar läsförståelse för de två olika 

texterna (begrepps- respektive procedurförklarande) på olika sätt visar att olika 
typer av förkunskaper verkar behövas vid läsning av dessa typer av texter. 

Denna slutsats bygger dock primärt på studier då effekten av uppfattningar på 
läsförståelse kontrollerats för, och inga tydliga skillnader mellan texternas rela-
tioner till olika typer av förkunskaper kan annars noteras. Men denna mer ”ren-
odlade” effekt av förkunskaper påvisar alltså ett behov av olika typer av förkun-
skaper för dessa texter, där betyg är kopplat till förståelse för den begrepps-
förklarande texten men inte till den procedurförklarande och där det finns en ten-
dens till det motsatta för det speciella måttet på förkunskap. Utifrån detta är det 
dock svårt att beskriva mer ingående vilken typ av kunskap som är väsentlig för 
de olika texterna eftersom det här endast kan konstateras att det finns en skillnad, 
genom de två olika typerna av mått. Betyg är också så mångfacetterat avseende 
vad det ska beskriva för typer av kunskap att det är svårt att koppla skillnaden 
avseende betyg till utnyttjande av en viss typ av kunskap. Det speciella måttet på 
förkunskap kan dock karaktäriseras till viss del. Detta verkar nämligen primärt 
mäta en generell typ av kunskap, oberoende av textinnehåll, eftersom båda förkun-
skapsmått som inledningsvis skapades visade sig vara kopplade till läsförståelse 
till båda texter på samma sätt samt att likheter mellan mått avseende matematik 
och historia noterats i kapitel 4. Eftersom bedömningen av elevernas spontana 
associationer i detta test använder sig av hur välorganiserad kunskapen är kan man 
därmed antaga att denna mer generella typ av kunskap som mäts berör just hur 
kunskapen är organiserad. Detta kan tänkas vara en egenskap hos en person som 
är oberoende av det specifika innehållet man använder i testet (under förutsättning 
att orden inte är helt obekant för personen). Vidare studier skulle dock behövas för 
att i mer detalj undersöka vilka olika typer av kunskaper som är relevanta för 
begrepps- respektive procedurförklarande texter. 

1c) Eftersom existerande kopplingar mellan läsförståelse för de två texttyperna 
till största delen kan förklaras med gemensamma bakomliggande faktorer i form 
av förkunskaper och uppfattningar verkar det inte som någon gemensam typ av 
läsförmåga utnyttjas för dessa texter. 

Det kan dock vara så att någon form av läsförmåga påverkar läsförståelse för 
båda dessa texter men att denna samvarierar med någon form av förkunskap och 
på detta sätt till största del ”göms undan” i de variabler som kontrollerats för i de 
genomförda analyserna. Den slutsats man kan dra är dock att det i alla fall inte 
finns någon typ av läsförmåga som på ett oberoende sätt påverkar läsförståelsen 
för de båda texterna. Detta kan därmed sägas stärka slutsatsen från kapitel 4 att det 
inte finns någon speciell typ av läsförmåga för matematiska texter i allmänhet, 
utan att olika matematiska texter kan kräva olika typer av läsförmågor. Men efter-
som läsförmågor ses som generella till viss grad (dvs. att de kan utnyttjas vid läs-
ning av olika texter) borde det finnas koppling mellan läsförståelse av olika texter. 
För att undersöka förekomsten av olika typer av läsförmågor inom matematik i 
mer detalj skulle man därför behöva studera olika matematiska texter som har 
vissa gemensamma egenskaper (såsom att de är begreppsförklarande texter som 
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utnyttjar symboler) för att se om det för dessa finns kopplingar mellan läsför-
ståelse. 

2a) De många kopplingar som finns mellan uppfattningar och läsförståelse 
visar sig nästan alla försvinna när man kontrollerar för effekten av förkunskaper, 
vilket visar att det inte finns någon generell och oberoende effekt av denna meta-
kognitiva aspekt på läsförståelse för dessa matematiska texter. 

Denna slutsats visar sig dock vara beroende av vilken typ av förkunskap man 
kontrollerar för eftersom betyg visat sig ha starka kopplingar till uppfattningar 
medan det speciella måttet på förkunskap har svagare kopplingar som dessutom 
endast beror på de båda förkunskapsmåttens gemensamma variation. Det är oklart 
om kopplingen mellan uppfattningar och betyg primärt kan förklaras med att olika 
uppfattningar påverkar prestationer, vilket reflekteras i betyget, eller om det finns 
en omvänd effekt, att en persons prestationer inom ämnet påverkar vilka uppfatt-
ningar denna person får om ämnet. För den prestation som studerats här (dvs. läs-
förståelse) kan dock alltså inte noteras någon generell och oberoende effekt av 
uppfattningar på prestationen. Den enda helt oberoende effekt av någon typ av 
uppfattning i denna studie är att ju mer man uppfattar matematik som inriktat på 
enskilda fakta desto sämre blir resultatet på läsförståelse för den procedurför-
klarande texten. Detta kan möjligen förklaras med att det i en procedurförklarande 
text finns ett stort behov av att se helheten och samband mellan olika delar i 
proceduren för förståelse och där ett fokus på fakta, slutsatser och enstaka påstå-
enden kan verka negativt på förståelsen. I en begreppsförklarande text behöver ett 
sådant fokus inte vara lika negativt eftersom en sådan text kan innehålla beskriv-
ningar av definitioner och egenskaper hos vissa objekt, något som mycket väl kan 
göras med enstaka påståenden där ett fokus på sådana fakta därmed inte är lika 
negativt för förståelsen. 

2b) Bedömningar av läsförståelse kan sägas vara baserade på flera olika typer 
av faktorer eftersom resultat har visat kopplingar till både olika typer av bak-
grundsfaktorer och till resultat på läsförståelsetest. 

Tydliga skillnader kan dock noteras mellan de två texterna avseende vad 
bedömningen baseras på. För den begreppsförklarande texten baseras bedöm-
ningen i första hand på läsning av den aktuella texten och på uppfattning om sin 
egen kunskapsnivå inom matematik. För den procedurförklarande texten baseras 
dock bedömningen inte primärt på läsningen av den aktuella texten men däremot 
på vissa bakgrundsfaktorer (då texten läses först) eller föregående text som läses. 
Eftersom bedömningen delvis baseras på bakgrundsfaktorer kan dessa resultat 
delvis sägas stödja teorin om att bedömning inte primärt baseras på erfarenheten 
av att ha läst texten utan på mer generella aspekter, såsom ämnesmässig förtro-
genhet (se diskussion i avsnitt 5.2). Dock bör noteras en skillnad mellan att stu-
dera korrelationer inom individer (för olika texter) och som i denna studie korre-
lationer mellan individer (för samma text). Utifrån teorin om ämnesmässig förtro-
genhet kan man förvänta sig högre korrelationer mellan individer än inom indi-
vider eftersom personers uppfattning om sin egen kunskap inom ett ämnesområde 
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ofta kan överensstämma med personernas relativa kunskapsnivåer. Dock har 
effekten av bakgrundsfaktorer i denna studie räknats bort när det fortfarande finns 
kvar en koppling mellan bedömning och läsförståelse för den begreppsförklarande 
texten. Detta pekar på att eleverna faktiskt utnyttjar erfarenheten av att ha läst 
texten när de gör sin bedömning, på ett sätt som överensstämmer med vad som 
efterfrågas i det efterföljande testet. Detta görs dock alltså inte för den procedur-
förklarande texten. Denna skillnad mellan texterna avseende om bedömningen är 
kopplad till läsförståelsen kan möjligen förklaras med att det finns en tendens 
bland eleverna att uppfatta den begreppsförklarande texten som svårare än den 
procedurförklarande. En sådan uppfattning skulle kunna göra att eleverna när de 
läser texten som uppfattas som svårare blir mer aktiva, något som visat sig kunna 
förbättra bedömningen av förståelse (Maki et al., 1990). En annan förklaring kan 
vara att eleverna utnyttjar kriterier för förståelse som överlag inte passar för de 
förståelsefrågor som sedan ska besvaras. Till exempel skulle det kunna vara så att 
de försöker använda samma typer av kriterier för båda texter men att dessa kan 
sägas kräva olika typer av kriterier, såsom avseende fokus på fakta som tidigare 
diskuterades. Möjligheten finns alltså att uppfattningen om matematik som fakta-
inriktat agerat som (eller skapat ett) kriterium för förståelse som för den procedur-
förklarande texten inte överensstämmer med förståelsetestet, vilket visat sig 
genom kopplingen mellan denna uppfattning och läsförståelse för denna text. 
Detta kan därför också ha gjort att elevernas bedömning av förståelse inte upp-
visar samma koppling till läsförståelse för den procedurförklarande texten som för 
den begreppsförklarande. 

En annan speciell egenskap för bedömningen av förståelse för den procedur-
förklarande texten är att den, när texten läses som andra text, i stor utsträckning 
baseras på den bedömning som gjordes för första texten, ett resultat som noterats 
tidigare (se Moore et al., 2005). Förutom att se detta som stöd för teorin att be-
dömningar baseras på mer generella faktorer och inte läsningen av den aktuella 
texten kan detta också tolkas som att eleverna känner större osäkerhet för att 
bedöma förståelse för denna text jämfört med den begreppsförklarande texten 
eftersom samma mönster inte finns för denna. Oberoende av orsaker till noterade 
skillnader mellan de olika texterna kan man konstatera att elever verkar ha svårare 
att bedöma sin förståelse för procedurförklarande texter jämfört med begreppsför-
klarande. Naturligtvis kan detta inte generaliseras till alla elever och alla typer av 
texter inom dessa kategorier av texter, men än en gång har resultatet åtminstone 
visat att olika typer av texter inom matematik inte har samma egenskaper när det 
gäller läsförståelse bland elever. Som noterats finns alltså även likheter mellan 
resultaten i denna studie avseende bedömning av förståelse och vissa andra stu-
dier, där matematiktexter inte använts. Avseende denna aspekt är den viktigaste 
faktorn därmed inte ämnesinnehållet i texten utan det är primärt andra egenskaper 
i texten eller i förhållandet mellan text och läsare som påverkar läsares bedöm-
ning. Speciellt har denna studie visat att bedömningar för olika matematiska texter 
baseras på olika saker. 
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Efter denna diskussion kring de fem frågeställningarna berörs avslutningsvis 

vissa resultat som mer indirekt berör frågeställningarna, tillsammans med vissa 
metodologiska aspekter. 

Flera gånger har det i resultaten noterats speciella egenskaper avseende TB för 
texten om partialbråk. Eftersom vissa svårigheter också noterades i skapandet av 
dessa frågor kan dessa speciella egenskaper kanske delvis handla om brister i detta 
mått. Låg maximal poäng och få frågor, i jämförelse med övriga mått, användes ju 
för detta mått så kanske en bristande reliabilitet kan vara en bidragande orsak till 
speciella resultat kring TB för texten om partialbråk. Användning av få antal frå-
gor för att testa förståelse i andra studier har också kritiserats (Wiley et al., 2005), 
även om det i dessa fall främst handlar om huruvida en fråga är tillräckligt. Det 
finns också resultat som pekar på att inga stora problem finns med detta mått, dels 
att måttet uppvisar vissa likheter med övriga mått på förståelse (t.ex. avseende 
korrelationer till förkunskaper) och dels att de speciella egenskaper som noterats 
främst handlar om skillnader kring detta mått avseende textordning vilket endast 
indirekt berör måttet som sådant. 

De skillnader som noterats avseende textordning i genomförandet samt avse-
ende om eleverna läst E-kursen i matematik eller inte kan på ett sätt ses som bris-
ter i metoden eftersom gruppen blev mer heterogen genom att alla inte hade 
samma bakgrund avseende lästa matematikkurser samt att situationen visat sig 
påverka elevernas beteende och prestationer. Även om gruppen är heterogen 
kunde man i förväg kunnat försöka hitta ett innehåll till den begreppsförklarande 
texten som inte var närliggande något vissa studerat i E-kursen. Att situationen på-
verkade eleverna kan dock ses som svårare att förutse, åtminstone på vilket sätt 
detta kan ske. Möjligen skulle detta ha kunnat undvikas genom att inte låta läsarna 
besvara frågor om den första texten innan den andra läses. Dessa så kallade brister 
i metoden har dock visat sig avslöja vissa saker kring elevernas läsförståelse som 
inte direkt skulle ha kunnat observeras utan dem. 

Angående E-kursen, som innehåller behandling av absolutbelopp för kom-
plexa tal, visar det sig att de som läst denna kurs kan utnyttja detta för bättre läs-
förståelse för texten om absolutbelopp. Dock visar sig denna erfarenhet också 
påverka förståelsen för den andra texten, om partialbråksuppdelning, något ingen 
elev stött på i sina tidigare studier. Denna effekt berör dock för denna text endast 
de frågor som handlar om en sorts tillämpning av innehållet i texten. För TB-
frågorna finns däremot ingen skillnad mellan grupperna som läst eller inte läst E-
kursen. Eftersom en grundläggande läsförmåga i första hand berör skapandet av 
en TB i den mentala representationen kan detta tolkas som att E-kursen inte direkt 
förbättrar elevernas grundläggande läsförmåga för matematiska texter (med sym-
boler, ty endast sådana texter har här använts). Detsamma noterades för inledande 
kurser på universitetsnivå i kapitel 4, avseende den matematiska texten med sym-
boler. 

Angående effekten av textordning så verkar eleverna ibland kunna utnyttja 
erfarenheten av att ha läst första texten för att skapa bättre läsförståelse för den 
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andra texten. Denna effekt visar sig dock bara finnas då eleverna först läser texten 
om absolutbelopp och avseende TB för texten om partialbråksuppdelning. Den 
bättre läsförståelsen visar sig dock inte avse en generell effekt bland alla elever 
eftersom också olika korrelationer med TB visar sig försvinna för denna grupp 
jämfört med dem som läste texten först. Vissa elever lyckas alltså utnyttja den 
externa utvärderingen av förståelse (dvs. förståelsetestet) för att förbättra läsför-
ståelsen för nästa text. Det är dock oklart på vilket sätt eleverna ändrar hur de läser 
texten och även varför denna effekt inte gäller båda textordningarna. Man kan 
tänka sig flera möjliga orsaker till att ingen skillnad finns avseende läsförståelse 
för texten om absolutbelopp beroende vilken ordning texterna läses. Eftersom det 
visat sig att det finns en tendens att eleverna tycker att denna text är svårare så 
kanske erfarenheten av att ha läst den gör att de läser nästkommande text än mer 
noggrant och aktivt, vilket förbättrar läsförståelsen. Men eftersom det sker en 
generell sänkning av bedömningen av förståelse från första texten, oberoende av 
vilken ordning texterna läses i, kan man anta att de flesta elever reagerat på svårig-
heter med den första texten och därmed borde försöka förbättra förståelsen vid 
läsning av andra texten. Men eftersom bedömning av förståelse överlag har bättre 
överensstämmelse med förståelsetestet för texten om absolutbelopp så kan erfar-
enheten av att ha läst denna text också rimligen utnyttjas bättre för nästkommande 
text. Det går i denna studie inte att avgöra om denna förändring av hur de läser 
den andra texten sker på ett medvetet sätt eller inte. Oberoende av hur och varför 
detta sker kan man konstatera att vissa elever har en förmåga att anpassa sin läs-
ning av matematiska texter beroende på kraven som är aktuella i den specifika 
situationen. 
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Kapitel 9 

Övergripande slutsatser och 
diskussion 

9.1 Läsförståelse av matematiska texter 
Här sker en återkoppling till det övergripande syftet med denna avhandling (se 
avsnitt 1.2) genom att behandla övergripande slutsatser för hela avhandlingen. 
Inledningsvis ges en bild av läsförståelse inom matematik som framkommit från 
de genomförda studierna av studerandes läsning: 

• Generell läsförmåga kan utnyttjas för vissa matematiska texter, det vill säga 
att det inte finns något allmänt behov av endast en speciell sorts ”matema-
tisk läsförmåga”. 

• Den generella läsförmågan utnyttjas överlag inte för texter med symboler, 
något som primärt verkar bero på själva existensen av symboler i texten, 
vilken gör att studerande fokuserar på symbolerna. 

• Läsförmågan för texter med symboler verkar vara ”stabil” genom att den 
inte direkt påverkas av erfarenheter av att läsa kurser inom matematik, vare 
sig på gymnasiet (kurs E) eller universitetet (kurser i algebra och analys). 

• Ingen generell läsförmåga för texter med symboler verkar finnas, speciellt 
eftersom skillnader noterats avseende om innehållet berör begrepp eller 
procedurer. 

• Läsförståelse påverkas av ett intrikat samspel mellan olika typer av förkun-
skaper och uppfattningar. 

• Allmänna uppfattningar om texters och läsningens roll inom matematik 
verkar kunna förklara vissa läsbeteenden men samtidigt att uppfattningar 
dock inte har någon oberoende effekt på läsförståelse i någon större ut-
sträckning (när effekten av förkunskaper räknats bort). 

• Utvärdering av egen läsförståelse baseras både på erfarenheten av att läst en 
specifik text och också på mer allmänna aspekter av matematiska texter och 
egen kunskapsnivå. 

• Studerande har överlag svårare att utvärdera sin förståelse för procedur-
förklarande texter än begreppsförklarande. 
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• Vissa studerande kan anpassa sin läsning efter de krav som ställs i en given 

situation. 
Ingen gemensam typ av läsförmåga har alltså observerats som påverkar läsför-
ståelsen på samma sätt avseende olika matematiska texter. Detta betyder dock inte 
att det inte kan finnas användning för en gemensam läsförmåga utan endast att 
studerande inte uppvisat någon sådan förmåga. Studerande har alltså överlag 
skapat ämnesspecifika läsförmågor, åtminstone för texter där symboler används. 
Skapande av sådana läsförmågor har också visat sig när det gäller uppgiftstexter 
(t.ex. att fokusera på nyckelord). Studerande i matematik verkar alltså i allmänhet 
se ett behov av att utveckla sådana speciella läsförmågor. En intressant frågeställ-
ning, som inte kan besvaras här, är huruvida dessa speciella förmågor behövs eller 
om man skulle kunna klara sig med en generell läsförmåga. Dock har i alla fall 
den generella läsförmågan visat sig användbar också för vissa matematiska texter. 
Man skulle dock behöva studier där dessa olika läsförmågor kan jämföras på 
något sätt för att se om det finns olika för- och nackdelar med dem, till exempel 
beroende på syftet med läsningen (dvs. vilket kriterium för läsförståelse som ska 
användas), om studerande har utvecklat en mer effektiv läsförmåga för att ta sig 
an matematiktexter utifrån de krav de ställs inför (t.ex. på prov). 

Stabiliteten hos läsförmågan för matematiktexter med symboler kan natur-
ligtvis bero mycket på vilka typer av kurser man läser. Till exempel borde ett mer 
explicit fokus på läsförståelse och matematiska texter i en kurs rimligen påverka 
studerandes läsförmåga också för dessa texter. Vad som kan konstateras här är 
dock att denna läsförmåga inte påverkas av studier i matematik i allmänhet. Mate-
matikutbildning kommer att beröras mer i avsnitt 9.5. 

Det visar sig alltså att både matematiktexternas form (om symboler används 
eller ej) och innehåll (om begrepp eller procedurer berörs) påverkar läsförståelsen. 
Men eftersom symboler kan sägas ha olika funktion eller roll i begrepps- respek-
tive procedurförklarande texter kan ett fokus på symboler påverka läsningen av 
dessa olika typer av texter på olika sätt. Detta kan tänkas förklara skillnaden i läs-
förståelse mellan sådana texter. På sätt och vis skulle man därmed kunna påstå att 
det finns en gemensam läsförmåga för dessa typer av texter eftersom samma läs-
strategi utnyttjas för båda två. Dock kan man nog generellt argumentera för att 
denna strategi (att fokusera på symbolerna i en text) åtminstone till viss del kan 
ses mer som en brist på läsförmåga eftersom den på ett ytligt sätt (utan att beröra 
betydelsen av texten eller symbolerna) behandlar olika delar av en text på olika 
sätt. Naturligtvis kan för- och nackdelar med denna strategi bero på i vilket 
sammanhang texten läses eller vilken typ av text som läses. 

Det kan tyckas finnas en motsägelse avseende effekten av uppfattningar på 
läsförståelse i de uppräknade slutsatserna. Detta kan förklaras genom att skilja 
mellan medveten reflektion kring läsförståelse och den mer omedvetna förståelse-
processen i själva läsningen. Att det finns en koppling mellan uttalade uppfatt-
ningar och explicit beteende eller reflektion kring förståelse handlar endast om 
medvetna aspekter. Till exempel om symboler uppfattas som det sätt man ut-
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trycker matematik på är det rimligt att man åtminstone till viss grad väljer att 
fokusera på symboler i läsning. Medveten reflektion kring förståelse visar sig 
dessutom delvis baseras på mer allmänna faktorer, såsom uppfattning om sin egen 
allmänna kunskapsnivå. Det finns alltså en viss distinktion mellan medvetenhet 
och de specifika processerna i läsningen (vilket också har varit en teoretisk ut-
gångspunkt i denna avhandling). I själva läsningen kan alltså det mesta ske på ett 
mer omedvetet sätt (inkl. utvärdering av förståelse), där det alltså visat sig att de 
studerade uppfattningarna inte har någon tydligt oberoende effekt på läsförståelse. 
Dock finns en liten oberoende effekt av en typ av uppfattning (se kapitel 8 för 
detaljer) och dessutom finns alltså komplexa samband mellan uppfattningar, olika 
typer av förkunskaper och läsförståelse där det är svårt att direkt avgöra vad som 
påverkar vad. Olika mått på förkunskaper testar olika saker och frågan är om det 
man vill benämna läsförmåga kanske överlappar (någon av) dessa typer av kun-
skaper. Svårigheter med att definiera läsförmåga har diskuterats i denna avhand-
ling (se avsnitt 2.3.1) och de observerade samspelen mellan olika faktorer gör det 
alltså inte enklare. Detta skulle behöva studeras mer ingående både speciellt vad 
gäller matematiska texter men också allmänt vad gäller läsförståelse och läsför-
måga. 

De matematiktexter som använts i de olika studierna i denna avhandling har 
alla varit från inledande universitetsnivå. Detta kan ses som en speciell genre av 
matematiktexter, dels att de är avsedda att användas i undervisning och dels att det 
handlar om en specifik nivå inom utbildning. Även om det kan tänkas finnas 
gemensamma aspekter hos matematiktexter i allmänhet så är dessa texter nog 
speciella på flera olika sätt, till exempel jämfört med texter från en lägre skolnivå. 
Även inom denna genre av texter som använts kan det finnas stora variationer, på 
samma sätt som noterats stora variationer bland matematiska forskningsartiklar 
(Burton & Morgan, 2000). Att det är viss variation på de texter som använts i 
denna avhandling kan anses bekräftat genom de observerade skillnaderna avse-
ende läsförståelse för olika texter. Textanalyser har dock inte varit i fokus i denna 
avhandling, men det verkar finnas ett behov av mer ingående analyser av olika 
typer av matematiktexter. Sådana analyser kan till exempel beröra jämförelser dels 
mellan olika matematiktexter och dels mellan matematiktexter och texter med 
annat ämnesinnehåll. 

Studerande från gymnasie- och universitetsnivå har genomgående varit del-
tagare i studierna i denna avhandling. Som nämnts tidigare så kan resultat därmed 
primärt beröra läsförmågor som de studerande har utvecklat genom år av erfar-
enheter av matematikutbildning, vilket avspeglar en speciell sorts ”kultur”. De 
empiriska studierna kan därför inte direkt ses som behandla vilka krav mate-
matiktexter kan ställa på olika typer av läsförmågor. Men det går naturligtvis inte 
att behandla matematiktexter i ett sorts vakuum, utan behov av eller krav på olika 
typer av läsförmågor kan ju variera med avseende på vilken situation som avses 
och vilket syfte läsning av en text har. Man kan därmed förvänta sig att till exem-
pel en matematiker skulle behandla de typer av texter som här använts, eller 
matematiktexter i allmänhet, på ett helt annat sätt, vilket skulle kunna ge en annan 
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bild av läsförståelse av matematiska texter. Tillsammans skulle dock studier av 
olika ”kulturer” kunna ge en mer heltäckande bild av läsförståelse inom mate-
matik. De teorier som utnyttjas i denna avhandling bör dock även kunna användas 
för att beskriva denna bild. 

Utifrån empiriska resultat och diskussioner i denna avhandling kan man alltså 
konstatera att studerande utvecklat speciella läsförmågor för matematiska texter, 
åtminstone för texter med symboler. En speciell lässtrategi verkar ligga bakom 
dessa förmågor; att fokusera på symboler i en text. Denna strategi visar sig kunna 
påverka läsförståelsen negativt för vissa texter men visar sig också kunna påverka 
läsförståelsen på olika sätt för olika typer av texter. De studerande verkar vara 
medvetna om utnyttjandet av denna huvudstrategi, men för övrigt verkar mycket i 
läsprocessen ske mer omedvetet, till viss del även utvärdering av förståelse. För-
utom den generella strategin hos studerande att fokusera på symboler i matema-
tiska texter visar sig läsning av matematiska texter alltså kunna ha mycket gemen-
samt med läsning i allmänhet. Därmed har inget behov av någon speciell läsför-
måga för matematik observerats i denna avhandling. 

9.2 Forskningsmetoder 
Diskussioner kring mer specifika aspekter av de metoder som använts i studierna i 
denna avhandling har genomförts i respektive kapitel och kommer inte att be-
handlas här. Istället fokuseras här på mer generella och övergripande aspekter av 
de metoder som använts. 

Hela denna avhandling har haft ett fokus på personers kognition, speciellt i 
form av mentala representationer och de processer då dessa skapas. Ett problem i 
denna typ av forskning är alltid hur man ska komma åt att studera dessa aspekter, 
något som alltid måste ske på ett indirekt sätt. Hur personer använder de mentala 
representationerna och agerar utifrån dem kan ses som ett separat forsknings-
område, men är något som alltså hamnar i fokus även i sådana studier som genom-
förts i denna avhandling via de metoder som använts. Kintsch (1998) berör detta 
problem och utnyttjar i en empirisk studie också en teori som berör vägen från en 
mental representation till vad personer säger. Detta påvisar dock ingen direkt för-
bättring avseende att teoretiskt förklara empiri jämfört med om det personer säger 
direkt tas som att avspegla en existerande mental representation. Därmed inte sagt 
att hänsyn aldrig behöver tas till denna aspekt, det indirekta sättet att undersöka 
kognition på kan naturligtvis påverka olika situationer och olika typer av studier 
på olika sätt. Ericsson och Simon (1980, s. 215) konstaterar till exempel att 
”verbalizing information is shown to affect cognitive processes only if the in-
structions require verbalization of information that would not otherwise be 
attended to”. Speciellt kan man därmed se större problem då man berör mer 
omedvetna aspekter av kognition. Sådana studier kan antagligen påverkas av vad 
som kan kallas efterkonstruktioner av deltagare. Detta har också berörts i de olika 
studierna i denna avhandling, dels genom att FB-frågor för matematiska texter 
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(delvis medvetet) förskjutits från att ses som avspegla en existerande mental repre-
sentation och dels genom att studenters motiveringar för bedömning av förståelse 
inte skett så spontant. Om detta handlar om att studenterna försökt komma ihåg 
(via introspektion) hur bedömningen gick till eller komma på hur den skulle kunna 
ha gått till (dvs. skapa en efterkonstruktion) är naturligtvis svårt att avgöra. Men 
oberoende av hur detta sker verkar slutsatsen rimlig om att processen som låg 
bakom bedömningen i första hand sker omedvetet. 

Det finns många olika sätt att studera mentala representationer, till exempel 
kan man använda olika typer av mått på läsförståelse eller förkunskaper. Studierna 
i denna avhandling har till exempel använt öppna frågor för att testa läsförståelse 
och olika mått på förkunskaper. De skillnader som noterats mellan förkunskaps-
måtten pekar på vikten av att karaktärisera de mått man använder på något sätt, 
speciellt om man vill kunna jämföra resultat från olika studier. Till exempel är två 
studier inte direkt jämförbara bara för att de har studerat effekten av förkunskaper 
på läsförståelse. Det som behövs för att på ett mer strukturerat sätt kunna karak-
tärisera olika mått som används är en koppling mellan använda metoder och något 
relevant teoretiskt ramverk. Bristen på detta har till exempel noterats när det gället 
många studier kring utvärdering av läsförståelse eftersom de inte förankrar me-
toden kring att undersöka läsförståelse i någon relevant teori (se Wiley et al., 
2005). Naturligtvis kan det i vissa studier bli för komplext att ha stark teoretisk 
förankring i alla delar av metoden, det kan till exempel handla om en avvägning 
mellan att ha så ”bra” metoder som möjligt och att ha en rimlig omfattning på 
genomförandet så att deltagare till exempel inte påverkas av trötthet. 

När det gäller teoriförankring kan detta göras på olika sätt. De metoder som 
använts i denna avhandling för att behandla studerandes svar på olika typer av 
frågor uppvisar till exempel vissa likheter med olika större teoretiska ramverk. I 
alla tre empiriska studier har i vissa delar av dataanalyserna syftet varit att 
beskriva den variation av svar som erhållits från deltagarna där behandlingen till 
slut nått viss mättnad i och med att skapade kategorier kan täcka in empirin på ett 
relevant och strukturerat sätt. Liknande syften och behandling av data finns inom 
både fenomenografi (se Larsson, 1986) och grundad teori (se Hartman, 2001). 
Dessa ramverk har dock inte använts som utgångspunkt i denna avhandling efter-
som den databehandling som skett här istället utgått från specifika aspekter av 
teorier kring läsförståelse där olika kategorier både skapats i förväg utifrån dessa 
teorier och sedan också justerats för att på bästa sätt beskriva det insamlade data-
materialet. En fördel med att utgå från dessa mer specifika teorier är att de också 
kan användas för att tolka resultat och inte endast för att analysera data. 

I varje empirisk studie i denna avhandling har datainsamling skett genom en 
experimentsituation, det vill säga en situation som skapats endast för att samla in 
data för studien. I en sådan speciell situation kan det naturligtvis vara så att delta-
gare agerar annorlunda än i andra situationer, så att insamlade data därmed inte 
avspeglar de förmågor som avses att studera. Å andra sidan har man stor kontroll 
över experimentsituationen där man kan skapa eller välja material att använda, 
såsom texter, instruktioner och frågor i studierna i denna avhandling. Det stora 
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problemet med denna typ av datainsamling är nog därmed att få deltagare som är 
motiverade att medverka för att de ska agera och prestera på normalt sätt. Stu-
dierna har naturligtvis varit baserat på frivillighet i medverkan och fördelning av 
olika typer av texter har skett slumpmässigt bland deltagare där personer med 
olika grad av motivation kan antas slumpmässigt fördelade. Därmed bör en even-
tuell effekt av bristande motivation bland (vissa) deltagare också ha minimerats. 

9.3 Förhållanden till tidigare forskning 
Här kommer resultat från denna avhandling och olika aspekter av den forsknings-
inriktning som finns representerat i avhandlingen att diskuteras i relation till befin-
tlig forskning, speciellt från det matematikdidaktiska fältet men också avseende 
viss läsforskning i allmänhet. 

Precis som i de flesta andra forskningsfält kan man avseende matematik-
didaktik skilja mellan tillämpad forskning och grundforskning (Schoenfeld, 1991). 
Inriktningen i denna avhandling kan i en sådan uppdelning primärt klassas som 
grundforskning, med fokus på att utöka kunskapen kring läsprocessen för att 
kunna förklara variationer i läsförståelse av matematiska texter. Men även sådan 
mer ”teoretisk” forskning kan också i högsta grad vara relevant för undervisning 
och utbildning inom matematik, något som kommer att diskuteras i avsnitt 9.5. 

Forskningen som är beskriven i denna avhandling kan sägas bidra med att 
fylla ett visst tomrum avseende två olika områden inom matematikdidaktisk 
forskning. För det första gäller detta avhandlingen som helhet, som inriktar sig på 
att studera läsförståelse och användande av texter för att lära sig något. Detta har 
lyfts fram som något det inte finns mycket forskning kring (Fenwick, 2001; 
Laborde, 1990; Love & Pimm, 1996), vilket också bekräftats av de litteratur-
studier som genomförts i denna avhandling (se avsnitt 3.1 och 3.2). För det andra 
finns inriktningen i del II i denna avhandling med ett metakognitivt perspektiv och 
studier kring uppfattningars påverkan på läsförståelse. Att, som genomförts i 
denna avhandling, på ett mer detaljerat sätt studera effekten av matematikspecifika 
uppfattningar på studerandes prestationer är något som det inte finns mycket 
forskning kring (De Corte et al., 2002). 

För båda dessa områden har det dessutom visat sig finnas starka uppfattningar 
om att, för det första, läsning av matematiska texter är något man behöver lära sig 
(Burton & Morgan, 2000; Cowen, 1991; Fuentes, 1998; Konior, 1993; Kry-
gowska, 1969), samt för det andra, att studerandes uppfattningar har en stark 
påverkan på deras prestationer och lärande (De Corte et al., 2002; Greer et al., 
2003; McLeod & McLeod, 2003; Pehkonen, 2001). Resultaten i denna avhandling 
ger dock inga entydiga bekräftelser på dessa uppfattningar. När det gäller läsning 
av matematiska texter visar sig en mer generell läsförmåga kunna vara relevant för 
läsning av åtminstone vissa matematiska texter. Dessutom behöver de studerandes 
utveckling av speciella läsförmågor för matematiska texter inte nödvändigtvis 
betyda att detta är önskvärt eller behövligt i ett större perspektiv. Kanske finns det 
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inte ett behov av att lära sig läsa matematiska texter på ett särskilt sätt utan att det 
primärt handlar om att utnyttja befintliga läsförmågor också för matematiska 
texter. Detta kommer att diskuteras mer i nästkommande avsnitt. När det gäller 
effekten av uppfattningar på läsförståelse konstateras i denna avhandling att det 
inte finns någon tydlig och oberoende effekt, men att det finns ett komplext sam-
band mellan uppfattningar och olika typer av förkunskaper vilket gör att en studie 
av endast uppfattningar och prestation kan påvisa starka samband. 

Även om det saknas studier inom matematikdidaktik avseende mer detaljer 
kring om och hur uppfattningar påverkar prestationer och lärande så finns sådana 
typer av studier när det gäller läsning i allmänhet. Dessa har också diskuterats i 
avhandlingen men det verkar saknas studier som samtidigt har behandlat effekter 
av både förkunskaper och uppfattningar. Det skulle alltså behövas fler studier som 
behandlar dels förhållanden mellan uppfattningar och olika typer av förkunskaper 
och dels hur dessa påverkar läsförståelse eller olika typer av prestationer och 
lärande i allmänhet. 

Denna avhandling inriktar sig på matematik på grundläggande universitetsnivå 
vilket jämfört med matematik på lägre nivåer är ganska lite studerat inom mate-
matikdidaktisk forskning (Selden & Selden, 2001). Dock verkar området växa 
ganska snabbt och inom svensk forskning har det förutom denna avhandling på 
senare år genomförts flertalet studier som fokuserar på universitetsmatematik 
(t.ex. Bergsten 2006; Hansson, 2006; Hemmi, 2006; Juter, 2006; Lithner, 2003, 
2004; Ryve, 2006). Denna avhandling berör dessutom övergången från gymnasiet 
till universitetet där speciellt förändringen i hur studerande förväntas utnyttja läro-
böcker berörs. Övergången mellan dessa nivåer har Hyman Bass (som refereras av 
Selden & Selden, 2001, s. 249) pekat ut som ett område som är ”critically in need 
of systematic research”. De Guzmán et al. (1998) behandlar flera olika skillnader 
mellan dessa nivåer, men det verkar inte finnas mycket forskning till exempel 
kring hur studenter påverkas av, hanterar eller upplever dessa skillnader. Om det 
finns ett generellt krav, eller en förväntan, att studenter ska läsa (och på ett 
meningsfullt sätt klara av att läsa) texterna som används på inledande universitets-
nivå visar resultaten i denna avhandling på vissa potentiella problem. Dels finns 
det uppfattningar om att läsning av matematiska texter inte direkt kan tillföra 
något för lärande och dels kan de lässtrategier som används vara begränsande 
genom att olika delar av texter på förhand anses viktigare än andra. 

Vissa resultat i denna avhandling kan relateras till metakognitiva aspekter av 
läsning i allmänhet. Inom en och samma studie där exakt samma upplägg har 
använts för två olika texter (kapitel 8) har bedömning av förståelse visat sig vari-
era från total avsaknad av koppling till förståelsetest för ena texten till överlag 
stark koppling för den andra. Detta visar att sådana diskussioner som berör huru-
vida läsare i allmänhet är eller inte är kapabla att utvärdera sin egen förståelse som 
förs i vissa studier (se avsnitt 5.2.1) inte är särskilt givande. Istället finns ett behov 
av att studera hur olika faktorer kan påverka läsares utvärdering, såsom egen-
skaper i texten eller vilka krav som ställs i olika situationer där olika typer av 
kriterier kan tänkas användas. I sådana diskussioner verkar också omedvetna kog-
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nitiva och metakognitiva processer vara lämpliga att studera för att kunna förklara 
mer av de variationer som observeras avseende både läsförståelse och utvärdering 
av förståelse. Även om inte mycket forskning har genomförts som studerat meta-
kognitiva aspekter av läsförståelse så ingående verkar mer detaljerade teorier 
kring läsförståelse, såsom den avseende förståelseprocessen (se avsnitt 2.3), kunna 
fungera som utgångspunkt för sådana studier. Diskussioner utgående från denna 
teori har också direkt givit vissa frågor som kan studeras empiriskt för att testa och 
utveckla teoretiska modeller (se kapitel 7). 

Vissa aspekter i den mer generella inriktningen på forskningen som är beskri-
ven i denna avhandling kan noteras som kontraster mot vad som kan ses som 
dominerande inriktningar i matematikdidaktisk forskning i dagsläget. Denna av-
handling kan därmed ses som ett bidrag till att bredda inriktningen på matematik-
didaktisk forskning. Dessa aspekter berör speciellt det fokus på individuella stude-
randes kognition som finns i denna avhandling samt att fokus inte ligger på att 
lösa givna uppgifter eller problem. Genom att utgå från teorier som fokuserar på 
kulturella och sociala faktorer eller interaktion av olika slag verkar fokus inom 
forskning till stor del ligga på till exempel klassrum som helhet eller lärare som 
ska organisera aktiviteter där. Sierpinska (1998, s. 42) lyfter också fram detta och 
pekar på en risk att man därmed missar aktiviteter hos individen, såsom ”silent 
speech and thinking to one self, not out loud; listening to others; reading mathe-
matical texts”. Att forskning lägger fokus på att lösa problem kan dels förklaras 
med att matematik ibland definieras utifrån problemlösning (Nationalencyklo-
pedin, 1994, band 13, s. 142) och dels att problemlösning kan ses som en central 
metod för att lära sig matematik (Schoen, 2003) eller för lärande i allmänhet 
(Capon & Kuhn, 2004). Dock kan kunskap inom matematik ses som mer mång-
facetterat än att endast handla om att kunna lösa problem. Till exempel beskriver 
Niss och Jensen (2002) åtta olika kompetenser där kommunikationskompetens är 
en, som innefattar förmågan att tolka och förstå matematiska texter. Även om 
språkliga aspekter inom matematikdidaktisk forskning inte är något nytt (se 
Austin & Howson, 1979) så verkar sådana perspektiv åtminstone ha ökat i antal, 
kanske beroende på ett ökat fokus på sociala aspekter och interaktion. Läsning 
handlar därmed inte bara om en isolerad aspekt och de teorier som utnyttjats i 
denna avhandling kan dessutom fungera som mer övergripande teorier kring olika 
aspekter av kommunikation och även olika aspekter av kognition. Som en länk 
från dessa teorier till teorier med fokus på sociala och kulturella faktorer finns 
också personers uppfattningar som antas utvecklas genom deltagande i olika typer 
av sociala sammanhang och kulturer. Gällande kognitiva processer kan fokus i 
denna avhandling också ses som kontrast mot problemlösning, betraktad som en 
sorts kognitiv process som är medveten och resurskrävande. Eftersom förståelse-
processen visat sig användbar för att beskriva fler olika typer av aktiviteter, såsom 
planering och beslutsfattande, kan sådana kognitiva processer också tänkas kunna 
tillföra något i matematikdidaktisk forskning i ett större perspektiv. Kanske skulle 
det till exempel gå att använda teorier kring förståelseprocessen för att beskriva 
och förklara vissa beteenden hos studenter när de löser uppgifter i matematik, 
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såsom när Lithner (2000, s. 165) konstaterar att ”focusing on what is familiar and 
remembered at a superficial level is dominant over reasoning based on mathe-
matical properties of the components involved”. 

9.4 Behov av fortsatt forskning 
På flertalet ställen i denna avhandling har olika behov av fortsatt forskning note-
rats. Alla dessa kommer inte att samlas här, dels eftersom vissa utav dessa kräver 
ett mer omfattande och specifikt sammanhang för att kunna behandlas på ett 
lämpligt sätt. Istället ligger här fokus på mer generella och övergripande perspek-
tiv på behov av fortsatt forskning. 

Utnyttjandet av den speciella lässtrategin att fokusera på symboler är ett av 
resultaten från de empiriska studierna. Genom att denna strategi utnyttjas av stu-
derande har dock den eventuella potentialen att utnyttja mer generella läsförmågor 
också för matematiska texter med symboler inte kunnat undersökas. För att kunna 
studera detta skulle man till exempel kunna försöka påverka studerande att läsa 
texten på ett annorlunda sätt. Detta har genomförts när det gäller uppgiftstexter 
(t.ex. Bilsky et al., 1986; Roth, 1996), där man lyckats få elever att läsa matema-
tiska texter på olika sätt. Det skulle alltså vara intressant att göra något liknande 
för andra typer av texter för att se vilken effekt det får på läsförståelsen av mate-
matiska texter med symboler. Angående symbolanvändningen har vissa aspekter 
noterats som kan tänkas påverka läsprocessen och förståelsen på speciella sätt 
samtidigt som det visat sig finnas likheter mellan läsning av symboliska uttryck 
och naturligt språk (se avsnitt 3.3). Utnyttjandet av den speciella lässtrategin har 
dock gjort att sådana specifika aspekter inte kunnat analyseras i de genomförda 
studierna. Nya typer av studier skulle alltså behövas för att kunna undersöka hur 
långt man kan klara sig på mer generella läsförmågor samt om och hur symboler 
skapar behov av speciella läsförmågor. 

De empiriska studierna i denna avhandling ger endast en ögonblicksbild av 
studerandes läsförmåga, via läsförståelse av vissa specifika texter. I nästa avsnitt 
kommer att spekuleras i hur och varför speciella lässtrategier utvecklas hos stude-
rande. Det finns dock ett behov av forskning kring detta, såsom vilka typer av 
matematiska texter elever stöter på genom skolåren, hur dessa texter behandlas av 
både lärare och elever samt vilka behov och krav som finns kring läsning av 
matematiska texter.  

Något som noterats tidigare i avhandlingen är behovet av studier som genom-
för analyser av matematiska texter. På samma sätt som denna avhandling utgått 
från en förekommande uppfattning om att man måste lära sig att läsa matematiska 
texter kan en studie kring texter utgå från de uppfattningar som finns kring kom-
plexiteten av matematiska texter (se avsnitt 3.1). En sådan studie kan alltså vara 
intressant för att testa dessa uppfattningar och få ökad kunskap om egenskaper hos 
matematiska texter, dels genom att jämföra matematiska texter med texter från 
andra ämnesområden och dels genom att jämföra olika typer av matematiska 
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texter. Dessutom kan sådana studier fungera som hjälp för att på ett mer struktu-
rerat sätt använda sig av olika typer av matematiska texter i studier kring läsför-
ståelse. Detta är speciellt viktigt mot bakgrund av de variationer som noterats i 
denna avhandling kring läsförståelse av olika matematiska texter. En mer detal-
jerad och strukturerad beskrivning av olika egenskaper hos och typer av matema-
tiska texter skulle alltså kunna förbättra studier kring läsförståelse av matematiska 
texter genom att i sådana försöka koppla olika textegenskaper till olika effekter i 
läsförståelse. Sådana studier skulle också kunna undersöka huruvida det finns 
kopplingar i läsförståelse (dvs. ett utnyttjande av en gemensam läsförmåga) för 
olika typer av matematiska texter, för att undersöka om det över huvud taget är 
relevant att utgå från en uppdelning i generella och ämnes-specifika läsförmågor. 
Kanske handlar det främst om andra aspekter av texter som ställer olika krav på 
olika typer av förmågor och inte primärt ämnesinnehållet. 

Avslutningsvis för detta avsnitt kan beröras ett mer generellt behov inom läs-
forskning, avseende relationer mellan epistemologiska uppfattningar och utnytt-
jandet av kriterier för förståelse vid utvärdering av sin egen läsförståelse, speciellt 
kring de mer omedvetna processerna vid läsning. I kapitel 7 behandlas en modell 
för hur dessa relationer skulle kunna beskrivas, men än så länge är den empiriska 
grunden för denna modell ganska begränsad. Dock noterades i samma kapitel 
vissa typer av studier som skulle kunna testa centrala aspekter av modellen. 

9.5 Förhållanden till matematikutbildning 
Som diskuterades i avsnitt 9.3 finns en utbredd uppfattning om att läsning av 
matematiska texter är något man behöver lära sig. Vissa resultat i denna avhand-
ling kan också tolkas som att det finns ett sådant behov, men kanske inte att det 
primärt handlar om att lära sig en speciell läsförmåga. Istället verkar det som, 
åtminstone delvis, att studerande behöver lära sig att utnyttja en befintlig generell 
läsförmåga. Det verkar nämligen som studerande utvecklar en speciell läsförmåga, 
åtminstone för matematiska texter med symboler, som inte alltid är optimal. Detta 
visar sig genom att när en matematisk text utan symboler läses, då en mer generell 
läsförmåga utnyttjas, uppvisas bättre läsförståelse. Dessutom har liknande brister i 
speciella lässtrategier för uppgiftstexter noterats. 

Den noterade ”stabiliteten” kring den av studerande utvecklade läsförmåga 
visar också att matematikkurser inte nödvändigtvis påverkar läsförmågan. I kurs-
planer för matematik på gymnasienivå finns heller inte några explicita formuler-
ingar om läsförståelse eller tolkning av matematiska texter (Skolverket, 2000b) 
utan fokus ligger på att själv skapa texter för att till exempel redovisa sina tanke-
gångar. För grundskolan finns dock formuleringar om att bedömning även ska 
avse ”elevens förmåga att ta del av och använda information i såväl muntlig som 
skriftlig form” (Skolverket, 2000a). Men de läsförmågor som observerats hos de 
studerande har antagligen utvecklats mer informellt utifrån upplevda krav och 
behov av läsning som uppstår. Om läsning till exempel endast sker i samband med 
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uppgiftstexter kan alltså erfarenheter från dessa texter tänkas generaliseras till 
matematiska texter i allmänhet. Det kan alltså finnas ett behov av att studerande i 
alla åldrar får erfarenheter av olika typer av matematiska texter för att på detta sätt 
till exempel se nyttan med att utnyttja den mer generella läsförmågan också inom 
matematik. Detta kan också tänkas vara en fördel för läsning av uppgiftstexter så 
att studerande inte endast utnyttjar begränsande strategier, såsom fokus på nyckel-
ord (se avsnitt 3.2). Vissa resultat i denna avhandling pekar dock på att studerande 
kan ha förmågan att variera sitt läsbeteende för matematiska texter utifrån de krav 
som ställs i en given situation. Erfarenheter av att läsa olika typer av matematiska 
texter och att använda texter på olika sätt, där olika typer av behov kan finnas, kan 
därmed tänkas utveckla denna förmåga än mer. Detta har också visat sig i denna 
avhandling genom observerade skillnader i läsförståelse mellan olika typer av 
matematiska texter. 

När det gäller universitetsnivå berördes i avsnitt 1.1 att det kanske är först då 
krav finns på studerande att läsa andra delar av läroböcker än uppgifter. Utifrån 
resultat i denna avhandling verkar det dock som att studenter inte påverkas av 
några sådana eventuellt existerande krav, åtminstone inte i de grundläggande 
kurser i algebra och analys som deltagare i de empiriska studierna läst. Dels visar 
sig detta genom den nämnda stabiliteten hos studerandes läsförmåga och dels 
förekommer uppfattningar om att läsning av matematiska texter i princip inte kan 
utnyttjas som medel för att lära sig något. Det verkar alltså som att ett fokus på 
läsning skulle behöva göras mer explicit även på universitetsnivå. Som tidigare 
nämnts kan detta handla om att studenter får erfarenheter av att läsa olika typer av 
texter samt att de får uppleva olika sorters behov av att läsa matematiska texter. 
Även om det i läroböcker finns olika typer av matematiska texter (såsom både 
längre förklarande texter och uppgifter) kan det visa sig att studenter mest utnytt-
jar exempel och uppgifter (Stephens & Sloan, 1981) vilket gör det nämnda be-
hovet viktigt. Avseende detta pekar Cowen (1991) på att läsning också bör inklu-
deras i examination, vilket kan ses som ett sätt att skapa ett behov bland studenter 
att fokusera på läsning av olika typer av texter. 

Utifrån resultat i denna avhandling verkar det alltså finnas behov av att låta 
studerande ta del av olika typer av matematiska texter samt uppleva olika behov 
av (eller krav på) att läsa texter för att dels utveckla olika typer av läsförmågor och 
dels för att se fördelar med att utnyttja generella läsförmågor också för matema-
tiska texter. 



154 Kapitel 9. Övergripande slutsatser och diskussion 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Summary in English 

Cognitive and metacognitive perspectives 
on reading comprehension in mathematics 

Introduction 
This dissertation focuses on the reading of mathematical texts. Similar comments 
from several authors suggest that there is a general agreement that students at all 
educational levels need to be taught how to read mathematical texts (see Burton & 
Morgan, 2000; Cowen, 1991; Fuentes, 1998; Konior, 1993; Krygowska, 1969). 
However, reading comprehension does not seem to be focused on in school 
mathematics (Draper, 2002; Siegel & Borasi, 1992). Also, several authors point 
out that there is not much research done about the more detailed use of mathe-
matical texts in learning situations (Fenwick, 2001; Laborde, 1990; Love & Pimm, 
1996), which would give that the belief that students need to learn how to read 
mathematical texts is not based on research. 

The main question that will be studied in this dissertation is whether students 
need to learn to read mathematical texts in a special way, that is, if there is a need 
to develop some kind of “mathematical reading ability.” This question will be 
studied from two perspectives. Firstly, a cognitive perspective will focus on diff-
erent reading abilities and content knowledge, and their relations to reading com-
prehension of mathematical texts. Secondly, a metacognitive perspective will 
focus on how a reader decides whether a text has been understood or not and what 
actions can be taken to remedy an experienced lack of comprehension. 

Reading comprehension 
The general theories about reading comprehension used in this dissertation 
address the reading process and the result from this process, that is, a mental 
representation of a text. 

A more detailed description of the mental representation of texts can be 
created by distinguishing between three different levels, or components, of the 
mental representation; the surface component, the textbase, and the situation 
model (Kintsch, 1998). The surface component refers to when the words and 
phrases themselves are encoded in the mental representation, and not the meaning 
of the words and phrases. The textbase represents the meaning of the text, that is, 
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the semantic structure of the text, and it “consists of those elements and relations 
that are directly derived from the text itself [...] without adding anything that is not 
explicitly specified in the text” (Kintsch, 1998, p. 103). The situation model is a 
construction that integrates the textbase and relevant aspects of the reader’s prior 
knowledge. Prior knowledge is of course also needed to create a textbase, but this 
knowledge is of a more general kind that is needed to “decode” texts in general, 
while the prior knowledge referred to in the creation of a situation model is more 
specific with respect to the content of the text. 

Different types of reading abilities can be active in the reading process, and 
McKenna and Robinson (1990) distinguish between three components of a gen-
eral type of content literacy28; general literacy skills, content-specific literacy 
skills, and prior knowledge of content. Both the general and the content-specific 
literacy skills can be assumed to refer to some more general type of knowledge 
that is not dependent on the detailed content of a specific text. This type of 
knowledge is primarily used to “decode” texts, that is, to create a textbase in the 
mental representation. But the third component of content literacy, prior know-
ledge of content, refers to knowledge that is connected to the content of a specific 
text, and is thus primarily used to create a situation model in the mental represen-
tation. 

Activating and using relevant types of knowledge can thus be said to describe 
central aspects of reading comprehension. It has also been shown that the acti-
vation and utilization of knowledge in the reading process can happen quite auto-
matically and unconsciously (Jefferies et al., 2004; Kintsch et al., 1999). This 
result seems to agree with how one can experience the reading process; that one 
does not have to actively think about such things as grammar and meaning of 
individual words that are used in order to effectively create a mental represen-
tation of a text. 

Reading comprehension and mathematics 
As a starting point in the study of reading in mathematics, two literature surveys 
were conducted; one focusing on properties of mathematical texts and the other on 
reading in relation to problem solving. 

A literature survey was conducted in order to find literature that deals with 
special properties of mathematical texts that could create a need for a special kind 
of reading ability. A total of 31 references were included in this survey, which 
showed that there exists many beliefs and claims about special properties of 
mathematical texts, which affect the reading in particular ways, and claims that 
one needs to read mathematical texts in special ways for comprehension. The 

 
28 Here, content literacy refers to the ability to read, understand and learn from texts from 
a specific subject area. 
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general description of mathematical texts that is revealed from the survey focuses 
on complexity, that such texts are complex in many different ways. However, not 
many of these claims come as a result from either empirical or theoretical re-
search, but many claims were taken for granted as true without a motivation or 
explanation of any kind. In this survey, only three empirical studies were found 
that directly focus on mathematical texts in some way. Also, mathematical texts 
are most often compared to “ordinary” texts and no references were found that 
compare mathematical texts with texts from some other subject area. Many of the 
properties of mathematical texts found in the survey do not deal with specific 
aspects of mathematics, but these properties could be applicable to texts in 
general. For example, properties of complexity primarily seem to demand a higher 
level of a more general reading ability, and not some type of ability that is specific 
to mathematics. 

The second survey covered 199 references about word problems together with 
other studies that somehow focus on reading in relation to problem solving. 
Although very few studies were found that in a direct manner focus on the aspect 
of reading comprehension in relation to problem solving, a number of studies were 
found that for example examine how variation in text properties or reading ability 
affect student performance when trying to solve the problem. There are several 
results that seem to show that students are using special kinds of reading strategies 
when reading a mathematical task. One of these is that students often seem to 
ignore realistic considerations when solving mathematical problems (Yoshida et 
al., 1997), that is, they seem to disregard certain types of prior knowledge. 
Another type of strategy is to focus on numbers and keywords in the problem text 
(Hegarty et al., 1995), that is, focus is on certain parts of the text. 

Empirical study: Characterizing reading comprehen-
sion of mathematical texts 
This study focused on the use of symbols in mathematical texts and relations 
between the reading of texts from different domains. This was done by comparing 
reading comprehension of three different texts; two mathematical texts and one 
historical. The two mathematical texts both present basic concepts of group 
theory, but one does it using mathematical symbols while the other text only uses 
natural language. For the participating students, in the text using symbols, the only 
new symbol introduced is one for a general rule of combination in a system or 
group. Besides that, the symbols used are familiar to the students (‘=’, ‘+’ and 
variables). By comparing the mathematical texts to the historical text, a possible 
specificity of reading comprehension of mathematical texts could also be studied. 
A total of 95 upper secondary and university students read one of the mathe-
matical texts and the historical text. 
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By looking at correlations between results on tests of reading comprehension, 

the results revealed a similarity in reading the mathematical text without symbols 
and the historical text (interpreted as a general reading ability at work), and also a 
difference in reading comprehension between the two mathematical texts (with 
relatively worse comprehension for the text with symbols). These results suggest 
that mathematics in itself is not the most dominant aspect affecting the reading 
comprehension process, but the use of symbols in the text is a more relevant 
factor. 

When comparing students from different levels (upper secondary and uni-
versity) there was no significant difference regarding their reading comprehension 
for the mathematical text with symbols. The courses at university level (in algebra 
and analysis) had thereby not affected the students’ reading ability for this type of 
mathematical text. 

This study could not reveal exactly how and why the mentioned results 
emerged. Therefore, the reading of mathematical texts needs to be studied in more 
detail, particularly the effect of symbols in texts. For example, it is unclear 
whether the students had difficulties reading the text with symbols or if they, for 
some reason, used a special type of reading strategy for the text with symbols 
(which in this case was not beneficial). The metacognitive perspective could be 
added in order to try to explain some of the empirical results. 

Reading comprehension and metacognition 
One way to define metacognition is to distinguish between object-level and meta-
level, where the object-level refers to cognition about external objects while the 
meta-level refers to cognition about the object-level (Nelson, 1996). Thereby, 
reading a text and the mental representation that is created when reading belong to 
the object-level while some treatment of reading or the mental representation 
belongs to the meta-level. One can also distinguish between “metacognitive know-
ledge (i.e., what one knows about cognition) and metacognitive control processes 
(i.e., how one uses that knowledge to regulate cognition)” (Schraw & Moshman, 
1995, p. 352). 

Empirical studies show connections between metacognitive knowledge and 
reading ability (see Garner, 1987, p. 36) and also between epistemological beliefs, 
which is regarded as a type of metacognitive knowledge, and reading comprehen-
sion (see Schommer, 1994). There are different ways that metacognitive 
knowledge could influence reading comprehension. For example, all types of 
knowledge, including metacognitive, can be activated and utilized in the reading 
process, and thereby affect the created mental representation. Furthermore, the 
influence can happen via self-regulation, where for example “epistemological 
theories may function as a standard or goal against which to compare compre-
hension or learning” (Hofer & Pintrich, 1997, p. 128). 
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Descriptions and models of self-regulation usually distinguish between two 

main components; monitoring (or evaluation) on the one hand and control (or 
regulation) on the other (Baker, 1985; Nelson, 1996; Winne, 2001), where moni-
toring can be seen as the crucial component. 

In order to evaluate the level of comprehension, one needs some kind of cri-
teria for comprehension. However, these criteria might be quite implicit in a 
reading situation, activated only at an unconscious level (van den Broek et al., 
1995). Also, Veenman et al. (2006, p. 6) describe many of the processes during 
monitoring as running in the background and “only after an error is detected, 
rightfully or not, the system becomes alerted.” This could result in a feeling of not 
understanding, a formulation frequently used by Flavell (1987), where the specific 
criteria that alerted the system need not be available for conscious reflection. 

Many empirical studies seem to show an inability among students to monitor 
their reading comprehension; Pressley and Ghatala (1990) notice this type of 
result among studies during the 1980’s and Lin and Zabrucky (1998) among 
studies during the 1990’s. It has also been shown that students’ evaluations some-
times are “based on self-classification as expert or nonexpert in the domain of the 
text, rather than on an assessment of the degree to which the text was compre-
hended” (Glenberg & Epstein, 1987, p. 84). However, in these types of studies, 
where students have been asked to evaluate their comprehension, the criteria that 
have been used for this evaluation are examined only in an indirect manner. 

Empirical study: Criteria for comprehension of 
mathematical texts 
This study focused on two metacognitive aspects in relation to reading compre-
hension; students’ beliefs about texts and reading in mathematics, and their use of 
criteria for comprehension when reading mathematical texts. One purpose of this 
study was to examine possible connections between these two aspects. Another 
purpose was to examine whether the metacognitive perspective can be used to 
explain some previous empirical results about students’ reading comprehension of 
mathematical texts. 

Nine participating student teachers were exposed to three different situations; 
they read a text with unfamiliar content and commented on their own comprehen-
sion, they read a text with familiar content and commented on their beliefs about 
pupils’ ease or difficulty in comprehending the text, and finally they were asked 
some general questions about mathematical texts and the reading of mathematical 
texts in relation to other types of texts. The first situation was used for examining 
students’ criteria for comprehension when reading a mathematical text while the 
other two situations were used in order to examine their beliefs about texts and 
reading in mathematics. The clearest result from the first situation was that the 
students had difficulties to talk about their own comprehension in this manner, 



160 Summary in English 
 

which could cause students sometimes not to talk about details of their own com-
prehension but on properties of the text that could make it difficult or easy to 
understand. 

By characterizing students’ criteria for comprehension and beliefs through 
categories, the results showed several connections between criteria and beliefs. 
This relation makes it plausible that beliefs (a static component of metacognition) 
can be a source for the types of criteria for comprehension used when reading (a 
dynamic component of metacognition). The metacognitive perspective also 
revealed aspects of students’ beliefs and criteria for comprehension that could 
serve as an explanation of some previous empirical results. In particular, students’ 
focus on symbols when reading and evaluating comprehension of mathematical 
texts can explain the difference noted in a previous study, between a mathematical 
text with symbols and one without symbols regarding reading comprehension, 
where the text with symbols yielded worse comprehension. Also, since this 
strategy cannot be utilized for texts without symbols, the students will probably 
read such a text in a fashion more similar to “ordinary” texts, which can explain 
the noted similarity between a historical text and a mathematical text without 
symbols. 

It should be noted that all empirical data used in this study consist of con-
scious reflections among students, and that there is a need for further studies that 
in a more in-depth manner examines if and how the metacognitive aspects can 
influence the reading process, in particular since automatic and unconscious 
processes, which have not been studied here, are active in this situation. 

Beliefs and criteria for comprehension in the reading 
process 
Since students seem to have some difficulties to consciously reflect on their own 
reading comprehension, it is suggested that the evaluation of comprehension 
mostly occurs at an unconscious level (if it occurs at all). In particular, criteria for 
comprehension are primarily not regarded as pre-existing in a person’s long-term 
memory. Instead, criteria are created during the reading process from an interplay 
between a person’s more general epistemological beliefs and specific aspects of a 
text and a reading situation. 

Empirical study: Relations between beliefs and reading 
comprehension 
This study focused on both cognitive and metacognitive aspects of reading 
mathematical texts. 91 participating students read two different types of texts, one 
that focuses on conceptual knowledge (describing properties of absolute value) 
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and one that focuses on procedural knowledge (describing partial fraction decom-
position). 

Regarding the use of symbols in mathematical texts, the difference between 
two versions of the text focusing on conceptual knowledge was in the amount of 
symbols in the text. This variation in the amount of symbols did not affect the 
reading comprehension among students. Therefore, a previous result showing a 
clear difference between texts either using symbols or not using symbols at all 
might essentially depend on the mere existence of symbols in a text, which is 
causing the students to read the text differently. This is consonant with the result 
from a previous study that students use the special strategy of focusing on symbols 
when reading mathematical texts. 

Previously it was noted that some courses at university level did not affect the 
students’ reading ability for mathematical texts (with symbols). A similar result 
appeared in this study, but this time for the last mathematics course at the Swedish 
upper secondary school (course E). For a text about partial fraction decomposi-
tion, a topic new for all participating students, there was no difference regarding 
reading comprehension between those students who had studied course E and 
those who had not. 

Metacognitive aspects of reading comprehension were studied by letting 
students evaluate their own comprehension and by studying any possible effects of 
epistemological beliefs on reading comprehension. There were no general and 
clear-cut results from this part of the study. For example, there was an intricate 
interplay between different beliefs, different types of prior knowledge and reading 
comprehension for different types of mathematical texts. However, when sta-
tistically controlling for prior knowledge, there was in principle no effect of 
beliefs on reading comprehension. For the students’ evaluation of their own 
reading comprehension there were mixed results, with greater agreement between 
their own evaluation and a test of reading comprehension for one type of text and 
in principle no agreement for another type of text. Greater agreement was noted 
for the text focusing on conceptual knowledge. Whether the focus on different 
types of knowledge in these texts also is the main factor affecting the students’ 
ability to evaluate their own comprehension can not be decided. One conclusion 
that can be drawn is that there is a variation among mathematical texts regarding 
students’ reading comprehension, that is, reading comprehension and reading 
ability in mathematics are not one-dimensional or homogenous aspects. This is 
also supported by the result showing no correlation (when controlling for prior 
knowledge) between reading comprehension of the two different texts. 

Conclusions and discussion 
From the empirical studies in this dissertation, some characteristics of students’ 
reading of expository mathematical texts can be given: 
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• A general reading ability can be utilized for some mathematical texts, 

which shows that there is no general need for a special type of mathe-
matical reading ability. 

• The general reading ability is not utilized for texts with symbols, for 
which instead a special reading strategy is used; to focus on symbols. 

• Courses at upper secondary and university levels do not affect the use of 
this special reading strategy. 

• Different types of texts put different demands on students, both from a 
cognitive perspective (shown by a non-existing correlation between 
different texts regarding reading comprehension) and also from a meta-
cognitive perspective (shown by mixed results regarding students’ 
evaluation of their own comprehension). 

It can be concluded that the students develop special types of reading strategies for 
mathematics; to focus on key words when reading mathematical tasks and to focus 
on symbols when reading expository texts. The strategy of focusing on key words 
when reading a mathematical task has been noted as being a potential interfering 
factor when solving problems (Nesher & Teubal, 1975) and can be regarded as a 
strategy not focusing on comprehension of content of the text but on surface 
aspects. Also, when reading expository texts it has been shown that the strategy of 
focusing on the symbolic parts of texts can affect reading comprehension nega-
tively compared to when a more general reading ability is used. Thus, it seems 
like students develop strategies that are not desirable, at least not from the per-
spective taken here. 

Regarding the question whether students need to learn how to read mathe-
matical texts it seems like the answer could be both yes and no. The fact that the 
students seem to develop these undesirable reading strategies highlights the need 
for more explicit teaching of reading in mathematics education, that is, to teach 
students how to read mathematical texts. This is strengthened by the results 
showing that mathematical courses do not always affect students reading ability 
for mathematical texts in general. On the other hand, some results have shown the 
benefits of using more general reading abilities also when reading mathematical 
texts. One aspect of learning to read mathematical texts might therefore not be to 
read these texts differently but to use the more general kind of reading ability also 
in mathematical situations. 

From these results, it seems like students would benefit from more varied 
experiences with reading mathematical texts. This could be from reading different 
kinds of mathematical texts, for example not only tasks, and also that these 
experiences could include different types of needs for reading, where texts are 
used for different purposes. Such experiences could cause the students to reflect 
on their own use of mathematical texts and to see the need for more different 
forms of reading strategies and also the benefits of using more general types of 
reading abilities also for mathematical texts. 
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Bilaga A 

Material till empiri i kapitel 4 

A.1 Texter 
På de tre följande sidorna finns de tre texter som användes i studien. Till 
deltagarna gavs texten på ett A4-papper och de har därför förminskats för att få 
plats i formatet för denna avhandling. De tre texterna är, i tur och ordning; 

Matematiktext med symboler 
Matematiktext utan symboler 
Historietext 
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Matematiska system och grupper 
 
Definition av begreppet matematiskt system: 
 

Ett matematiskt system består av två saker: 
• En mängd, dvs. en samling av ändligt eller oändligt antal objekt. 
• En kombinationsregel, som kan betecknas ~, dvs. en regel som ger resultatet av 

att kombinera två objekt som tillhör mängden; a~b = c. 
 
Mängden av alla heltal med addition som kombinationsregel är ett exempel på ett 
matematiskt system. Alla heltal med subtraktion är ett annat matematiskt system, som 
också visar att a~b inte behöver ge samma resultat som b~a. 
 
Genom att ta tillvara på gemensamma egenskaper hos olika matematiska system, kan 
man bilda en generell teori för dessa system. På så sätt är det möjligt att erhålla 
resultat som är giltiga för vart och ett av systemen, utan att behöva visa dessa resultat 
för varje system för sig. Ett sätt att beskriva vissa sådana gemensamma egenskaper är 
med så kallade grupper. 
 
Definition av begreppet grupp: 
 

En grupp är ett matematiskt system, dvs. en mängd G och en kombinationsregel ~, 
som dessutom har följande fyra egenskaper: 
1) Om a och b tillhör G, så tillhör a~b också G. Man säger att systemet är slutet. 
2) Om a, b och c tillhör G, så gäller att (a~b)~c = a~(b~c). Man säger att 

kombinationsregeln är associativ. 
3) G innehåller ett neutralt objekt e, sådant att om a tillhör G, så gäller att 

a~e = e~a = a. 
4) Om a tillhör G, så finns det i G ett objekt a´, kallat inversen till a, sådant att 

a~a´ = a´~a = e. 
 
Nu kan vi se att mängden av alla heltal med addition är en grupp, eftersom detta 
matematiska system har alla fyra egenskaper: 

1) Systemet är slutet eftersom om a och b är heltal är också a+b ett heltal. 
2) Kombinationsregeln är associativ eftersom (a+b)+c = a+(b+c) för alla heltal 

a, b och c. 
3) Heltalet 0 är det neutrala objektet eftersom a+0 = 0+a = a för alla heltal a. 
4) Varje heltal a har heltalet -a som invers, eftersom a+(-a) = (-a)+a = 0. 
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atematiska system och grupper 

finition av begreppet matematiskt system: 

tt matematiskt system består av två saker: 
 En mängd, dvs. en samling av ändligt eller oändligt antal objekt. 
 En kombinationsregel, dvs. en regel som ger resultatet av att kombinera två 

objekt som tillhör mängden. 
 
ngden av alla heltal med addition som kombinationsregel är ett exempel på ett 
tematiskt system. Alla heltal med subtraktion är ett annat matematiskt system, som 
så visar att det inte behöver ge samma resultat att kombinera ett första objekt med 

 andra som att kombinera det andra objektet med det första. 

nom att ta tillvara på gemensamma egenskaper hos olika matematiska system, kan 
n bilda en generell teori för dessa system. På så sätt är det möjligt att erhålla 
ultat som är giltiga för vart och ett av systemen, utan att behöva visa dessa resultat 
 varje system för sig. Ett sätt att beskriva vissa sådana gemensamma egenskaper är 
d så kallade grupper. 

finition av begreppet grupp: 

n grupp är ett matematiskt system, dvs. en mängd och en kombinationsregel, som 
essutom har följande fyra egenskaper: 
) Om två objekt tillhör mängden, så tillhör kombinationen av dessa också mängden. 

Man säger att systemet är slutet. 
) Om tre objekt tillhör mängden, så får man samma resultat från följande två 

kombinationer 
− första objektet kombineras med kombinationen av det andra och tredje objektet 
− kombinationen av första och andra objektet kombineras med tredje objektet 
Man säger att kombinationsregeln är associativ. 

) Mängden innehåller ett neutralt objekt, sådant att om det neutrala objektet 
kombineras med ett objekt i mängden, i vilken ordning som helst, blir resultatet 
samma objekt som det neutrala objektet kombinerades med. 

) Till varje objekt i mängden finns det en invers i mängden, sådan att resultatet av 
att kombinera ett objekt med sin invers, i vilken ordning som helst, är det neutrala 
objektet. 

 kan vi se att mängden av alla heltal med addition är en grupp, eftersom detta 
tematiska system har alla fyra egenskaper: 
) Systemet är slutet eftersom summan av två heltal är ett heltal. 
) Kombinationsregeln är associativ eftersom det vid addition av tre heltal blir 

samma resultat om man adderar det första talet med summan av de två sista, eller 
om man till summan av de två första talen adderar det sista talet. 

) Det finns ett neutralt objekt i mängden, nämligen heltalet noll, eftersom summan 
av ett heltal och noll samt summan av noll och ett heltal blir detta heltal. 

) Varje heltal har en invers i mängden eftersom det alltid finns ett annat heltal 

sådant att summan av de två blir noll. 



182 Bilaga A. Material till empiri i kapitel 4 
 

 Rysslands utveckling och ryska revolutionen 
 
Under 1800-talet hade Ryssland lyckats hålla sig utanför politiska, ekonomiska och 
vetenskapliga revolutioner som helt hade förändrat samhället i resten av Europa. Den 
politiska makten i Ryssland kontrollerades av tsarerna som reagerade med fast hand 
mot alla försök till reformer av vissa samhällsklasser. Denna situation orsakade en stor 
ojämlikhet mellan rika och fattiga, där de rika kontrollerade hela samhället och de 
fattiga hade varken rättigheter eller ekonomiska resurser. 
 
Kring sekelskiftet 1900 var adeln och prästerna fortfarande de dominerande 
samhällsklasserna. Medelklassen fanns i princip inte och proletariatet, en 
samhällsklass i minoritet, kämpade för revolution. Lantbruksarbetare var den största 
samhällsklassen med fyra femtedelar av befolkningen. 
 
Mellan 1881 och 1914 skedde ekonomisk tillväxt i Ryssland tack vare utländska lån 
av kapital. Mot bakgrund av denna ekonomiska tillväxt skedde en påfallande ökning 
av befolkningen och industriproduktionen var tillräckligt hög för att stödja 
utbyggnaden av järnväg. De utländska lånen löste inte problemen för befolkningen 
och tvingade också Ryssland till allt större skulder med allt fler länder. Det 
ekonomiska beroendet orsakat av utländska lån av kapital fördömdes starkt av Lenin, 
grundare av det bolsjevikiska partiet, som bestod av revolutionära grupper. Dessa 
grupper skulle senare starta den socialistiska revolutionen, som ett sätt att genomföra 
radikala förändringar. 
 
Ryska flottans nederlag i rysk-japanska kriget i slutet av 1904 provocerade 
mobiliseringen av arbetare i en serie av upplopp över hela landet, som resulterade i 
1905 års revolution. Revolutionärerna försökte eliminera tsarregimen och få tsar 
Nikolaj II att följa politiskt mer liberala vägar via skapandet av en rådgivande 
församling kallad ”duman”. 
 
Trots vissa reformer förblev situationen densamma, och som svar på detta skedde 
ytterligare två revolutioner i Ryssland 1917. Den första var Februarirevolutionen som 
underblåstes av ryska förluster mot tyska armén. Med vetskap om dessa militära 
förluster förenade sig ägare av små företag, soldater och studenter till strejken bland 
metall- och textilarbetare i Sankt Petersburg. Som en konsekvens av strejken 
överfördes tsarens makt till dumans exekutiva kommitté, ledd av Kerenskij och av 
sovjetiska kongressen som representerade soldater och arbetare. 
 
Den andra revolutionen under samma år skedde i oktober när Kerenskijs regering gick 
emot bolsjevikerna och beslöt att fortsätta kriget mot Tyskland. Det var då soldaterna 
gick emot sin övermakt, och bolsjevikerna, som kontrollerade sovjetiska kongressen 
och som leddes av Lenin, tvingade Kerenskij och hans anhängare att fly. I och med 
denna revolution blev det kommunistiska partiet den regerande makten. 
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A.2 Instruktioner och frågor 
Här presenteras det material som användes i studien. Till deltagarna gavs ett 
omslag i form av ett vikt A3-papper innehållande uppgifter att arbeta med på egen 
hand och till största del i eget tempo. Uppgifterna var uppdelade i olika häften, del 
0 till del 5, där endast ena sidan på papperet användes. Materialet är här återgivet 
med fokus på innehållet och det återges ej utseendemässigt. 

Instruktioner i del 0 
I detta omslag finns utöver dessa instruktioner 5 delar att arbeta igenom. 
Delarna ska arbetas med i ordning, endast en del i taget och när en del är 
avklarad lägger du tillbaka den i omslaget och går aldrig tillbaka till den 
delen. 
Arbetet handlar om två texter du kommer att få läsa, texter som är av olika 
typ och handlar om helt olika saker. 
Läs alltid igenom och följ de instruktioner som finns på de olika delarna. 
Del 1 har en tidsbegränsning, och därför ska alla starta med den samtidigt. 
De övriga delarna saknar tidsbegränsning, och de arbetar du sedan igenom 
i egen takt. 
I del 1 kommer du att få 10 ord, uppdelade på två blad. För vart och ett av 
dessa ord ska du skriva ner dina spontana tankar och associationer till 
ordet. Det kan handla om ordets betydelse, någon användning av ordet 
eller annan typ av association kring ordet. Försök att beskriva dina 
associationer, även om du bara kommer att tänka på ett annat ord så försök 
beskriva hur du associerar till detta. Det handlar alltså om dina spontana 
associationer, dvs. du ska inte sitta och fundera mycket kring varje ord, 
och denna del är tidsbegränsad till 6 minuter för alla 10 ord, men tiden är 
tillräcklig för att inte behöva stressa! 
Invänta nu besked från försöksledaren innan du tar fram del 1. 

Instruktioner i del 1 
Beskriv dina spontana tankar och associationer kring varje ord, t.ex. om 
ordets betydelse, användning av ordet eller association till ordet. 

Instruktioner i del 2 och del 4 
På nästa sida finns en text. Läs igenom den en gång. Läs lugnt och 
noggrant i den takt som passar dig, från början till slut och stanna inte upp 
i texten. 
När du läst texten lägger du undan denna del inuti omslaget, och arbetar 
vidare med nästa del. I nästa del kommer du få kommentera vad du tyckte 
om texten samt svara på frågor om textens innehåll. 
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Instruktioner i del 3 och del 5 
På följande sidor finns olika frågor att besvara, som berör texten du nyss 
läste. Arbeta igenom frågorna i ordning och bläddra aldrig tillbaka i häftet 
när du väl är färdig med en sida. 
Arbeta i din egen takt, men sitt inte och fundera för mycket på varje fråga. 
Besvara frågorna så utförligt som möjligt. Men även om du känner att du 
inte kan ge ett fullständigt svar på frågan, så skriv ner de saker som skulle 
vara delar i ett mer fullständigt svar. Om du inte kan besvara en fråga, så 
försök förklara/beskriva varför, tillsammans med eventuella delar av ett 
svar, och gå sedan vidare till nästa fråga – grubbla inte för mycket på varje 
fråga. 

Frågor i del 3 och del 5 
Åtta frågor avseende matematiktexten fördelades på tre sidor i del 3, med 
utrymme att skriva svar direkt efter varje fråga. Här anges efter varje fråga vilken 
komponent av den mentala representationen frågan testar; textbaserad (TB), 
förkunskapsbaserad (FB) eller både och (FB+TB). Dessa markeringar fanns dock 
inte när frågorna ställdes i genomförandet av studien. Frågorna var då inte heller 
numrerade men gavs i den ordning som anges här: 

1. Vad menas med inversen till ett objekt? (TB) 
2. Är påståendet "Ett matematiskt system är en grupp" sant eller falskt? 

Motivera! (TB) 
3. Är mängden av alla heltal med division som kombinationsregel ett slutet 

system? Motivera! (FB+TB) 
4. Kan ett objekt i en grupp kombineras med sig själv? Motivera! (FB) 
5. Vilket neutralt objekt har mängden av alla heltal med multiplikation som 

kombinationsregel? Motivera! (FB+TB) 
6. Är mängden av alla heltal med multiplikation som kombinationsregel en 

grupp? Motivera! (FB) 
7. Vad är ett matematiskt system? (TB) 
8. Vad menas med att en kombinationsregel är associativ? (TB) 

 
Nio frågor avseende historietexten fördelades på tre sidor i del 5 (frågor 
markerade med * är hämtade från Vidal-Abarca et al., 2000, s. 116): 

1. Vad gjorde att Ryssland kunde få en stark ekonomisk tillväxt kring 
sekelskiftet 1900? (TB) 

2. Vad ville bolsjevikerna uppnå med revolutionen i oktober 1917? (FB+TB)* 
3. Vad var en utlösande faktor till revolutionen 1905? (TB) 
4. Hur påverkade första världskriget de ryska revolutionerna? (FB) 
5. När och varför infördes duman? (TB) 
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6. I andra stycket nämns att proletariatet kämpade för revolution. Vad 

hoppades de åstadkomma med revolutionen? (FB)* 
7. Vad gjorde att Ryssland inte hade samma stora förändringar i samhället 

som resten av Europa på 1800-talet? (TB) 
8. Vilken utav revolutionerna var minst blodig? Motivera! (FB) 
9. När förlorade tsaren sin makt och vilka fick makten därefter? (TB) 

A.3 Bedömningsmallar 
Här finns de bedömningsmallar som använts i studien för att skapa kvantitativa 
mått på förkunskaper och komponenter av den mentala representationen. 

Associationer till orden som användes som förkunskapstest bedömdes i tre 
nivåer. Alla möjliga kategorier under varje nivå finns inte nödvändigtvis med på 
alla ord. Vissa associationer som kan ses som gemensamma för flera ord kan 
förekomma på endast ett ord men användes också vid bedömning på andra ord. 
Detta gäller till exempel ”matematik” eller ”historia” som association till ord från 
respektive ämne. 

Svar på frågorna avseende den mentala representationen bedömdes i olika 
nivåer (A, B, C och D) för olika frågor. Dessa nivåer jämfördes sedan för att få en 
gemensam poängsättning för matematiktexterna respektive historietexten, samt 
uppdelat på TB- och FB-frågor (se tabeller A.1 till A.4). Flera nivåer från samma 
fråga kom då att erhålla samma poäng, och dessa är också markerade i den 
inledande beskrivningen av nivåerna med * eller **. 

 

Förkunskapstest - matematikord 

Ord nr 1: addition 
Hög organisation (3 poäng) 
Överordnat begrepp: ett räknesätt. Definition: operation mellan (två) storheter 
med plusoperator. Koppling: explicit angiven relation till något annat räknesätt. 
Partiell organisation (2 poäng) 
Exempel: 1+2=3. Attribut: kommutativitet. Definierande egenskap: plus, lägga 
ihop, addera tal, summa, termer. 
Diffus organisation (1 poäng) 
Association: subtraktion. Morfem: addera. Personlig erfarenhet: lågstadiet, 
matematik. 

Ord nr 2: mängd 
Hög organisation (3 poäng) 
Definition: samling av objekt/element. 
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Partiell organisation (2 poäng) 
Exempel: mängden av… Attribut: kan läggas ihop. Definierande egenskap: 
(många) saker/objekt, antal, hur mycket av något, ett antal saker [måste säkert visa 
att inte avser antalet som mängden för att bli en definition]. 
Diffus organisation (1 poäng) 
Association: grupp, venndiagram, mycket, många, volym, massa, mått, enheter, 
område. Morfem: mängdlära, mängddiagram. Personlig erfarenhet: algebra, 
lågstadiet på 70-talet, kemi, fysik. 

Ord nr 3: invers 
Hög organisation (3 poäng) 
Definition: element som är ett givet elements motsats med avseende på en viss 
operation.  
Partiell organisation (2 poäng) 
Exempel: 1/x (är invers till x) Attribut: objekts relation till givet objekt. 
Definierande egenskap: motsatt/tvärtom objekt. 
Diffus organisation (1 poäng) 
Association: motsats, tvärtom, omvänt. Morfem: invertera, invers funktion. 
Personlig erfarenhet: (matematisk) analys. 

Ord nr 4: definition 
Hög organisation (3 poäng) 
Definition: bestämning, angivelse vad något är. 
Partiell organisation (2 poäng) 
Exempel: hur en funktion definieras, förklaring av ett ord. Attribut: betydelse, 
överenskommelse. Definierande egenskap: förklarar, beskriver (exakt), påstående. 
Diffus organisation (1 poäng) 
Association: ord, begrepp, regel. Morfem: definiera, derivatans definition. 

Ord nr 5: heltal 
Hög organisation (3 poäng) 
Definition: uppräkning av alla heltal, t.ex. ”…, -2, -1, 0, 1, 2, …”. 
Partiell organisation (2 poäng) 
Exempel: ofullständig uppräkning. Definierande egenskap: tal utan decimaler eller 
bråk. 
Diffus organisation (1 poäng) 
Association: antal, tallinje, diskret. Morfem: (hela) tal. 
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Förkunskapstest - historieord 

Ord nr 1: tsar 
Hög organisation (3 poäng) 
Definition: (historisk benämning på) härskare i Ryssland(, Bulgarien och Serbien). 
Koppling: (som en) kejsare/kung i Ryssland. 
Partiell organisation (2 poäng) 
Exempel: Nikolaj, Ivan den förskräcklige. Attribut: makt. Definierande egenskap: 
ledare, (envålds-)härskare. 
Diffus organisation (1 poäng) 
Association: förtryck, Ryssland, överklass. Morfem: tsarvälde. Personlig 
erfarenhet: historia. 

Ord nr 2: proletariat 
Hög organisation (3 poäng) 
Definition: (de egendomslösa) arbetarna som kollektiv, arbetarklassen. 
Partiell organisation (2 poäng) 
Attribut: (lägre) samhällsklass. Definierande egenskap: arbetare, fattig. 
Diffus organisation (1 poäng) 
Association: kamp, diktatur, kommunism, bönder. Morfem: proletariatets diktatur. 

Ord nr 3: Lenin 
Hög organisation (3 poäng) 
Definition: rysk/sovjetisk politiker, sitt lands ledare i och med revolution 1917. 
Partiell organisation (2 poäng) 
Attribut: kommunism, marxism. Definierande egenskap: politiker, ledare, 
revolutionär. 
Diffus organisation (1 poäng) 
Association: Ryssland, Sovjet, revolution, Stalin. Morfem: leninism. 

Ord nr 4: samhällsklass 
Hög organisation (3 poäng) 
Definition: sätt att efter ekonomiska och sociala måttstockar indela samhällets 
medborgare. 
Partiell organisation (2 poäng) 
Exempel: adel, präster, borgare, bönder, rika/fattiga. Attribut: ekonomiska/sociala 
skillnader. Definierande egenskap: indelning av medborgare (i samhället). 
Diffus organisation (1 poäng) 
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Association: indelning, skillnader, motsättningar, socialism, kommunism, 
medborgare. Morfem: samhällsgrupp, arbetarklass. Personlig erfarenhet: finns (ej) 
idag, samhällskunskap, sociologi. 

Ord nr 5: bolsjevik 
Hög organisation (3 poäng) 
Definition: medlem i Lenins parti (som tog makten i revolution 1917). Koppling: 
explicit given relation till mensjevik. 
Partiell organisation (2 poäng) 
Exempel: Lenin. Attribut: ryskt politiskt parti. Definierande egenskap: 
kommunist, radikal, revolutionär. 
Diffus organisation (1 poäng) 
Association: mensjevik, Ryssland/Sovjet, politik. 
 

Frågor avseende mental representation 

Matematikfråga nr 1 (TB): Vad menas med inversen till ett objekt? 
Nivå A: Från exemplet, -x invers till x alternativt tal så summan av de två blir noll. 
Nivå B: Nivå A plus att resultatet (nollan) blir det neutrala objektet. 
Nivå C: Allmänt, kombination av invers och objektet blir neutralt objekt (eller 
’e’). Accepterar referens till ’tal’ istället för ’objekt’ samt andra sätt att beskriva 
att objekten kombineras (t.ex. ”objekt tillsammans med invers”, dock ej ”adderas” 
eller liknande som är kopplat till exemplet med addition). 
Kommentarer: 
Utan någon referens till inversens relation till objektet ger noll poäng. Kräver 
aldrig förklaring av vad neutralt objekt är eller att objektet och inversen ska kunna 
kombineras i vilken ordning som helst. 
Exempel: 
”Betecknas a' och är det negativa talet” ger noll poäng eftersom ingen relation 
finns beskriven mellan invers och objektet. 
”Det objekt, som vid kombination med det första resulterar ett neutralt objekt” 
klassificeras som nivå C även om lite otydlig referens till ”första” objektet. 

Matematikfråga nr 2 (TB): Är påståendet ”Ett matematiskt system är 
en grupp” sant eller falskt? Motivera! 
Nivå A: Nej, en grupp är ett system / Exempel på system som ej är grupp utan att 
explicit ange varför. 
Nivå B: Nivå A plus påpekande att en grupp har egenskaper som inte alla system 
har / Exempel inklusive vilken egenskap som saknas. 
Exempel: 



A.3 Bedömningsmallar  189 
 

Ett ritat Venndiagram med ”grupper” ritat innanför ”system” klassificeras som 
nivå A. 
”En grupp är ett matematiskt system med vissa villkor” klassificeras som nivå B. 

Matematikfråga nr 3 (FB+TB): Är mängden av alla heltal med division 
som kombinationsregel ett slutet system? Motivera! 
FB-nivå A: På rätt väg men vissa brister i motivering, t.ex. utan tydlig koppling till 
mängden (heltal). 
FB-nivå B: Finns division mellan heltal som inte blir heltal. 
TB-nivå A: Addition med heltal är slutet. 
TB-nivå B: Resultat av kombination ska ge heltal eller ligga i mängden. 
Kommentarer: 
TB-nivåerna bedöms snällt; klassificeras svaret som någon FB-nivå klassificeras 
det därmed också som TB-nivå B. 
Exempel: 
”Om man skulle dividera med 0 ex så är det inte det” klassificeras som FB-nivå A 
eftersom brister finns i motivering. 
”Nej, med addition är det ett slutet system” klassificeras som TB-nivå A och noll 
poäng för FB. 

Matematikfråga nr 4 (FB): Kan ett objekt i en grupp kombineras med 
sig själv? Motivera! 
Nivå A: Nej, blir i alla fall ett nytt objekt, även om samma (tal), så kombineras ej 
med sig själv. 
Nivå B: Ja, varför inte? (Accepterar även konstiga/bristande motiveringar.) 
Nivå C*: Konkret exempel, t.ex. 2+2=4. 
Nivå D*: Allmän förklaring, objekt förbrukas ej eller dylikt och man kan ta 
samma objekt två gånger från mängden, eller allmänna symboler för objekt och 
kombinationer. 
Kommentarer: 
Struntar i om ger exempel från grupper eller ej, bara någon kombinationsregel. 
Accepterar tolkning av frågan som att den inte avser grupper (eller 
kombinationsregler) i allmänhet, därför slås nivåer C och D ihop. Att svaret är 
jakande räcker alltså som krav för att klassificeras som nivå B. 

Matematikfråga nr 5 (FB+TB): Vilket neutralt objekt har mängden av 
alla heltal med multiplikation som kombinationsregel? Motivera! 
FB-nivå A: Talet ett, bara svar eller med bristande motivering (t.ex. utgående från 
invers). 
FB-nivå B: Att ”gånger ett” ger samma resultat/oförändrat värde. Behöver ej 
påpeka att 1*x = x*1. 
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TB-nivå A: Talet noll (ty ger alltid samma resultat vid kombination). 
TB-nivå B: Talet ett, ty objekt gånger invers ska bli neutralt. 
TB-nivå C: Talet ett, ty kombination förändrar ej talet. 
Kommentarer: 
Att bara svara ”1” ger alltså FB-nivå A men noll poäng på TB. 

Matematikfråga nr 6 (FB): Är mängden av alla heltal med 
multiplikation som kombinationsregel en grupp? Motivera! 
Nivå A: Motiverar ja med bara en av de fyra egenskaperna. 
Nivå B: Svaret innehåller att ska uppfylla flera/fyra egenskaper. 
Nivå C: Nivå B plus testar egenskap(er), kanske ej kommer ihåg alla, eller någon 
felaktig / Motiverar nej med att ej har neutralt objekt. 
Nivå D*: (Alla tal) har inte inverser, utan mer detaljerad motivering. 
Nivå E*: Motivering att inverser ej är heltal. 
Kommentarer: 
Slår ihop nivåer D och E eftersom skillnaden mellan dessa inte direkt avser 
motiveringen till frågan som ställs. 
Exempel: 
”Kanske, (a*b)*c=a*(b*c)” och ” Ja, blir alltid heltal” klassificeras som nivå A. 
”Ja, jag tror det uppfyller reglerna men kommer inte ihåg dem exakt” klassificeras 
som nivå B. 

Matematikfråga nr 7 (TB): Vad är ett matematiskt system? 
Nivå A: Bara fokus på antingen en mängd eller en regel (som beskrivs/förklaras). 
Nivå B: Består av två saker, kommer ihåg den ena. 
Nivå C*: Mängd och kombinationsregel (utan beskrivning/förklaring). 
Nivå D*: Separerar ej tydligt två saker men beskriver ”tal som kan kombineras” 
eller dylikt där kombinationsregeln beskrivs implicit. Alternativt ger ett konkret 
exempel, t.ex. addition med heltal. Ska dock framgå att talen/objekten 
kombineras, annars nivå A. 
Nivå E: Allmänt, mängd och kombinationsregel, med beskrivning/förklaring av 
begreppen. Beskrivningar räcker, dvs. behöver ej använda orden ”mängd” och 
”kombinationsregel”. 
Kommentarer: 
För alla nivåer bortses från eventuellt inkluderande av de fyra gruppegenskaperna, 
ty relationen grupp-system täcks av annan fråga. Bortser från om anger ”regler” 
(plural). Endast kommentar om att består av ”två saker” eller dylikt ger noll 
poäng. Slår ihop nivåer C och D eftersom dessa har liknande brister i förklaringen. 
Exempel: 
”Delar som hänger ihop med en kombinationsregel och ger ett specifikt resultat” 
klassificeras som nivå A ty ej tydligt vad ”delar” avser. 
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”När man kombinerar två tal med en kombination” klassificeras som nivå A. 
”En ändlig eller oändlig mängd i kombination med ett räknesätt t.ex. addition” 
klassificeras som nivå E. 

Matematikfråga nr 8 (TB): Vad menas med att en kombinationsregel är 
associativ? 
Nivå A*: Tydlig kommutativitet beskriven. 
Nivå B*: Pratar om ordning mellan kombinationer (oklart exakt vad som menas). 
Nivå C**: Beskrivet med ord men litet fel avseende ordning på kombinationer. 
Nivå D**: Korrekt uttryck med symboler eller beskrivet i ord. 
Kommentarer: 
Om ingen likhet/relation behandlas, utan bara prat om tre tal/objekt ger noll 
poäng. Slår ihop nivåer A och B eftersom nivå B kan handla om kommutativitet. 
Slår ihop nivåer C och D eftersom det finns felaktiga förklaringar i ord men som 
skriver rätt med symboler. En allmän kombinationsregel behöver inte behandlas, 
räcker med t.ex. addition. 
Exempel: 
”Man kan kasta runt objekten och få samma resultat” klassificeras som nivå A. 
”Spelar ingen roll vilken ordning man utför kombinationen” klassificeras som 
nivå B. 
 

Historiefråga nr 1 (TB): Vad gjorde att Ryssland kunde få en stark 
ekonomisk tillväxt kring sekelskiftet 1900? 
Nivå A*: Lån av pengar / Hjälp från andra länder 
Nivå B*: Pengar från utlandet (ej specifikt lån, t.ex. investeringar) 
Nivå C: Lån från andra länder 
Kommentarer: 
Slår ihop nivåer A och B eftersom alla svar i dessa nivåer ses som jämförbara 
aspekter av nivå C. 

Historiefråga nr 2 (FB+TB): Vad ville bolsjevikerna uppnå med 
revolutionen i oktober 1917? 
FB-nivå A: Komma till makten. 
FB-nivå B*: Få bort klassamhället. Räcker ej med så allmänna saker som rättvisa, 
bättre villkor eller liknande. 
FB-nivå C*: Förändra samhällsstrukturen i vidare mening än nivå B, t.ex. 
hänvisning till socialistisk revolution. 
FB-nivå D: Både nivå A och nivå B/C. 
TB-nivå A: Avsluta kriget (mot Tyskland). 
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Kommentarer: 
Slår ihop nivåer B och C ty svårt att skilja på dessa. 
Exempel: 
”Ett rättvisare politiskt system där folket skulle få mer makt” ger noll poäng 
eftersom för allmänt. 
”Avsätta den regering som styrde landet” ger noll poäng eftersom det inte 
framkommer vilka som skulle ta/få makten därefter. 

Historiefråga nr 3 (TB): Vad var en utlösande faktor till revolutionen 
1905? 
Nivå A: Krig mot Japan. 
Nivå B: (Flottans) förluster i krig. 
Nivå C: Både nivå A och B. 

Historiefråga nr 4 (FB): Hur påverkade första världskriget de ryska 
revolutionerna? 
Nivå A: Allmän referens till krigsförluster eller motsättningar om kriga eller ej. 
Nivå B: Nivå A plus att påpekar handlar om revolution(er) 1917. 
Nivå C: Specifikt om antingen februari- eller oktoberrevolutionen, behöver dock 
ej namnge den, räcker med (specifik) beskrivning av händelser. 
Nivå D: Specifikt om båda revolutioner 1917. 
Exempel: 
”Fixade revolutionen 1917 eftersom armén hade förlorat många mot tyskarna” 
klassificeras som nivå B. 
”De ryska soldaterna gjorde uppror och stödde det parti som inte ville skicka dem 
i krig” klassificeras som nivå C eftersom det är en specifik beskrivning av 
händelser i oktoberrevolutionen. 
”Militära förluster mot tyskarna gjorde att bl.a. studenter och småföretagare 
förenade sig mot tsaren” klassificeras som nivå C eftersom det är en beskrivning 
av händelser i februarirevolutionen. 
”Det fick två revolutioner till följd, en efter kriget mot tyskland, då fick duman 
makten, sen ytterliggare en samma år då kriget återupptogs, då tog bolsjevikerna 
med Lenin i spetsen makten” klassificeras som nivå B eftersom beskrivningarna 
av händelserna är allmänna. 

Historiefråga nr 5 (TB): När och varför infördes duman? 
När-nivå A: Efter första revolutionen / Årtal i intervall 1901-1909. ”Början av 
1900-talet” räcker ej eftersom hela texten i princip handlar om den tiden! 
När-nivå B: Efter 1905 års revolution eller bara 1905. 
Varför-nivå A*: Påverka tsarens politik / Ge råd till tsaren / Minska tsarens makt 
(eller avsätt honom). Referens till tsaren krävs, ej bara ”makten” eller dylikt. 
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Varför-nivå B*: Mer liberal politik, utan referens till tsaren. 
Varför-nivå C: Både nivå A och B. 
Kommentarer: 
Slår ihop varför-nivåer A och B eftersom alla svar i dessa nivåer avser jämförbara 
aspekter av nivå C. Kejsare som referens till tsar accepteras. 
Exempel: 
”Infördes av Nikolaj som en rådgivande grupp” klassificeras som varför-nivå A. 

Historiefråga nr 6 (FB): I andra stycket nämns att proletariatet 
kämpade för revolution. Vad hoppades de åstadkomma med 
revolutionen? 
Nivå A: Få det bättre, allmänt om bättre villkor för ”folket”. 
Nivå B*: Bättre ekonomiska villkor. 
Nivå C*: Politiskt mer jämlikt och rättvist. 
Nivå D: Både nivå B och C. 
Kommentarer: Nivåer B och C slås ihop eftersom båda avser jämförbara aspekter 
av nivå D. 
Exempel: 
”De ville ha mer makt och mer pengar” klassificeras som nivå D eftersom både 
deras politiska och ekonomiska situation berörs. Men att de ville ”ta över makten” 
eller att något visst parti skulle få makten ses som felaktigt. 

Historiefråga nr 7 (TB): Vad gjorde att Ryssland inte hade samma 
stora förändringar i samhället som resten av Europa på 1800-talet? 
Nivå A: Tsarens stora makt, envälde. 
Nivå B: Försök till reformer slogs ned (av makten). Kräver någonting explicit om 
motverkande av reformer på något sätt, räcker ej med ”konservativt styre” eller 
liknande. 
Nivå C: Både nivå A och B. 
Exempel: 
”Den styrande gruppen av adel tillät inte att samhället förändrades” klassificeras 
som nivå B. 

Historiefråga nr 8 (FB): Vilken utav revolutionerna var minst blodig? 
Motivera! 
Nivå A: Relevant händelse/egenskap hos någon utav revolutionerna. 
Nivå B: Någon relevant jämförelse mellan olika revolutioner. 
Nivå C: Sista revolution av politisk art, därmed oblodig. 
Nivå D: Både nivå B och C. 
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Exempel: 
”Den sista, de sittande fick avgå” klassificeras som nivå A eftersom för bristande 
motivering för att klassificeras som nivå C. 
”Möjligen den i februari 1917 för då användes mest strejker som medel för 
påtryckningar mot tsaren, medan oktoberrevolutionen var en statskupp understödd 
av vissa militärer” klassificeras som nivå B. 

Historiefråga nr 9 (TB): När förlorade tsaren sin makt och vilka fick 
makten därefter? 
När-nivå A: Placeras till de två sista revolutionerna, t.ex. genom att bara ange 
1917. Även felaktiga ”oktober 1917” tas med här eftersom att bara ange 1917 lika 
gärna kan avse oktoberrevolutionen. 
När-nivå B: Placeras (implicit) till Februarirevolutionen, t.ex. genom vilken 
revolution i ordning. 
När-nivå C: Februari 1917 / Första revolutionen 1917. 
Därefter-nivå A: Duman. 
Därefter-nivå B: Bara ”Kerenskij”, eller tydlig referens till denna person även om 
namnet ej ges. 
Därefter-nivå C: De som var innan Bolsjevikerna och Lenin. 
Därefter-nivå D: Kerenskij / Sovjetiska kongressen / Exekutiva kommittén 
(dumans). Här krävs att framgår att någon grupp av personer styrde som utgår från 
någon av de tre alternativen. 
Exempel: 
”Kerenskij-regeringen fick makten” och ”då fick duman makten och dess 
exekutiva kommitté fick leda landet” klassificeras som därefter-nivå D. 
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Poängsättning av frågor avseende mentala representationen 

TB-frågor till matematiktexterna (tabell A.1). 
1 poäng: Svar som direkt berör enstaka sak från exemplet i texten eller 
bristfälliga, delvis felaktiga svar som berör något mer allmänt. 
2 poäng: Svar som berör någon allmän aspekt från exemplet i texten eller 
allmänna svar med bristande förklaring/beskrivning. 
3 poäng: Generella beskrivningar som dock ej är helt specificerade. 
4 poäng: Specificerade generella beskrivningar. 
 
Tabell A.1. Poängsättning av olika svarsnivåer för TB-frågor till matematik-

texterna. 

 Matematikfråga 
Poäng 1 2 3 5 7 8 

1 A  A A A A, B 
2 B  B B B  
3 C A  C C, D C, D 
4  B   E  

 

FB-frågor till matematiktexterna (tabell A.2). 
1 poäng: Delvis felaktiga svar. 
2 poäng: Svar som är på rätt väg men med brister i motivering/beskrivning. 
3 poäng: (Delvis) korrekta svar avseende en enstaka aspekt i texten. 
4 poäng: Helt korrekta svar avseende flera aspekter i texten. 

 
Tabell A.2. Poängsättning av olika svarsnivåer för FB-frågor till matematik-

texterna. 
 Matematikfråga 

Poäng 3 4 5 6 
1  A  A 
2 A B A B 
3 B C, D B C 
4    D, E 
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TB-frågor till historietexten (tabell A.3). 
1 poäng: Svar motsvarande en del av ett påstående i texten. 
2 poäng: Svar motsvarande ett specifikt påstående i texten eller en del av ett 
sammanhang (flera påståenden). 
3 poäng: Svar som kräver att två påståenden i texten kopplas samman eller som 
motsvarar mer relevant del av ett sammanhang (jämfört med 2 poäng). 
4 poäng: Specifika/detaljerade beskrivningar. 

 
Tabell A.3. Poängsättning av olika svarsnivåer för TB-frågor till historietexten. 

 Historiefråga 

Poäng 1 2 3 
5 

När 
5 

Varför 7 
9 

När 
9 

Därefter
1 A, B  A     A 
2 C  B A A, B A A B 
3  A C B C B B C 
4      C C D 

 

FB-frågor till matematiktexterna (tabell A.4). 
1 poäng: Delvis felaktiga eller ofullständiga svar. 
2 poäng: Svar som är på rätt väg men med brister i motivering/beskrivning. 
3 poäng: Korrekta svar avseende en relevant aspekt. 
4 poäng: Helt korrekta svar avseende flera relevanta aspekter. 

 
Tabell A.4. Poängsättning av olika svarsnivåer för FB-frågor till historietexten. 
 Historiefråga 

Poäng 2 4 6 8 
1  A  A 
2 A B A B 
3 B, C C B, C C 
4 D D D D 
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A.4 Tabeller och diagram 
Här finns tabeller och diagram som inte direkt används i analysen av data i studien 
men som utnyttjas för att granska de metoder, variabler och mått som används. 

 
 

Tabell A.5. Jämförelse mellan icke-parametriska och parametriska statistiska 
metoder avseende korrelationskoefficienter. Ma=matematik, Hi=hi-
storia, Fk=förkunskaper. 

  Icke-parametriskt Parametriskt 
Variabler Mattetext r p r p 
Betyg-MaFk Båda 0,316** 0,003 0,285** 0,007 
MaFk-HiFk Båda 0,344** 0,001 0,368** 0,000 
Betyg-HiFk Båda 0,294** 0,005 0,264* 0,013 
Ma: Fk-TB Symboler 0,330* 0,025 0,311* 0,036 
Ma: Fk-FB Symboler 0,264 0,076 0,276 0,064 
Ma: TB-FB Symboler 0,628** 0,000 0,695** 0,000 
Ma: Fk-TB Ej symboler 0,305* 0,033 0,361* 0,011 
Ma: Fk-FB Ej symboler 0,156 0,286 0,200 0,169 
Ma: TB-FB Ej symboler 0,642** 0,000 0,633** 0,000 
Hi: Fk-TB Båda 0,324** 0,001 0,334** 0,001 
Hi: Fk-FB Båda 0,304** 0,003 0,293** 0,004 
Hi: TB-FB Båda 0,264** 0,010 0,290** 0,004 
Ma: Fk-TB Båda 0,311** 0,002 0,331** 0,001 
Ma: Fk-FB Båda 0,220* 0,032 0,251* 0,014 
Ma: Betyg-TB Båda 0,417** 0,000 0,372** 0,000 
Ma: Betyg-FB Båda 0,255* 0,016 0,249* 0,019 
MaTB-HiTB Symboler -0,059 0,698 0,048 0,753 
MaTB-HiTB Ej symboler 0,474** 0,001 0,411** 0,003 

* Korrelation signifikant vid nivå 0,05. 
** Korrelation signifikant vid nivå 0,01. 
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Tabell A.6. Jämförelse mellan icke-parametriska och parametriska statistiska 
metoder avseende jämförelser mellan två grupper med avseende på en 
variabel. Ma=matematik, Hi=historia, Fk=förkunskaper. 

  p-värde 
Variabel Grupper Icke-parametriskt Parametriskt 
HiTB Symboler el. ej 0,081 0,064 
HiFk Symboler el. ej 0,329 0,342 
MaFk Symboler el. ej 0,486 0,357 
MaTB Symboler el. ej 0,019* 0,006** 
MaFB Symboler el. ej 0,033* 0,046* 
MaFk Elev-Student 0,461 0,427 
Betyg Elev-Student 0,971 0,818 
MaTB Elev-Student 0,015* 0,013* 
MaFB Elev-Student 0,011* 0,047* 
MaFk (symboler) Elev-Student 0,567 0,652 
Betyg (symboler) Elev-Student 0,698 0,857 
MaTB (symboler) Elev-Student 0,323 0,266 
MaFB (symboler) Elev-Student 0,086 0,225 
MaFk (ej symboler) Elev-Student 0,619 0,509 
Betyg (ej symboler) Elev-Student 0,554 0,830 
MaTB (ej symboler) Elev-Student 0,023* 0,020* 
MaFB (ej symboler) Elev-Student 0,046* 0,119 
HiFk Elev-Student 0,076 0,073 
HiTB Elev-Student 0,717 0,692 
HiFB Elev-Student 0,712 0,617 
* Signifikant skillnad vid nivå 0,05. 
** Signifikant skillnad vid nivå 0,01. 

 
Tabell A.7. Korrelationer mellan olika mått på förkunskaper och läsförståelse för 

matematik, där de partiella korrelationerna har beräknats genom att 
kontrollera för det andra måttet på förkunskap. N = 88. 

  Korrelation Partiell korrelation 
 TB FB TB FB 
Förkunskap  0,336** 0,269* 0,258* 0,214* 
Betyg 0,372** 0,249* 0,306** 0,187 

* Korrelation signifikant vid nivå 0,05. 
** Korrelation signifikant vid nivå 0,01. 



A.4 Tabeller och diagram  199 
 
 

Tabell A.8. Korrelationer mellan alla enstaka frågor samt totala poängen 
(summan) för förkunskapstesten. Matematikfrågorna (orden) behan-
dlas i tabellens övre högra del och historiefrågorna i tabellens nedre 
vänstra del. Spearmans korrelationskoefficient anges i tabellen. 
N = 95. 

 Ord 1 Ord 2 Ord 3 Ord 4 Ord 5 Summa 
Ord 1  0,459* 0,156 *0,380** -0,200* 0,511** 
Ord 2 0,112*  0,121 *0,352** -0,095* 0,664** 
Ord 3 *0,314** 0,051*  0,223* -0,196* 0,458** 
Ord 4 0,229* 0,140* 0,084*  -0,018* 0,744** 
Ord 5 *0,414** *0,243** *0,293** 0,123*  0,327** 
Summa *0,668** *0,603** *0,435** *0,523** *0,688**  
* Korrelation signifikant vid nivå 0,05. 
** Korrelation signifikant vid nivå 0,01. 

 
 

Tabell A.9. Korrelationer mellan alla enstaka frågor samt totala poängen 
(summan) för TB-frågor. Matematikfrågorna behandlas i tabellens 
övre högra del och historiefrågorna i tabellens nedre vänstra del (Mx 
och Hx avser matematikfråga respektive historiefråga nummer x). 
Spearmans korrelationskoefficient anges i tabellen. N = 95. 

 M1,H1 M2,H2 M3,H3 M5,H5 M7,H7 M8,H9 Summa
M1,H1  0,069 0,128 0,072 0,149 0,245* 0,459** 
M2,H2 0,036  0,068 0,045 0,280** 0,232* 0,573** 
M3,H3 0,167 0,032  0,050 0,153 0,208* 0,418** 
M5,H5 0,034 0,233** 0,035  0,131 0,287** 0,457** 
M7,H7 0,081 -0,048 0,183 0,103  0,201 0,562** 
M8,H9 -0,047 0,066 0,120 0,307** 0,051  0,607** 
Summa 0,322** 0,427** 0,462** 0,654** 0,397** 0,544**  
* Korrelation signifikant vid nivå 0,05. 
** Korrelation signifikant vid nivå 0,01. 
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Tabell A.10. Korrelationer mellan alla enstaka frågor samt totala poängen 

(summan) för FB-frågor. Matematikfrågorna behandlas i tabellens 
övre högra del och historiefrågorna i tabellens nedre vänstra del 
(Mx och Hx avser matematikfråga respektive historiefråga nummer 
x). Spearmans korrelationskoefficient anges i tabellen. N = 95. 

 M3,H2 M4,H4 M5,H6 M6,H8 Summa* 
M3,H2  0,056* -0,098* *0,324** 0,642** 
M4,H4 0,132*  -0,022* 0,068* 0,403** 
M5,H6 0,063* 0,134*  *0,286** 0,623** 
M6,H8 0,140* 0,066* -0,087*  0,634** 
Summa *0,611** *0,566** *-0,620** *0,285**  
* Korrelation signifikant vid nivå 0,05. 
** Korrelation signifikant vid nivå 0,01. 
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Figur A.1. Spridning av deltagare avseende betygsumma för matematik-
kurser A till D på gymnasiet (till vänster) och avseende resultat 
på det förkunskapstest som används i denna studie (till höger). 
Tillhörande normalfördelningskurvor är inritade. 
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Figur A.2.  Spridning av deltagare avseende TB och FB för de tre olika 
texterna. Tillhörande normalfördelningskurvor är inritade. 
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Bilaga B 

Material till empiri i kapitel 6 

B.1 Texter till situation A och B 
På de fyra följande sidorna finns de fyra texter som användes i studien. I varje text 
finns markerat streckade linjer som delar in texten i mindre delar. Detta visar de 
sektioner som presenterades en i taget för deltagarna. Dessutom finns i de två 
första texterna (till situation A) markerat med understrykning de enstaka påstå-
enden som presenterades för deltagarna. De tre texterna är, i tur och ordning; 

Begreppsförklarande text till situation A: Denna text om gruppteori är en 
något kortare version av texten som användes i studien i kapitel 4 (som i sin tur 
finns i bilaga A.1). 

Procedurförklarande text till situation A: Denna text om Newton-Raphson har 
skapats utifrån Forsling och Neymark (2004, ss. 226-229). 

Begreppsförklarande text till situation B. 
Procedurförklarande text till situation B. 

De två texterna till situation B utgjordes i studien av kopior från två avsnitt från 
Björk et al. (2000, s. 242 respektive vissa delar från ss. 245-246). Här beskrivs 
endast dessa texter innehållsmässigt och återges inte i detalj utseendemässigt. 
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Matematiska system och grupper 
 
Definition av begreppet matematiskt system: 
 

Ett matematiskt system består av två saker: 
• En mängd, dvs. en samling av ändligt eller oändligt antal objekt. 
• En kombinationsregel, som kan betecknas ~, dvs. en regel som ger resultatet av 

att kombinera två objekt som tillhör mängden; a~b = c. 
 
Mängden av alla heltal med addition som kombinationsregel är ett exempel på ett 
matematiskt system. Alla heltal med subtraktion är ett annat matematiskt system, som 
också visar att a~b inte behöver ge samma resultat som b~a. 
 
Definition av begreppet grupp: 
 

En grupp är ett matematiskt system, dvs. en mängd G och en kombinationsregel ~, 
som dessutom har följande fyra egenskaper: 
1) Om a och b tillhör G, så tillhör a~b också G. Man säger att systemet är slutet. 
2) Om a, b och c tillhör G, så gäller att (a~b)~c = a~(b~c). Man säger att 

kombinationsregeln är associativ. 
3) G innehåller ett neutralt objekt e, sådant att om a tillhör G, så gäller att 

a~e = e~a = a. 
4) Om a tillhör G, så finns det i G ett objekt a´, kallat inversen till a, sådant att 

a~a´ = a´~a = e. 
 
Nu kan vi se att mängden av alla heltal med addition är en grupp, eftersom detta 
matematiska system har alla fyra egenskaper: 

1) Systemet är slutet eftersom om a och b är heltal är också a+b ett heltal. 
2) Kombinationsregeln är associativ eftersom (a+b)+c = a+(b+c) för alla heltal a, 

b och c. 
3) Heltalet 0 är det neutrala objektet eftersom a+0 = 0+a = a för alla heltal a. 
4) Varje heltal a har heltalet -a som invers, eftersom a+(-a) = (-a)+a = 0. 
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Numerisk ekvationslösning 
 
När man inte kan räkna ut exakta lösningar till en ekvation kan man ändå behöva 
bestämma lösningar numeriskt, dvs. approximativt. 

 

En metod för approximation av en lösning till en ekvation är Newton-Raphsons 
metod, som beskrivs enklast för en ekvation av formen 
 0)( =xf  
med en funktion  f  som är deriverbar. 

 

Som en första approximation till en lösning  väljer vi ett tal  och bestämmer 
sedan tangenten till kurvan  i punkten  på kurvan. Denna tangent 
har lutningen  och en ekvation 

0x 1x
)(xfy = ))(,( 11 xfx

)(' 1xf
 

 ))((')( 111 xxxfxfy −+= . 
 

Om 0)(' 1 ≠xf , så skär tangenten x-axeln i en bestämd punkt. Som nästa 
approximation  väljer vi nu skärningspunktens x-koordinat. Se figur: 2x

 
 

Vi kan då bestämma  genom att sätta 2x 2xx =  och 0=y  i tangentens ekvation. Det 
ger formeln 

 
)('
)(

1

1
12 xf

xfxx −= . 

Vi kan nu upprepa detta resonemang med 2x  istället för 1x , osv. Vi får då en reell 
talföljd , , sådan att  bestäms av  genom formeln nx ,...3,2,1=n 1+nx nx

 

 
)('
)(

1
n

n
nn xf

xf
xx −=+ . 

 

Med vissa villkor på funktionen  f  kan man visa att  då , så att  
alltså blir en allt bättre approximation av  ju större n väljs. 

0xxn → ∞→n nx

0x
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Pythagoras sats 
 
I en rätvinklig triangel kallas längsta sidan hypotenusa. Var och en av de övriga 
sidorna kallas kateter. [Figur: rätvinklig triangel med sidorna namngivna.] 
 

En triangel med sidorna 3 cm, 4 cm och 5 cm är rätvinklig. I figuren ser vi en sådan 
triangel med kvadrater uppritade på varje sida. 
 

[Figur: enligt ovan beskrivning med 9 cm2, 16 cm2 och 25 cm2 skrivet inuti 
kvadraterna.] 
 

Vi ser att de två mindre kvadraterna tillsammans är lika stora som den större 
kvadraten, dvs 
9 + 16 = 25 
eller 
32 + 42 = 52

 

Man kan visa att i varje rätvinklig triangel är summan av de båda mindre kvadraterna 
lika med den större kvadraten. Detta är Pythagoras sats. 
 
Pythagoras sats: 
 

I varje rätvinklig triangel är summan av kvadraterna på katetrarna lika med kvadraten 
på hypotenusan. 
a2 + b2 = c2

 

[Figur: rätvinklig triangel med sidorna markerade med a, b respektive c.] 
 

Omvänt gäller att om 
a2 + b2 = c2

så är triangeln rätvinklig. 

De streckade linjerna vid de två figurerna avser att markera att figuren inklu-
derades i båda delar som den angränsar till. Figuren utgör dock ingen egen del. 
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Kvadratrötter 
 
Om man vet längden av två sidor i en rätvinklig triangel, kan man beräkna den tredje 
sidan med Pythagoras sats. 
 

Nu ska vi beräkna hypotenusan i en rätvinklig triangel med kateterna 1 cm och 2 cm. 
Vi antar att hypotenusan är x cm. 
 

[Figur: rätvinklig triangel med sidorna markerade enligt ovan.] 
 

Pythagoras sats ger 
x2 = 12 + 22

x2 = 5 
Eftersom 22 = 4 och 32 = 9, är x ett tal mellan 2 och 3. 
Vi kallar detta tal kvadratroten ur 5. Det skrivs 5 . 
Vi kan pröva oss fram till ett bra närmevärde. 
2,12 = 4,41,   2,22 = 4,84,   2,32 = 5,29,   2,242 = 5,0176 
                                x är ett tal mellan 
                                   2,2 och 2,3 

2,24 är ett bra närmevärde till 5 . 
Räknaren har ett inbyggt program för beräkning av kvadratrötter. 
 5 

  
 

   ger  2,236068… 
x = 5  
x ≈ 2,236  om vi vill svara med tre decimaler. 
Hypotenusan är alltså 5  cm ≈ 2,236 cm. 
 
Kvadratrot: 
 

Kvadratroten ur 5 är det positiva tal, vars kvadrat är 5. 
Kvadratroten ur 5 skrivs 5  

( ) 5555
2

=⋅=  

5  ≈ 2,236 

 
De streckade linjerna vid figuren avser att markera att figuren inkluderades i båda 
delar som den angränsar till. Figuren utgör dock ingen egen del. 
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B.2 Frågor till situation C 
Frågorna presenterades hela tiden en i taget. 

 
Om du läser en artikel i en morgontidning: 
Hur avgör du om du förstått texten eller inte när du läst igenom den? 

Om du bara läser ett stycke eller ett par meningar? 
Om du bara läser en mening? 

Kan du testa dig själv för att se om du förstått texten? 
 
Jämför läsning av text i morgontidning med matematisk text: 
Svårighetsgrad att förstå? 
Hur avgör du om du förstår en text eller inte när du läser den? 
Testa dig själv om du förstått? 
 
Jämför läsning av historisk text med matematisk text: 
Svårighetsgrad att förstå? 
Hur avgör du om du förstår en text eller inte när du läser den? 
Testa dig själv om du förstått? 

 
För alla resterande frågor inleddes frågan med ”Hur viktigt tycker du det är med 
följande sak för att förstå en text”. Studenterna uppmanades också för varje fråga 
att jämföra de tre berörda texttyperna; matematisk text, historisk text och artikel i 
morgontidning: 

• Att veta vad enstaka ord betyder 
• Att se kopplingar mellan olika delar av texten 
• Att se kopplingar mellan texten och sina egna tidigare kunskaper 
• Att man kommer ihåg så mycket som möjligt av textens innehåll 
• Att man kan besvara frågor om texten efter man läst den 
• Att man kan beskriva textens innehåll med egna ord 
 

 
 
 



 

Bilaga C 

Material till empiri i kapitel 8 

C.1 Texter 
På de två följande sidorna finns två av de tre texter som användes i studien. Först 
återges texten om absolutbelopp (begreppsförklarande) och sedan texten om par-
tialbråksuppdelning (procedurförklarande). Två versioner av texten om absolut-
belopp användes i studien men endast den som innehöll mer symboler (jämfört 
med den andra versionen) finns återgiven i sin helhet här. Den andra versionen 
skapades utifrån denna genom att ”översätta” alla olikhetssymboler med mot-
svarade uttryck i ord, såsom ”är större än eller lika med” istället för ” ” och på 
motsvarande sätt för övriga olikheter. 

≥
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 Absolutbelopp 
 
Definition av begreppet absolutbelopp: 

 
För varje reellt tal x betecknar x  det så kallade absolutbeloppet av x, som 
definieras genom att 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≤−=

≥=

0  om   

0  om   

xxx

xxx
 

 

Observera att    om    och att definitionen därför medför att 0≥− x 0≤x

0≥x   för alla reella tal x. 

Enligt definitionen är då till exempel  22 =   och  2)2(2 =−−=− . 

Av definitionen följer också att 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≤≤−−=−

≥≥−−=−

yxyxxyyx

yxyxyxyx

  om dvs  0  om   

  om dvs  0  om   
 

där x och y är reella tal. På en tallinje betyder det att  yx −   är avståndet mellan 
punkterna x och y oberoende av hur de ligger i förhållande till varandra. Detta 
illustreras i figuren nedan. 
 
 
 
 
 
Speciellt är då  0−= xx   avståndet mellan punkterna x och 0 på tallinjen. Från detta 
kan man utöka definitionen av absolutbelopp till att innefatta punkter i ett 2-
dimensionellt koordinatsystem och inte bara punkter på den 1-dimensionella tallinjen. 

Utökad definition av begreppet absolutbelopp: 

För varje punkt (x,y) betecknar ),( yx  det så kallade absolutbeloppet av (x,y), 
som definieras genom att 

),( yx  är avståndet mellan punkten (x,y) och origo. 

Observera att eftersom (x,0) är en punkt på tallinjen så innefattar den nya definitionen 
också den ursprungliga, dvs att )0,(x = x . 

 

yx −  

x y 0 
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Partialbråksuppdelning 
 
Att slå ihop en summa av flera bråk till ett enda bråk kan ibland vara nödvändigt: 

)1)(3(
17

)1)(3(
6255

)3)(1(
)3(2

)1)(3(
)1(5

1
2

3
5

+−
−=

+−
−++=

−+
−+

+−
+=

+
+

− xx
x

xx
xx

xx
x

xx
x

xx
 

Vi kallar bråken längst till vänster för partialbråk, och bråket längst till höger för 
sammansatt bråk. 

 
Nu ska vi göra den omvända operationen, dvs. att dela upp ett sammansatt bråk i en 
summa av partialbråk, så kallad partialbråksuppdelning. 

 
Vi partialbråksuppdelar genom att ansätta en summa av partialbråk, med de nämnare 
som förekommer i det sammansatta bråket. Låt oss studera metoden genom att 
partialbråksuppdela det sammansatta bråk som vi slog ihop tidigare. Vi ansätter då två 
partialbråk, ett med varje nämnare: 

13)1)(3(
17

+
+

−
=

+−
−

x
B

x
A

xx
x  

Nu ska vi bestämma konstanterna A och B. Det finns flera sätt att göra det. 
Huvudmetoden är att multiplicera ekvationen med det sammansatta bråkets hela 
nämnare. Det ger 

)1)(3(
13

17 +−
+

+
−

=− ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ xx
x
B

x
Ax  

I högerledet kan vi förkorta i varje term. Vi får då enbart en ekvation för polynom: 

BAxBAx
BBxAAxx

xBxAx

3)(17
317

)3()1(17

−++=−
−++=−
−++=−

 

För att polynomen ska vara lika fås nu 

⎩
⎨
⎧

−=−
+=

BA
BA
31

7       (  
)2(
)1

Vi får alltså ett ekvationssystem att lösa. 
Vi kan eliminera A genom (ekvation (1)) – (ekvation (2)). Det ger 

),3()1(7 BB −−=−−  dvs 2=B  

Så B är bestämd. Nu kan vi få A från exempelvis ekvation (1): 57 =−= BA  
Insättning av dessa värden ger partialbråksuppdelningen 

1
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3
5

)1)(3(
17

+
+

−
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+−
−

xxxx
x  
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C.2 Instruktioner och frågor 
Här presenteras det material som användes i studien. Till deltagarna gavs ett 
omslag i form av ett vikt A3-papper innehållande uppgifter att arbeta med på egen 
hand och till största del i eget tempo. Uppgifterna var uppdelade i olika häften, del 
0 till del 6, där endast ena sidan på papperet användes. Materialet är här återgivet 
med fokus på innehållet och det återges ej utseendemässigt. 

Instruktioner i del 0 
I detta omslag finns utöver dessa instruktioner 6 delar att arbeta igenom. 
Observera att delarna ska arbetas med i ordning, endast en del i taget och 
när en del är avklarad lägger du tillbaka den i omslaget och går aldrig 
tillbaka till den delen. 
Arbetet handlar om två matematiktexter du kommer att få läsa, texter som 
är av olika typ och som handlar om olika saker. Denna undersökning görs 
bl.a. för att testa olika saker i dessa texter, och undersökningen är inte ett 
test av din förmåga i matematik! 
Läs alltid igenom och följ de instruktioner som finns på de olika delarna, 
fråga om något är oklart. Alla svar du avger är helt anonyma, så jag 
hoppas du är ärlig i dina svar och att du gör ditt bästa. 
Del 1 och 2 handlar om dina spontana uppfattningar och associationer och 
har därför en tidsbegränsning på vardera 6 minuter, och därför ska också 
alla starta med dem samtidigt. Men denna tid är tillräcklig för att inte 
behöva stressa! De övriga delarna saknar tidsbegränsning, och de arbetar 
du sedan igenom i egen takt. 
I del 1 finns en enkät att fylla i, som är cirka en och en halv sida lång. 
I del 2 får du 10 ord, uppdelade på två blad. För vart och ett av dessa ska 
du skriva ner dina spontana tankar och associationer. Det kan handla om 
dess betydelse, någon användning av det eller annan typ av association. 
Det handlar alltså om dina spontana associationer, dvs. du ska inte sitta 
och fundera mycket kring varje ord. 
Innehåll i övriga delar beskrivs senare. 
Invänta nu besked från försöksledaren innan du tar fram del 1. 

Instruktioner i del 1 
För varje påstående i enkäten ska du markera med X i den rutan som bäst 
beskriver hur väl du håller med om det som står beskrivet. 
Genom denna enkät vill jag veta hur DU uppfattar saker inom matematik, 
så det är viktigt att du läser påståendena noga och svarar enligt din egen 
uppfattning. Svaren är anonyma. 
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Frågor i del 1 
Totalt innehöll enkäten 25 påståenden fördelade på två sidor och på fem olika 
typer av uppfattningar. Här återges påståendena med samma uppläggning som 
gavs i enkäten. Efter varje påstående anges om detta berör uppfattning om 
matematik som symbolinriktat [S], auktoritärt [A], faktainriktat [F] eller procedur/ 
metodinriktat [P]. Dessutom finns påståenden som berör uppfattning om egen 
kunskap [K]. Vissa påstående är också markerade med ett minustecken, till 
exempel [S-], vilket avser att skalan omvänds innan summan beräknas för olika 
påståenden. Dessa markeringar eller numreringen fanns inte när enkäten användes 
i studien. 

Att lära sig matematik… 
1. … handlar mest om att lära sig använda formler av olika typer [S] 
2. … handlar till stor del om att få ta del av den kunskap som någon mer 

kunnig person besitter [A] 
3. … handlar ofta om att försöka komma ihåg specifika fakta [F] 
4. … är i princip omöjligt utan exempel på hur man kan lösa uppgifter [P] 
5. … handlar oftast om att få reda på hur man använder olika 

problemlösningsmetoder [P] 
6. … tycker jag är svårt [K-] 
I mattetexter… 
7. … bör man när man läser fokusera på symboler och formler [S] 
8. … är det bra om slutsatser finns markerade eftersom dessa är viktigast i en 

text [F] 
9. … är det viktigt att det beskrivs tydligt hur man använder det texten 

behandlar [P] 
10. Utan facit i matteböcker skulle man inte veta om man förstått det man 

håller på med [A] 
På matteprov… 
11. … är det lämpligare att ha en uppgift med en given ekvation att lösa än att 

ha en textuppgift som mynnar ut i samma ekvation [S] 
12. … bör det finnas uppgifter som kräver att man får beskriva varför något är 

som det är eller varför något fungerar som det gör inom matematiken 
[F-] 

13. Jag behöver oftast inte plugga så mycket inför matteprov [K] 
När man ska lösa en matteuppgift… 
14. … måste man använda matematiska symboler i sin lösning [S] 
15. … är det möjligt att på egen hand avgöra om man gör rätt [A-] 
16. … måste man komma på vilken specifik metod som ska användas [P] 
17. Jag är bra på att förklara saker i matte för mina klasskamrater [K] 
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Att förstå ett matematiskt begrepp betyder… 
18. … att kunna ange den givna definitionen av begreppet [F] 
19. … främst att kunna använda sig av begreppet i problemlösning [P] 
Genomgångar av matematikläraren… 
20. … behövs eftersom man inte kan lära sig matte på egen hand [A] 
21. … bör fokusera på att beskriva hur saker är och bör inte innehålla flera 

olika sätt att se på saker [F] 
22. … tycker jag oftast är ganska enkla att förstå [K] 
23. Matematik kan beskrivas lika bra med vanligt språk som med symboler 

och formler [S-] 
24. Inom matematiken behöver man få hjälp från någon mer kunnig person 

för att veta om man förstått saker på rätt sätt [A] 
25. Jag är bra på matte [K] 

Instruktioner i del 2 
Beskriv dina spontana tankar och associationer kring varje ord som ges, 
t.ex. om ordets betydelse, användning av ordet eller association till ordet. 

Frågor i del 2 
Följande fem ord användes avseende texten om absolutbelopp: 

tallinje, definition, avstånd, (x,y), reellt tal 
Följande fem ord användes avseende texten om partialbråksuppdelning: 

3
5
−x

, polynom, nämnare, ekvation, bråk 

Instruktioner i del 3 och del 5 
På nästa sida finns en text. Läs igenom texten lugnt och noggrant i den takt 
som passar dig. 
När du är färdig med denna del lägger du undan denna inuti omslaget, och 
arbetar vidare med nästa del. I nästa del kommer du få svara på frågor om 
textens innehåll och lösa uppgifter som är kopplade till texten. 

Frågor i del 3 och del 5 
Efter varje text efterfrågades läsaren att bedöma sin egen förståelse genom att 
besvara tre frågor: 

1. För innehållet i denna text känner jag att jag: 
Förstår i princip allt 
Förstår det mesta, men inte vissa saker 
Förstår vissa saker, men inte det mesta 
Förstår i princip inget alls 
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2. Om du fick 5 frågor som berör textens innehåll (frågor som ej kräver 

beräkningar), hur många känner du att du skulle kunna besvara korrekt? 
[Svarsalternativ 0 till 5 gavs] 

3. Om du fick 5 uppgifter att lösa/beräkna som utgår från innehållet i texten, 
hur många känner du att du skulle kunna lösa? 
[Svarsalternativ 0 till 5 gavs] 

Instruktioner i del 4 och del 6 
På följande sidor finns olika frågor att besvara och uppgifter att lösa, som 
berör texten du nyss läste. Arbeta igenom frågorna i ordning och bläddra 
aldrig tillbaka i häftet när du väl är färdig med en sida. 
Arbeta i din egen takt, men sitt inte och fundera för mycket på varje fråga, 
eftersom du då inte kommer hinna med allt. 
Besvara frågorna och beskriv dina lösningar så utförligt som möjligt. Men 
även om du känner att du inte kan ge ett fullständigt svar eller en 
fullständig lösning, så skriv ner de saker som skulle kunna vara delar av ett 
svar eller en lösning. 
Om du inte kan besvara en fråga eller lösa en uppgift, så försök 
förklara/beskriva varför, tillsammans med eventuella delar av ett svar, och 
gå sedan vidare till nästa fråga – grubbla inte så mycket på varje fråga! 

Frågor i del 4 och del 6 
Åtta frågor avseende texten om absolutbelopp fördelades på tre sidor, med ut-
rymme att skriva svar direkt efter varje fråga. Här anges efter varje fråga vilken 
typ av förståelse frågan testar; textbaserad (TB) eller förkunskapsbaserad (FB). 
Dessa markeringar fanns dock inte när frågorna ställdes i genomförandet av 
studien. Frågorna var då inte heller numrerade men gavs i den ordning som anges 
här: 

1. Skriv ut hur följande symbol utläses i ord: x  [TB] 

2. Bestäm   (a) 13−    (b) 611−    (c) )0,3(−    Motivera dina svar! [FB] 

3. Vad betyder x  om man tänker på x som en punkt på tallinjen? [TB] 

4. Är ),( yx = yx +  sant eller falskt?  Motivera ditt svar! [FB] 

5. Om det är sant att abba −=− , vilket förhållande måste då gälla 
mellan talen a och b? Motivera ditt svar! [TB] 

6. Lös ekvationen 52 =+x . Redovisa och motivera dina beräkningar! 
[FB] 

7. Kan x  vara ett negativt tal? Motivera ditt svar! [TB] 
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8. Fortsätt följande mening, och motivera din angivna fortsättning: 
Eftersom )7(7 −−=+ xx  så kan 7+x  tolkas som avståndet… 
[FB] 

 
Sju frågor avseende texten om partialbråksuppdelning fördelades på tre sidor: 

1. Genomför första steget (dvs. ansättningen) i partialbråksuppdelningen 

av 
)2)(4(

9
++ xx

x  [FB] 

2. Beskriv så utförligt som möjligt hur man går vidare och fullföljer 
partialbråksuppdelningen från följande: BBxAAxx 317 −++=−  
(Beskriv så mycket som möjligt med ord hur man går vidare, du 
behöver inte genomföra beräkningarna) [TB] 

3. Är 
12

3
)1)(2(

3
+

⋅
+

=
++ x

x
xxx

x  ett exempel på en partialbråks-

uppdelning? Motivera ditt svar! [TB] 
4. Vad kallas bråket man utgår ifrån i en partialbråksuppdelning? [TB] 
5. Fortsätt och fullfölj följande partialbråksuppdelning: 

1)1(
1

−
+=

− x
B

x
A

xx
 [FB] 

6. Vilket bråk har följande partialbråksuppdelning: 
4

2
3

1
−

+
+ xx

? 

Motivera ditt svar! [FB] 
7. Genomför första steget (dvs. ansättningen) i partialbråksuppdelningen 

av 
)7)(2)(3(

5
−+−

−
xxx

x  [FB] 

C.3 Bedömningsmallar 
Här finns de bedömningsmallar som använts i studien för att skapa kvantitativa 
mått på förkunskaper och läsförståelse. 

Associationer till orden som användes som förkunskapstest bedömdes i tre 
nivåer. Alla möjliga kategorier under varje nivå finns inte nödvändigtvis med på 
alla ord. 

Svar på frågorna avseende läsförståelse bedömdes i olika kategorier för olika 
frågor, markerade med olika bokstavskombinationer där huvudkategorier anges 
med versaler och vissa varianter/tillägg med gemener. Dessa kategorier jämfördes 
sedan för att få en gemensam poängsättning på frågorna (se tabeller C.1 till C.4). 
Flera kategorier från samma fråga kunde då komma att erhålla samma poäng. 
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Förkunskapstest – texten om absolutbelopp 

Ord nr 1: tallinje 
Hög organisation (3 poäng) 
Definition: linje där alla (reella) tal placerats i storleksordning. 
Partiell organisation (2 poäng) 
Exempel: [ritad tallinje], termometer, linjal, tidsaxel. Attribut: gradering, oändligt 
lång. Definierande egenskap: rät linje, storleksordning, alla (reella) tal. 
Diffus organisation (1 poäng) 
Association: koordinatsystem, oändlighet, vag/implicit referens till tidsaxel (t.ex. 
från historia). Morfem: linje med tal, talföljd. Personlig erfarenhet: används 
till/i…. 

Ord nr 2: definition 
Hög organisation (3 poäng) 
Definition: bestämning, angivelse vad något är. 
Partiell organisation (2 poäng) 
Exempel: t.ex. en specifik funktion om framgår att f definieras, förklaring av ett 
ord/begrepp. Attribut: betydelse, överenskommelse, innebörd. Definierande 
egenskap: förklarar, påstående. 
Diffus organisation (1 poäng) 
Association: ord, begrepp, regel, beskrivning (av…). Morfem: definiera, 
derivatans definition, definition av [något]. 

Ord nr 3: avstånd 
Hög organisation (3 poäng) 
Definition: (längd av) sträcka mellan två punkter.  
Partiell organisation (2 poäng) 
Exempel: 20 mil mellan Linköping och Stockholm. Attribut: rät linje, två punkter, 
start och slut. Definierande egenskap: längd, sträcka. 
Diffus organisation (1 poäng) 
Association: långt, kort, mäta, längdenheter, skillnad. Morfem: avståndstabell. 

Ord nr 4: (x,y) 
Hög organisation (3 poäng) 
Definition: punkt i koordinatsystem. 
Partiell organisation (2 poäng) 
Exempel: [ritat koord.syst. med punkt utsatt och markerad]. Attribut: koordinater. 
Definierande egenskap: punkt. 
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Diffus organisation (1 poäng) 
Association: variabler, funktion, koordinatsystem, kurva. Morfem: x-axel, y-axel. 

Ord nr 5: reellt tal 
Hög organisation (3 poäng) 
Definition: rationellt eller irrationellt tal, tal som kan skrivas i decimalform, 
uppräkning av ”alla” (pos, neg, bråk, decimal) så framgår att ej begränsad syn. 
Partiell organisation (2 poäng) 
Exempel: ger exempel utan att täcka in ”alla” (se def). Attribut: utan imaginärdel. 
Definierande egenskap: decimalform. 
Diffus organisation (1 poäng) 
Association: komplext tal. Morfem: (hela) tal. Personlig erfarenhet: beskrivning 
som explicit exkluderar vissa reella tal eller inkluderar icke-reella. 
 

Förkunskapstest – texten om partialbråksuppdelning 

Ord nr 1: 
3

5
−x

 

Hög organisation (3 poäng) 
Överordnat begrepp: (rationellt/algebraiskt/matematiskt) uttryck. Koppling: 
funktion (om förklaras mer). 
Partiell organisation (2 poäng) 
Attribut: nämnare, täljare, division. Definierande egenskap: bråk, variabel. 
Diffus organisation (1 poäng) 
Association: algebra, funktion, ekvation. 

Ord nr 2: polynom 
Hög organisation (3 poäng) 
Överordnat begrepp: (algebraiskt/matematiskt) uttryck. Definition: summa av []-
termer där korrekt beskriven term. Koppling: funktion (om förklaras med). 
Partiell organisation (2 poäng) 
Exempel: [ger korrekt exempel]. Attribut: gradtal, nollställen. Definierande 
egenskap: positiva exponenter, koefficienter, variabel, termer, summa. 
Diffus organisation (1 poäng) 
Association: algebra, ekvation, Pascals triangel, funktion, kurva/graf, x, upphöjt, 
faktorisering. Morfem: polynomdivision, polynomekvation, andragradspolynom. 

Ord nr 3: nämnare 
Hög organisation (3 poäng) 
Definition: (uttryck/tal) under bråkstrecket, det man dividerar med. 
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Partiell organisation (2 poäng) 
Exempel: [ger bråk och pekar ut nämnaren]. Definierande egenskap: bråk, under, 
division. 
Diffus organisation (1 poäng) 
Association: täljare. Morfem: minsta gemensamma nämnare. 

Ord nr 4: ekvation 
Hög organisation (3 poäng) 
Definition: likhet mellan två (matematiska) uttryck, likhet med någon obekant. 
Analogi: balansvåg som är i balans. 
Partiell organisation (2 poäng) 
Exempel: [ger exempel]. Attribut: lösning, rot, vänsterled, högerled. Definierande 
egenskap: obekant, likhet. 
Diffus organisation (1 poäng) 
Association: lösa, x, variabel. Morfem: ekvationslösning, andragradsekvation, 
ekvationssystem. 

Ord nr 5: bråk 
Hög organisation (3 poäng) 
Definition: uttryck av formen a/b, ett tal/uttryck delat med ett annat. 
Partiell organisation (2 poäng) 
Exempel: [ger exempel utan kommentar], rationellt tal. Attribut: täljare, nämnare, 
kvot. Definierande egenskap: division. 
Diffus organisation (1 poäng) 
Association: delar (av…), procent, decimaltal. Morfem: bråkstreck, bråktal. 

 

Frågor avseende läsförståelse för texten om absolutbelopp 
1. Skriv ut hur följande symbol utläses i ord: x  [TB] 

A. Absolut tal/värde 
B. Belopp 
C. Absolutbelopp 
a) Något av ovanstående, tillagt ”av x” eller liknande [dock INTE ”abs.talet 

x” eller liknande, ska framgå att ”gör” något med x] 
Kommentarer: 
Både A och B berör en del av den korrekta benämningen. Dessa har dessutom 
endast en ytlig brist jämfört med C. 
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2. Bestäm   (a) 13−    (b) 611−    (c) )0,3(−    Motivera dina svar! [FB] 

A. Rätt svar (bortsett ev. slarv) – bristfällig/konstig motivering räknas också 
hit 

Motiveringar: 
a) Är det positiva talet 
b) Anger =-(-13)=13 eller =abs(5)=5 eller =abs(-3)=3 
c) Hänvisar explicit till definition eller till x>y (eller liknande) för b-uppg. 
d) Avstånd/sträcka 
Kommentarer: 
Både A och Aa kan baseras på ytliga generaliseringar av påståenden/exempel. 

3. Vad betyder x  om man tänker på x som en punkt på tallinjen? [TB] 

A. Avstånd/sträcka 
B. Avstånd till/från x 
C. Avstånd till/från 0 (origo) 
D. Avstånd mellan x/punkten och 0 
Kommentarer: 
B ses inte som tillföra något väsentligt jämfört med A. C kan ses som 
”fortsättning” på frågans formulering, dvs. att punkten x antas implicit och 
därmed i princip likvärdig med D. 

4. Är ),( yx = yx +  sant eller falskt?  Motivera ditt svar! [FB] 

A. Sant 
a) ty abs(x,0)=abs(x) och abs(0,y)=abs(y) eller liknande 
b) enligt felaktig beräkning med Pythagoras sats (typ a2=b2+c2 => a=b+c) 

B. Falskt 
a) Ritar figur eller på annat sätt framgår korrekt syn på avstånd som avses, 

men utan specifika kommentarer kring varför falskt 
b) HL måste vara större än VL 
c) HL<>VL ty… resonemang med avstånd 

Kommentarer: 
Ingen motivering ger 0 poäng eftersom det är 50 % chans för rätt. 

5. Om det är sant att abba −=− , vilket förhållande måste då gälla mellan 
talen a och b? Motivera ditt svar! [TB] 

A. b större än a 
B. b större än eller lika med a 
a) Motivering: b-a ska vara ett positivt tal (eller noll) eftersom lika med 

absolutbelopp/avstånd 
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b) Hänvisar (indirekt) till def., t.ex. att skulle vara a-b om a>b 

6. Lös ekvationen 52 =+x . Redovisa och motivera dina beräkningar! [FB] 

A. En lösning 
a) Med motivering, t.ex. att abs.belopp är det positiva talet, om ger 

positiva roten 
B. Rör till det med, eller påbörjar endast, uppdelning i två fall 
C. Båda lösningarna 
Kommentarer: 
Att stanna vid abs(x)=3 ger 0 poäng. 
Korrekt genomförd lösning med båda rötter separeras inte med avseende på 
motivering eller ej ty svårt avgöra gräns för vettig motivering eftersom denna i 
så fall borde beröra att det endast finns två lösningar, något som blir för 
avancerat. 
En lösning utan motivering ger 0 poäng men Aa ger poäng ty baseras på en 
korrekt aspekt av absolutbelopp. 

7. Kan x  vara ett negativt tal? Motivera ditt svar! [TB] 

A. Ja, ibland är det lika med –x (och ibland x) 
B. Nej (ingen eller bristande motivering) 
C. Nej, ty absolutbelopp gör talet positivt 
D. Nej, ty om x negativt så är –x positivt 
E. Föregående men också kopplat till definitionen, att abs(x)=-x om x är 

negativt [accepterar skrivsätt abs(-x)=-(-x)=x som motivering] 
F. Nej, ty är ett avstånd / en sträcka 
Kommentarer: 
Att endast motivera med att belopp gör talet positivt ses som bristande 
motivering, dvs. att B och C är likvärdiga. E och F ses som olika typer av 
motiveringar men likvärdiga. 

8. Fortsätt följande mening, och motivera din angivna fortsättning: 
Eftersom )7(7 −−=+ xx  så kan 7+x  tolkas som avståndet… [FB] 

A. Mellan x och 7 
B. Mellan x och -7 

a) Utan motivering 
b) Med motivering; hänvisning till abs(x-y) 
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Frågor avseende läsförståelse för texten om partialbråksuppdelning 
1. Genomför första steget (dvs. ansättningen) i partialbråksuppdelningen av 

)2)(4(
9

++ xx
x  [FB] 

A. Summa av två bråk med korrekta nämnare (men inga/konstiga konstanter) 
B. Korrekta partialbråk med konstanter, men med multiplikation emellan 
C. Korrekt ansats 

a) Felaktig likhet, t.ex. 9x=[korrekt ansats] 
b) Gjort mer än ansättningen på korrekt sätt (multiplicera med nämnaren) 
c) Bara ett uttryck, ingen likhet med det sammansatta bråket 

Kommentarer: 
Frågan kan besvaras utifrån ganska ytlig förståelse, fråga 7 testar dock mer 
förståelse för principen. 
Båda felaktigheter från A och B (multiplikation och konstiga täljare) ger 0 
poäng. 
Cc verkar mest handla om slarv ty flera har likhet i ena utav frågor 1 och 7 
men ej i andra. 

2. Beskriv så utförligt som möjligt hur man går vidare och fullföljer 
partialbråksuppdelningen från följande: BBxAAxx 317 −++=−  (Beskriv så 
mycket som möjligt med ord hur man går vidare, du behöver inte genomföra 
beräkningarna) [TB] 

A. Lösa ekvation / Lösa ut x – ett fokus på x-termerna i hela likheten 
B. Utbrytning av x i HL 
C. Ekvationssystem nämns/beskrivs, men ej i detalj – men ska framgå att man 

skapar ett ekv.system (dock ej hur, eller att har brister i beskrivning hur) 
D. Skapandet av ekv.systemet beskrivs 
Kommentarer: 
A ger 0 poäng ty har helt fel fokus. 
Eftersom målet är att kunna genomföra proceduren klassas B bättre än C. 

3. Är 
12

3
)1)(2(

3
+

⋅
+

=
++ x

x
xxx

x  ett exempel på en partialbråksuppdelning? 

Motivera svar! [TB] 
A. Ja, ty likheten är sann 
B. Ja, eftersom bråket är uppdelat i enklare bråk (i partialbråk) 
C. Nej, bara en enkel omskrivning 
D. Nej, blir inte rätt om slår ihop 
E. Nej, det ska vara en summa av bråk i uppdelning, add/subtr och inte mult 
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Kommentarer: 
A berör inte egenskaper hos partialbråksuppdelning utan fokusera endast på 
likheten och ger därför 0 poäng. B berör däremot en aspekt av 
partialbråksuppdelning. 
Det finns en risk att svar på denna fråga baseras främst på ytliga jämförelser 
med exemplet som gavs, därför klassas svaren relativt lågt sedan i jämförelsen 
med övriga frågor. 

4. Vad kallas bråket man utgår ifrån i en partialbråksuppdelning? [TB] 
A. Partialbråk 
B. Sammansatt 
Kommentarer: 
Även om A kan bero på enkel sammanblandning av namnen (ytlig aspekt) ger 
denna 0 poäng eftersom ordet används i frågan. 

5. Fortsätt och fullfölj följande partialbråksuppdelning: 
1)1(

1
−

+=
− x

B
x
A

xx
 

[FB] 
A. Multiplicera med hela nämnare 
B. Förkorta för skapa ekvation utan nämnare (accepterar felaktiga 

förkortningar) 
C. Skapa polynom (mult in A, bryt ut x) 
D. Skapa ekvationssystem (och lös) 
Kommentarer: 
Alla ovan kategorier inkluderar de föregående. 
Om operationer endast görs i HL med VL oförändrat (eller liknande) så ger 
det 0 poäng. 
B placeras på samma poäng som A eftersom man kan komma naturligt från A 
utan direkt insyn i partialbråksuppdelning. 

6. Vilket bråk har följande partialbråksuppdelning: 
4

2
3

1
−

+
+ xx

? Motivera 

ditt svar! [FB] 
A. Ansätter ett sammansatt bråk (inga krav på vettig ansats i täljaren, men att 

markerat att denna måste hittas) 
B. Slår samman till gemensamt bråkstreck för att få ett bråk 
Kommentarer: 
Det finns en risk att denna fråga ej testar något direkt relaterat till 
partialbråksuppdelning utan att de av ”ren rutin” slår ihop bråken på 
gemensamt bråkstreck. 
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7. Genomför första steget (dvs. ansättningen) i partialbråksuppdelningen av 

)7)(2)(2(
5

−+−
−

xxx
x  [FB] 

A. Summa av tre bråk med korrekta nämnare (men inga/konstiga konstanter) 
B. Korrekta partialbråk med konstanter, men med multiplikation emellan 
C. Korrekt ansats 

a) Felaktig likhet, t.ex. 5-x=[korrekt ansats] 
b) Gjort mer än ansättningen på korrekt sätt (multiplicera med nämnaren) 
c) Bara ett uttryck, ingen likhet med det sammansatta bråket 

Kommentarer: 
Båda felaktigheter från A och B (multiplikation och konstiga täljare) ger 0 
poäng. 
Cc verkar mest handla om slarv ty flera har likhet i ena utav frågor 1 och 7 
men ej i andra. 

 

Poängsättning av frågor avseende läsförståelse 
Till skillnad mot studien i kapitel 4 har här gjorts en allmän beskrivning av 
poängsättning som appliceras på alla frågor: 
1 poäng: Del av enstaka påstående (kan alltså vara delvis felaktiga saker) eller 

enstaka påstående generaliserat felaktigt/bristfälligt 
2 poäng: Korrekt enstaka påstående eller något baserat på mer förhållanden/ 

resonemang med bristande/ingen/felaktig förklaring/beskrivning 
3 poäng: Baserat på förhållanden/resonemang (t.ex. utifrån flera påståenden i 

texten) men partiella, ej helt specificerade, med någon brist 
4 poäng: Specificerade förhållanden/resonemang 

 
Tabeller C.1 till C.4 visar poängsättning av de olika kategorierna för de fyra 

olika typerna av frågor (TB och FB för de båda texterna). 
 
 

Tabell C.1. Poängsättning av olika svarskategorier för TB-frågor till texten om 
absolutbelopp. 

 Fråga 
Poäng 1 3 5 7 
1 A, B, C A, B A A 
2 Aa, Ba, Ca C, D B B, C 
3   Aa, Ab D 
4   Ba, Bb E, F 
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Tabell C.2. Poängsättning av olika svarskategorier för FB-frågor till texten om 
absolutbelopp. 

 Fråga 
Poäng 2 a,b,c 4 6 8 
1 A, Aa Aa Aa A 
2 Ab Ab B  
3 Ac, Ad Ba, Bb C Ba 
4  Bc  Bb 
 
 
Tabell C.3. Poängsättning av olika svarskategorier för TB-frågor till texten om 

partialbråksuppdelning. 

 Fråga 
Poäng 2 3 4 
1 C B, C, D  
2 B E B 
3 B+C   
4 D   
 
 
Tabell C.4. Poängsättning av olika svarskategorier för FB-frågor till texten om 

partialbråksuppdelning. 
 Fråga 
Poäng 1 5 6 7 
1 A, B, Ca  A  
2 C, Cb, Cc A, B B A, B, Ca 
3  C  C, Cb, Cc 
4  D   
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C.4 Tabeller 
Här finns tabeller som inte direkt används i analysen av data i studien men som 
utnyttjas för att granska de metoder, variabler och mått som används. 
 
 
Tabell C.5. Korrelationer mellan alla enstaka frågor samt totala poängen 

(summan) för uppfattningar. Uppfattning om symbolinriktat behan-
dlas i tabellens övre högra del (N = 91) och uppfattning om auktori-
tärt i tabellens nedre vänstra del (N = 89). Numreringen avser ord-
ningen frågorna kom i enkäten. 

 Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Summa 
Fråga 1  0,380** 0,272** -0,042 0,004 0,582** 
Fråga 2 0,174  0,199 -0,109 0,120 0,533** 
Fråga 3 0,009 0,272**  0,104 0,072 0,647** 
Fråga 4 0,150 0,287** 0,026  0,043 0,433** 
Fråga 5 0,229* 0,243* 0,080 0,374**  0,456** 
Summa 0,536** 0,689** 0,416** 0,638** 0,659**  
* Korrelation signifikant vid nivå 0,05. 
** Korrelation signifikant vid nivå 0,01. 
 
 
Tabell C.6. Korrelationer mellan alla enstaka frågor samt totala poängen 

(summan) för uppfattningar. Uppfattning om faktainriktat behandlas i 
tabellens övre högra del (N = 90) och uppfattning om proce-
dur/metodinriktat i tabellens nedre vänstra del (N = 91). Numre-
ringen avser ordningen frågorna kom i enkäten. 

 Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Summa 
Fråga 1  0,153 0,086 0,114 0,213* 0,547** 
Fråga 2 0,107  0,067 -0,057 0,204 0,507** 
Fråga 3 0,057 0,339**  0,073 0,074 0,531** 
Fråga 4 0,251* 0,333** 0,103  0,099 0,441** 
Fråga 5 0,207* 0,063 0,006 0,145  0,622** 
Summa 0,610** 0,615** 0,518** 0,663** 0,452**  
* Korrelation signifikant vid nivå 0,05. 
** Korrelation signifikant vid nivå 0,01. 
 



C.4 Tabeller  227 
 

Tabell C.7. Korrelationer mellan alla enstaka frågor samt totala poängen 
(summan) för uppfattningar om egen kunskap. Numreringen avser 
ordningen frågorna kom i enkäten. N = 89. 

 Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Summa 
Fråga 1  0,375** 0,449** 0,355** 0,523** 0,752** 
Fråga 2   0,309** 0,413** 0,484** 0,758** 
Fråga 3    0,301** 0,404** 0,667** 
Fråga 4     0,276** 0,653** 
Fråga 5      0,739** 
Summa       
* Korrelation signifikant vid nivå 0,05. 
** Korrelation signifikant vid nivå 0,01. 
 
 
Tabell C.8. Korrelationer mellan alla enstaka frågor samt totala poängen 

(summan) för förkunskapstesten. Frågorna (orden) för texten om 
absolutbelopp behandlas i tabellens övre högra del och frågorna för 
texten om partialbråksuppdelning i tabellens nedre vänstra del. 
N = 91. 

 Ord 1 Ord 2 Ord 3 Ord 4 Ord 5 Summa 
Ord 1  0,039 0,091 0,001 0,310** 0,515** 
Ord 2 0,228*  -0,185 -0,076 -0,009 0,348** 
Ord 3 0,062 -0,268*  0,134 0,010 0,534** 
Ord 4 0,122 0,197 0,125  0,044 0,445** 
Ord 5 0,165 0,295** 0,138 0,298**  0,523** 
Summa 0,557** 0,554** 0,357** 0,598** 0,709**  
* Korrelation signifikant vid nivå 0,05. 
** Korrelation signifikant vid nivå 0,01. 
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Tabell C.9. Korrelationer mellan alla enstaka frågor samt totala poängen 
(summan) för TB-frågor om absolutbelopp. N = 86. 

 Fråga 1 Fråga 3 Fråga 5 Fråga 7 Summa* 
Fråga 1  0,338** 0,220* 0,386** 0,626** 
Fråga 3   0,351** 0,429** 0,701** 
Fråga 5    0,270* 0,654** 
Fråga 7     0,815** 
Summa      
* Korrelation signifikant vid nivå 0,05. 
** Korrelation signifikant vid nivå 0,01. 
 
 
Tabell C.10. Korrelationer mellan alla enstaka frågor samt totala poängen 

(summan) för FB-frågor om absolutbelopp. N = 86. 

 Fråga2a Fråga2b Fråga2c Fråga4 Fråga6 Fråga8 Summa
Fråga2a  0,498** 0,485** 0,435** 0,226* 0,064 0,629** 

Fråga2b   0,601** 0,527** 0,333** 0,330** 0,784** 

Fråga2c    0,541** 0,299** 0,130 0,731** 

Fråga4     0,371** 0,231* 0,799** 

Fråga6      0,277** 0,632** 

Fråga8       0,499** 

Summa        

* Korrelation signifikant vid nivå 0,05. 
** Korrelation signifikant vid nivå 0,01. 
 
 
Tabell C.11. Korrelationer mellan alla enstaka frågor samt totala poängen 

(summan) för TB-frågor om partialbråksuppdelning. N = 88. 

 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Summa* 
Fråga 2  0,356** -0,016 0,833** 
Fråga 3   -0,034 0,624** 
Fråga 4    0,422** 
Summa     
* Korrelation signifikant vid nivå 0,05. 
** Korrelation signifikant vid nivå 0,01. 
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Tabell C.12. Korrelationer mellan alla enstaka frågor samt totala poängen 
(summan) för FB-frågor om partialbråksuppdelning. N = 87. 

 Fråga 1 Fråga 5 Fråga 6 Fråga 7 Summa* 
Fråga 1  0,451** 0,417** 0,520** 0,754** 
Fråga 5   0,564** 0,287** 0,774** 
Fråga 6    0,435** 0,763** 
Fråga 7     0,757** 
Summa      
* Korrelation signifikant vid nivå 0,05. 
** Korrelation signifikant vid nivå 0,01. 
 
 
Tabell C.13. Korrelationer mellan alla enstaka frågor samt totala poängen 

(summan) för bedömning av läsförståelse. Texten om absolutbelopp 
behandlas i tabellens över högra del (N = 90) och texten om 
partialbråksuppdelning i tabellens nedre vänstra del (N = 89). 

 Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Summa* 
Fråga 1  0,822** 0,822** 0,923** 
Fråga 2 0,775**  0,898** 0,937** 
Fråga 3 0,817** 0,823**  0,947** 
Summa 0,910** 0,911** 0,939**  
* Korrelation signifikant vid nivå 0,05. 
** Korrelation signifikant vid nivå 0,01. 
 
 
Tabell C.14. Medelvärden på varje fråga i enkäten om uppfattningar. 

Fråga m Fråga m Fråga m Fråga m Fråga m 
1 1,54 6 1,16 11 0,93 16 1,95 21 1,20 
2 1,51 7 1,53 12 1,90 17 1,53 22 1,97 
3 0,69 8 1,99 13 1,43 18 1,52 23 1,78 
4 1,29 9 2,23 14 1,87 19 2,42 24 2,01 
5 2,15 10 2,27 15 1,89 20 1,80 25 2,05 
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