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Abstrakt 

Denna studie inriktar sig mot matematik och läsförståelse med fokus på textuppgifter 

för elever på mellanstadiet. PISA (Programme for International Student Assessment) 

är ett internationellt program där 15 åriga elevers kunskaper testas i dels matematik 

och läsförståelse. Resultatet från 2015 visar att elevers kunskaper i matematik och 

läsförståelse har förbättrats. Syftet med studien var att undersöka om resultatet i 

matematik och läsförståelse kan ha ett samband och i så fall vilka bakomliggande 

orsaker det kan finnas. Vi vill även undersöka vilka samband som kan finnas mellan 

lärande i matematik och läsförståelse med fokus på textuppgifter. Den metod som 

använts är en systematisk litteraturstudie där resultatet grundas på tio utvalda artiklar 

som analyserats. I den granskade forskningen identifierades ett sociokulturellt 

perspektiv. Forskningen har lyft bakgrundsfaktorer som kan påverka elevers resultat 

i matematik och läsning. Resultatet pekar på att läsning har en betydande roll för 

lärandet i matematik.   
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1 Inledning 

Denna studie fokuserar på matematik och läsförståelse med fokus på textuppgifter för 

elever på mellanstadiet. PISA (Programme for International Student Assessment) är 

ett internationellt program där 15 åriga elevers kunskaper testas i dels matematik och 

läsförståelse. Rasmusson et al. (2016) skriver att det går att se en förbättring på 

svenska elevers resultat inom både matematik och läsförståelse från år 2012 till 2015 

i PISA-undersökningen. Från vår sida väcktes en nyfikenhet på om det finns ett 

samband mellan matematik och läsförståelse med fokus på textuppgifter, då PISA-

resultaten visar att elevers resultat i matematik och läsförståelse går i samma riktning.  

De övergripande målen i ämnet matematik i läroplanen (Skolverket 2019) beskriver 

att eleven ska kunna använda och förstå matematiska begrepp samt se samband 

mellan matematiska begrepp. Eleven ska även kunna använda olika metoder och 

strategier. Svenskämnets övergripande mål är bland annat att eleven ska kunna läsa 

och analysera texter för olika syften samt att de ska kunna anpassa språket i olika 

sammanhang (Skolverket 2019). I kommentarmaterialet i ämnet svenska kan man 

läsa att ett brett ord- och begreppsförråd har betydelse för språkliga uttrycksformer 

och ger eleven möjlighet att använda språket i fler sammanhang (Skolverket 2017). 

Enligt Segerby (2017) synliggörs i Sverige ett samband mellan läsförståelse och 

matematiska färdigheter i årskurs fyra. Detta då textuppgifter i matematik från årskurs 

fyra och uppåt kräver högre läsförståelse av eleverna än tidigare. Vilket kan skapa ett 

problem för elever som inte behärskar läsförståelsen då även textuppgifter i 

matematiken är uppbyggda på ett annat sätt än texter i andra ämnen. Textuppgifter 

innehåller ofta få ledtrådar om det matematiska innehållet vilket ställer höga krav på 

läsförståelse och betydelsen av olika begrepp. Författaren betonar också att 

undervisning i matematik innehåller mer individuellt arbete jämfört med andra 

ämnen. För eleven betyder detta ett större ansvar för att själv tolka och skapa egna 

föreställningar om texterna (Segerby 2017). 

Utifrån resultaten i PISA (Rasmusson et al. 2016) vill vi veta om det förbättrade 

resultatet i matematik och läsförståelse kan ha ett samband och i så fall vilka 

bakomliggande orsaker det kan finnas. Vi vill även undersöka vilka samband som kan 

finnas mellan matematik och läsförståelse med fokus på textuppgifter. 
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2 Syfte & forskningsfrågor 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka forskning om 

läsförståelsens roll i relation till lärande i matematik och hur mellanstadieelevers 

arbete med textuppgifter kan påverkas av deras läsförståelse. 

 

2.1 Forskningsfrågor 
- Vilka samband finns mellan matematik och läsförståelse med fokus på 

textuppgifter?   

- Vilka påverkansfaktorer har läsförståelsen för elevers arbete med 

matematiska textuppgifter? 
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3 Begrepp 

I detta avsnitt förklaras några av de begrepp som är viktiga och återkommande i 

studien. 

 

Läsförståelse (reading comprehension) 

Läsförståelse handlar om individens förmåga att kunna använda läsning som ett 

redskap för att kunna delta i samhället (Rasmusson et al, 2016).  

Matematik (mathematics, math)  

Matematik är individens förmåga att använda och behärska matematiska begrepp och 

resonemang inom ämnet (Rasmusson et al, 2016).  

Textuppgifter (text data) 

Textuppgifter är rutinuppgifter som uttrycks i ord istället för siffror (Van Bommel, 

Palmér & Liljekvist, 2018). Det kan innehålla såväl informella som vardagliga ord 

(Skolverket 2019).  
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4 Metod 

I detta avsnitt presenteras metoden som används i den systematiska litteraturstudien. 

Inledningsvis beskrivs det vad som kännetecknar en systematisk litteraturstudie. 

Därefter framställs hur avgränsningar, sökordsprocess och urval har skett. Det lyfts 

också vilka artiklar som valts ut till studien. Avslutningsvis presenteras etiska 

aspekter som spelar stor roll för tillförlitligheten i litteraturstudien.  

 

4.1 Systematisk litteraturstudie och innehållsanalys 
En systematisk litteraturstudie innebär att “systematiskt söka, kritiskt granska och 

därefter sammanställa litteratur inom ett valt ämne eller problemområde” (Eriksson 

Barjas, Forsberg & Wengström 2013, s.31). Med det som underlag finns det möjlighet 

att undersöka om läsförståelsen har betydelse för matematiken med fokus på 

textuppgifter. Till det har vetenskapliga artiklar, avhandlingar och böcker lästs och 

analyserats i förhållande till frågeställningarna. Dessa har sammanställts i ett 

sökschema och finns som bilaga. 

  

Studiens design grundar sig i att systematiskt hitta forskning som berör 

forskningsfrågorna och försöka hitta kopplingar och svar. En innehållsanalys är ett 

arbetssätt för forskare för att systematiskt och stegvis sortera insamlat material, för 

att lättare hitta teman och mönster (Eriksson Barajas, et. al., 2013). Inledningsvis sker 

en undersökning av kopplingen mellan läsförståelse och matematik för att sedan 

fokusera på hur textuppgifter påverkas av dem samt vilka lönsamma metoder som 

finns. Med hjälp av Denscombes (2000) metoder förs egna tankar och idéer om det 

forskningen säger. Det sker via en loggbok eller i marginalen i det använda 

dokumentet. Metoden används för att hitta en möjlig förklaring till 

forskningsfrågorna genom att fånga upp återkommande mönster i de olika 

forskningarna. För att förhålla studien till det forskningsetiska principerna kommer 

ytterligare en metod i resultatet och diskussionen av studien. Detta genom att 

problematisera samband och analysera olikheter (Allwood & Erikson 2017). De olika 

metoderna kan leda till en möjlig förståelse för läsförståelsens roll i matematiken.  

 

4.2 Avgränsningar  
De inkluderingskriterierna som tagits hänsyn till i studien är att artiklarna är skrivna 

på antingen svenska eller engelska eftersom det är de två språk som behärskas. 

Artiklarna är även utvalda efter årtal från 2000–2019 för att ta del av den senaste 

forskningen inom området. Ytterligare avgränsningar har gjorts genom att välja 

artiklar och avhandlingar som riktas mot mellanstadiet. Samtliga artiklar har varit 

refereegranskade för att ge studien så hög tillförlitlighet som möjligt. De artiklar och 

avhandlingar som inte har riktats mot mellanstadiet har exkluderats. Under det tidiga 

skedet i studien exkluderades även problemlösning för att studien inte ska bli för bred. 

 

4.3 Sökordprocess och urval 
Datainsamling av artiklar skedde vid tre olika tillfällen, första gången fanns en 

bibliotekarie till hands och vägledde sökningen och vid andra gången skedde 
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sökningen på egen hand. Sökord som använts för att hitta relevant litteratur var 

läsförståelse (reading comprehension), och (and), matematik (mathematics) samt 

reading in math. Den tredje datainsamlingen utfördes via manuella sökningar där 

granskningar av artiklars referenslistor utfördes. 

 

4.3.1 Sökning i databasen DIVA 

Vid en sökning i DIVA användes sökorden läsförståelse och matematik. Det gav 98 

träffar utan avgränsningar. Med en avgränsning på refereegranskat gav det 3 träffar. 

Därefter lästes abstrakten till de artiklarna. Slutligen valdes en rapport ut då den 

ansågs vara relevant för studien.  

 

4.3.2 Sökning i databasen Libris 

Vid sökning i Libris användes sökorden mathematics and reading comprehension. 

Det gav 46 träffar utan avgränsningar. Med en avgränsning på avhandling gav det 5 

träffar. Därefter lästes abstrakten till de avhandlingarna och två avhandlingar valdes 

ut som relevanta för studien.  

 

4.3.3 Sökning i databasen ERIC 

Vid en första sökning i databasen ERIC användes sökorden math and reading 

comprehension. Det gav 159 träffar utan avgränsningar. Med avgränsningar på 

scholarly journals, 2000–2019 och middle school gav det 3 träffar. Därefter lästes 

abstrakten till de artiklarna och slutligen valdes en artikel ut. Vid den andra sökningen 

i databasen användes sökorden reading comprehension in math och det gav 468 

träffar. Med avgränsningar på peer reviewed, scholarly journals, 2000–2009, grade 4 

gav det 3 artiklar. Därefter lästes abstrakt till de artiklarna och slutligen valdes två av 

dessa ut som relevanta för studien.  

 

4.3.4 Manuell sökning 

Referenslistor ur artiklar som används i studien har granskats. Så kallad manuell 

sökning för att hitta ytterligare relevant forskning till studien (Eriksson Barajas, et. 

al., 2013). Utifrån dessa sökningar hittades fyra artiklar som ansågs relevanta för 

denna studie.  

 

4.4 Lista på utvalda artiklar 
Nedan följer respektive artiklar från varje databas. 

 

4.4.1 Referens från databasen DIVA 

• Rasmusson, M., Oskarsson, M., Eliasson, N., Lundgren, M., Karlsson, K. G., 

Fredriksson, U., … Sollerman, S. (2016). PISA 2015: 15-åringars kunskaper 

i naturvetenskap, läsförståelse och matematik. Stockholm: Skolverket.  



 

6(16) 

 

4.4.2 Referens från databasen Libris 

• Segerby, C. (2017). Supporting mathematical reasoning through reading and 

writing in mathematics: making the implicit explicit. Diss. Malmö: Malmö 

högskola, 2017. 

• Österholm, M. (2006). Kognitiva och metakognitiva perspektiv på 

läsförståelse inom matematik. Diss. Linköping: Linköpings universitet, 2006.  

4.4.3 Referens från databasen ERIC 

• Akbasli, S., Sahin, M., & Yaykiran, Z. (2016). "The Effect of Reading 

Comprehension on the Performance in Science and Mathematics", Journal of 

Education and Practice, vol. 7, no. 16, pp. 108-121. 

 

• Vilenius-Tuohimaa, P., Aunola, K., & Nurmi, J. (2008). "The Association 

between Mathematical Word Problems and Reading Comprehension", 

Educational Psychology, vol. 28, no. 4, pp. 409-426. 

 

• Rutherford-Becker, K., & Vanderwood, M.L. (2009). "Evaluation of the 

Relationship between Literacy and Mathematics Skills as Assessed by 

Curriculum-Based Measures", California School Psychologist, vol. 14, pp. 

23-34. 

 

4.4.4 Referens från manuell sökning 

• Sjöberg, G. (2006). Om det inte är dyskalkyli, vad är det då? En multimetod 

studie av eleven i matematikproblem ur ett longitudinellt perspektiv. 

Doktorsavhandling. Umeå Universitet: Umeå. 

 

• Theens, F. (2019). Does language matter? sources of inequivalence and 

demand of reading ability of mathematics tasks in different languages. Diss. 

(sammanfattning) Umeå: Umeå universitet, 2019.  

• Österholm, M., & Bergqvist, E. (2013). What is so special about 

mathematical texts? Analyses of common claims in research literature and of 

properties of textbooks. ZDM, 45(5) 

• Österholm, M. (2007). A reading comprehension perspective on problem 

solving. In C. Bergsten & B. Grevholm (Eds.). Developing and Re-searching 

Quality in Mathematics Teaching and Learning. Proceedings of MADIF 5, 

the 5th Swedish Mathematics Education Research Seminar, Malmö, January 

24-25, 2006 (pp. 136-145). Linköping: SMDF. 
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4.5 Etik 

Litteraturstudien utgår från punkter som Vetenskapsrådet (2017) poängterat som 

viktiga. De lägger vikt vid att tala sanning inom forskningsområdet, visa 

tillvägagångssätt angående metoder och resultat, inte kopiera resultat från andra 

forskare samt vara ärlig och rättvis i bedömningen av andra forskares resultat. Det är 

viktigt att referera korrekt till originalkällor och se till att artiklar är refereegranskade. 

Denscombe (2000) nämner också vikten av att vara objektiv samt sträva efter validitet 

och tillförlitlighet vilket betyder att inte visa egna värderingar eller tyckande samt att 

välja rätt metoder och vara pålitliga, liksom vetenskapsrådet (2017) menar ger ett 

tillförlitligt resultat.  
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5 Resultat 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat utifrån syfte och frågeställningar. 

Resultatet är uppdelat i två övergripande rubriker som belyser sambandet mellan 

läsförståelse och textuppgifter i matematik samt vilka påverkansfaktorer som kan 

finnas för elevers arbete med matematiska textuppgifter. 

 

5.1 Sambandet mellan läsförståelse och textuppgifter i matematik 
Österholm (2007) skriver om elevers förståelse av texter och vad som kan påverka 

elevernas lösningar av textuppgifter. Det som kan påverka är läsning av textuppgifter, 

förståelse av textuppgifter samt lösning av textuppgifter. Författaren diskuterar också 

vad som påverkar den mentala representationen av en text. För att skapa en textbas 

behövs förkunskaper för att kunna avkoda och förstå textens innehåll. Med hjälp av 

både textbasen och läsarens förkunskaper skapas en helhet av den lästa textbasen som 

även kallas situationsmodellen. För situationsmodellen krävs särskilda förkunskaper 

med betydelse för innehållet i texten. En van läsare behöver inte lägga så mycket 

energi på att skapa mentala representationer vid läsning av texter. Syntaktiska och 

semantiska regler i läsningen sker per automatik, det vill säga hur eleven förstår ords 

betydelse och meningars ordarrangemang. Olika kognitiva processer kan ske på mer 

eller mindre omedvetna nivåer.  

“This is not mathematics.  

In mathematics you write symbols not a lot of words” (Segerby 2017 s. 9) 

I ämnet matematik finns en vanlig föreställning att matematik är detsamma som 

att beräkna uppgifter snabbt (Segerby 2017). Det innefattar att svaren ska vara korta 

och innehålla nummer eller siffror. Svenska matematikböcker beskrivs som ett ställe 

för eleven att utföra uppgifter där skrivning, läsning och resonemang om matematik 

inte ingår i ämnet. Segerby (2017) beskriver att matematikboken ligger till grund för 

undervisningen där individuellt arbete är ett vanligt förekommande undervisningssätt. 

Det innebär att eleven med hjälp av läsningen behöver skapa sin egen förståelse för 

matematikinnehållet. Detta eftersom texter är uppbyggda på ett annat sätt än texter i 

andra ämnen. Om läsning inte är en del av matematikklassrummet skriver Österholm 

(2015) att elever skapar egna lässtrategier vid textuppgifter i matematik. En av 

strategierna är att elever hoppar över att tänka realistiskt och med det ignorerar sina 

förkunskaper inom området. Elever använder också strategier där fokus ligger på 

specifika nyckelord och siffror i texterna som gör att resten av texten exkluderas och 

fokus endast hamnar på nyckelord och siffror för att förstå texten. När eleverna 

använder dessa strategier kan läsförståelsen påverkas på ett negativt sätt och eleverna 

utvecklar strategier för läsning av matematiska texter som inte är eftersträvansvärda. 

I matematikundervisningen är inte det primära fokuset på lässtrategier, men 

Österholm (2015) framhåller att det kan tas in i undervisningen på ett informellt sätt. 

Segerby (2017) beskriver att undervisning om läskunskaper i matematik inte är en 

tydlig del av kursplanen för matematik, där lärare uttrycks sakna språklig kompetens 

inom matematik. Rutherford-Becker & Vanderwood (2009) poängterar att mer tid i 

matematikklassrummet behövs för att utveckla elevers läsförmågor, då läsförståelsen 
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påverkar prestationsförmågan. Resultatet av Segerbys (2017) studie gjorde det synligt 

att textuppgifter i matematik är utmanande för elevers läsförståelse. Vidare visade 

resultatet att eleverna behövde förkunskaper för avkodning och förståelse för 

multimodala texter. Akbasli, Sahin & Yaykirans (2016) resultat pekar också mot att 

läsning har en stor effekt på elevers resultat i matematik. Theens (2019) skriver å 

andra sidan att om mycket text och ovanliga ord finns i textuppgifter kan det ge elever 

hinder i deras möten med dessa typer av matematiska uppgifter. Författaren betonar 

det som ett onödigt krav på elevers läsning kopplat till matematikuppgifter.  

Österholm (2006) skriver att det finns en allmän uppfattning om att elever måste lära 

sig en speciell läsförmåga för att förstå texter i matematik. Däremot betonar 
författaren att det finns lite forskning om läsförståelse inom matematik där 

tillförlitligheten till den allmänna uppfattningen blir diffus. Akbasli, Sahin & 
Yaykiran (2016) skriver å andra sidan att läsförståelsen länge funnits som en av de 

största påverkansfaktorer i matematiken med stöd från PISA-resultaten. Studiens 

forskningsresultat visar att elever med god läsförmåga har en fördel att lyckas bra i 

matematiken, läsningen har med det sagt en betydande roll enligt forskning. 

Österholm (2006) skriver att med den allmänna tolkningen krävs en typ av läsförmåga 

för att eleven ska förstå den matematiska texten. För olika typer av texter i 

matematiken används olika läsförmågor. Texter utan symboler och matematiska 

uttrycksformer kräver en mer generell läsförmåga som även används för texter i andra 

ämnen. När symboler finns med måste eleven däremot använda läsförståelsen på olika 

sätt där en annan typ av läsförståelse blir nödvändig för elevers förståelse. Österholm 

(2013) utvecklar resonemanget och menar att texter i matematik jämfört med texter i 

andra ämnen skiljer sig så pass mycket att eleven måste utveckla speciella 

läsförmågor, för att ta sig an de matematiska texterna. 

 

5.2 Påverkansfaktorer för elevers arbete med matematiska 

textuppgifter 
Det är viktigt att se skillnad mellan elever med svårigheter i matematik och elever 

som har svårt med läsning, eller både matematik och läsning. Lärare har i uppgift att 

möta varje elevs behov och identifiera eventuella svårigheter. Har eleven svårigheter 

i både läsning och matematik bör det första steget vara att lägga fokus på läsning. 

Detta eftersom läsningen har påverkan på elevers prestation i matematik (Rutherford-

Becker & Vanderwood 2009). Lärare bör enligt Akbasli, Sahin & Yaykiran (2016) 

uppmuntra elever till läsning i skolan. Undervisningen kan till exempel innehålla 
aktiviteter där läsning ingår och genom lärares vägledning ge elever rätt redskap till 

god läsförståelse. Sjöberg (2006) skriver att motivationen för matematikämnet i stort 

kan påverkas av lärares förhållningssätt och attityd för att förebygga konflikter som 

kan påverka elevers lust att lära. En annan faktor som kan påverka elevers motivation 

och resultat är bristen på arbetsro under matematiklektioner. Sjöberg (2006) betonar 

att elever i årskurs fyra till sex upplever att endast en liten del av 

matematiklektionerna har arbetsro. För eleverna i studien anses det vara en viktig del 

att ha lugn och ro på lektionerna. Författaren skriver att arbetsron kan vara en större 

aspekt för elever med matematiksvårigheter. 

 



 

10(16) 

 

Österholm (2015) skriver att undervisningen ska innefatta en variation av 

matematiska texter för olika syften. Detta kan leda till att eleven kan upptäcka behovet 

av olika typer av lässtrategier. Matematikböckerna är en bas i undervisningen vilket 

gör att det finns ett behov av att fokusera på läsning och läsförståelse där variation av 

texter berörs. Vidare beskriver Akbasli, Sahin & Yaykiran (2016) att en annan faktor 

som påverkar elevers läsning är familjers förhållningssätt till läsning. Det är av vikt 

att föräldrar och andra vuxna uppmuntrar och inspirerar barn till läsning. Detta 

eftersom studien visar att ju mer tid, föräldrar och andra vuxna lägger på läsning med 

barnen desto gynnsammare blir elevers resultat i matematik. Liksom Vilenius-

Tuohimaa, Aunola & Nurmi (2008) visade deras resultat att familjers intresse för 

läsning påverkar elevers läsmotivation. Föräldrars utbildningsnivå är också en 

bakgrundsfaktor.  

 

5.3 Teoretiska perspektiv i forskningen 
Utifrån resultatet och studiens frågeställningar har en granskning gjorts av utvald 

forskning med syfte att få djupare förståelse för resultatet om läsförståelsens roll i 

matematiken med inriktning på textuppgifter. I detta avsnitt presenteras de teoretiska 

perspektiv som framkommer i forskningen utifrån kategorisering av framtagna data. 

En utav artiklarna hade inget tydligt framskrivet teoretiskt perspektiv.  

En återkommande teori i den granskade forskningen är det sociokulturella 

perspektivet. Avhandlingarna och artiklarna lyfter många bakgrundsfaktorer som kan 

ligga till grund för elevers resultat i matematik och svenska. Sjöberg (2006) beskriver 

sociokulturellt perspektiv som en social gemenskap i ett kulturellt sammanhang där 

lärandet är en aktiv process. Interaktionen mellan elever, lärare samt olika grupper 

har stor betydelse. Det betyder att lärande kan ske i olika sociala miljöer. Mer 

övergripande kan detta beskrivas som att kunskap kan överföras och förhöjas mellan 

människor. Akbasli, Sahin & Yaykiran (2016) utgår från den sociokulturella teorin. 

De riktar fokus till bakgrundsfaktorer som att få stöd från familj och andra vuxna i 

inriktning på läsning för eleven. I artikeln av Vilenius- Tuohimaa, Aunola & Nurmi 

(2008) så framkommer det sociokulturella perspektivet genom deras undersökning av 

den socioekonomiska bakgrunden och menar att föräldrars utbildningsnivåer kan vara 

en faktor för elevens intresse för läsmotivation, samt att föräldrar inkluderar barn i 

aktiviteter knutet till läsmotivation. Rasmusson et al. (2016) skriver utifrån ett 

socioekonomiskt perspektiv där familjebakgrunden har större betydelse för elevens 

resultat i det fall skolan inte lyckas se till elevens förutsättningar.  

  
Segerby (2017) lyfter i sin avhandling två modeller för läsförståelse. Den första 

modellen, RT-modellen, tar avstamp från det konstruktivistiska, behavioristiska och 

sociokulturella perspektivet. Metoden behandlar olika nivåer av förståelsestrategier, 

förutsägelse, förtydligande, fråga och sammanfattning. Den andra metoden, SFL-

metoden, är ett socialsemiotiskt perspektiv där fokus ligger på ord, symboler och 

illustrationer. Det är metoder med syfte att stötta och ge vägledning till elever i sin 

läsning med fokus på matematiska texter och dess uppbyggnad.  

  

Österholm (2007) skriver att när eleven läser en text skapar läsaren en mental bild 

och den avgör vad eleven uppfattar och hur den uppfattar texten genom sitt kognitiva 

spektrum vilket riktar sig mot ett kognitivt perspektiv. Österholm (2006) intresserar 
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sig om begreppet epistemologin som syftar till läran om kunskap. Författaren skriver 

om hur elevers medvetenhet och tankeprocesser påverkar matematiska texter. 

Österholm (2013) skriver att i Sverige är matematikboken en viktig bas i 

matematikundervisningen vilket leder till att elever arbetar mycket självständigt. 

Därtill måste de anpassa sin läsförmåga till olika typer av texter. 
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6 Diskussion 

Inledningsvis i detta avsnitt diskuteras resultatet av denna studie kopplat till studiens 

syfte och frågeställningar. Syftet är att undersöka forskning om läsförståelsens roll i 

relation till lärande i matematik och hur mellanstadieelevers arbete med textuppgifter 

kan påverkas av deras läsförståelse. De två forskningsfrågorna berör vilka samband 

som kan finnas mellan matematik och läsförståelse med fokus på textuppgifter samt 

vilka påverkansfaktorer läsförståelsen har för elevers arbete med matematiska 

textuppgifter. Efter det diskuteras metoden, hur metoden har använts i studien samt 

dess styrkor och brister. Avslutningsvis ges förslag på vad som kan anses viktigt att 

forska vidare på i relation till denna studies resultat. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Sambandet mellan läsförståelse och textuppgifter i matematik 

I denna systematiska litteraturstudie har fokus varit på elevers läsförståelse på 

textuppgifter i matematik. Syftet var att undersöka vad forskning säger om 

läsförståelsens roll i relation till lärande i matematik och hur mellanstadieelevers 

arbete med textuppgifter kan påverkas av deras läsförståelse. Den första 

forskningsfrågan syftade till att undersöka vilka samband det finns mellan matematik 

och läsförståelse med fokus på textuppgifter.  

Forskning som granskats i denna studie pekar på att läsning har en betydande roll i 

matematiken eftersom textuppgifter i matematik är komplext uppbyggda och 

utmanande för elevers läsförståelse. Resultatet visar att individuellt arbete är ett 

vanligt förekommande undervisningssätt i matematikundervisningen. Det har visat 

att elever skapar och använder egna lässtrategier vid textuppgifter vilket inte är 

önskvärt enligt Österholm (2015). Vidare beskriver Österholm (2015) att lite fokus 

ligger på lässtrategier i matematikundervisningen. Lärare har dock till uppgift att 

utifrån de övergripande målen i läroplanen ge elever redskap att använda olika 

metoder och strategier. Däremot visar forskningen att lärare saknar kunskap i att 

undervisa om lässtrategier i matematiken. Resultatet indikerar att lärare bör ha 

behörighet i matematik och svenska för att kunna ge elever möjlighet att utveckla 

lässtrategier inom matematikämnet. Ytterligare en möjlighet är att svensklärare och 

matematiklärare har ett bra samarbete och jobbar ämnesövergripande. Redan från 

årskurs fyra höjs kraven på elevers läsförståelse då textuppgifter blir mer utmanande 

därför bör mer tid på läsning läggas i undervisningen (Segerby 2017). 

Det förbättrade resultatet i PISA-undersökningen från år 2012–2015 visar att elevers 

resultat i matematik och läsförståelse går uppåt vilket Akbasli, Sahin & Yaykiran 

(2016) poängterar och att läsförståelsen länge funnits som en av de största 

påverkansfaktorer i matematiken med stöd från PISA-resultaten. Utifrån denna 

studies resultat blir det tydligt att läsförståelsen har en betydande roll för 

matematiken, det går däremot inte att se om läsförståelsens roll i matematiken är 

avgörande för att resultaten i PISA går i samma riktning. 
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6.1.2  Påverkansfaktorer för elevers arbete med matematiska textuppgifter 

I denna studie har fokus även varit på hur elever påverkas av läsförståelse i relation 

till textuppgifter i matematik. Den andra forskningsfrågan syftade därför till att 

undersöka vilka påverkansfaktorer läsförståelsen har för elevers arbete med 

matematiska textuppgifter.  

  

Den granskade forskningen har lyft bakgrundsfaktorer som kan påverka elevers 

resultat i matematik och läsning där en återkommande teori är det sociokulturella 

perspektivet. Lärare och andra vuxnas förhållningssätt till läsning påverkar elevers 

motivation och resultat i både läsning och matematik. En varierad undervisning av 

textuppgifter för olika syften kan därför ge elever motivation för att kunna utveckla 

olika typer av lässtrategier. Det kan leda till att elever får ett bredare ords- och 

begreppsförråd vilket kan ge elever goda möjligheter att använda språket i fler 
sammanhang såsom textuppgifter. Eftersom textuppgifter är komplext uppbyggda 

och utmanande för elevers läsförståelse kan det påverkas positivt om andra vuxna och 

lärare är positiva till läsning, samt om lärare har en varierad undervisning om 

lässtrateger. För elever kan det ses som en fördel att lärare och vårdnadshavare 

samarbetar mellan skola och hemmet, för att ge elever lika tillvägagångssätt. 

  

Andra faktorer som kan påverka elever är arbetsron på matematiklektionerna. Sjöberg 

(2006) skriver att det kan vara en större aspekt för elever med matematiksvårigheter. 

Det vill säga att elever med matematiksvårigheter kan bli påverkade av arbetsron i 

matematikklassrummet. Eftersom författaren skriver att det kan vara en större aspekt 

för elever med matematiksvårigheter kan det indikera på att det även kan vara en 

aspekt för elever med svårigheter i läsförståelse. Eftersom matematikböcker är en del 

av undervisningen finns behov av läsning och läsförståelse då variation av texter 

berörs, såsom textuppgifter. Rutherford-Becker & Vanderwood (2009) skriver att det 

är viktigt att elever får den hjälp de behöver då det är av vikt att skilja på elever med 

svårigheter i matematik och svårighet i både matematik och läsning. Detta indikerar 

att det kan vara en fördel att lärare arbetar ämnesövergripande för att tidigt kunna 

upptäcka elevers olika behov.  

 

6.2 Metoddiskussion 
För att söka svar på olika aspekter av läsförståelsens roll i relation till lärande ansågs 

en systematisk litteraturstudie mest lämplig att använda, med syfte att hitta kopplingar 

och svar utifrån studiens forskningsfrågor.  

De vetenskapliga artiklar, avhandlingar och böcker som har lästs och analyserats i 

förhållande till frågeställningarna har sammanställts i ett sökschema med syfte att 

underlätta arbetet. På grund av tidsaspekten valdes tio artiklar ut för att noggrant hinna 

läsa och analysera var och en inom tidsramen. Detta täcker givetvis inte hela 

forskningsområdet, men genom att välja artiklar inom de senaste tio åren anses 

forskningen relativt ny och blev en bra avgränsning i sökningen. En viktig 

avgränsning i sökningen var också att artiklarna skulle vara refereegranskade för att 

ge studien så hög tillförlitlighet som möjligt.  
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En innehållsanalys gjordes för att hitta teman och mönster. Den insamlade data 

sorterades i ett dokument där olika stycken och intressanta delar sedan 

färgmarkerades för att upptäcka skillnader och likheter i de olika forskningarna. 

Tankar och idéer fördes under arbetets gång i marginalen i samma dokument, vilket 

var en fördel då det alltid fanns kvar och inte kunde glömmas bort under 

arbetsprocessen.  

Valet av att inkludera PISA-resultatet trots avgränsningen att rikta sökningen mot 

mellanstadiet motiveras genom nyfikenheten till ämnet samt forskningsfrågornas 

utgångspunkt i denna studie. Därtill att lärare på mellanstadiet kan gynnas av att ha 

kunskap om sambandet mellan läsförståelse och matematik, för att ge elever 

förutsättningar att nå målen på högstadiet. 

 

6.3 Vidare forskning 
Utifrån denna systematiska litteraturstudie har ett försökt gjorts att hitta kopplingar 

mellan matematikämnet och läsning med fokus på textuppgifter. Utifrån forskningen 

har det framkommit att läsning har en betydande roll för elever i matematikämnet. 

Däremot identifierades inga tydliga exempel på hur lärare kan gå tillväga för att hjälpa 

elever med läsning och läsförståelse i matematikämnet. Vidare forskning inom ämnet 

skulle därför kunna bidra till ett tydligare arbetssätt med fokus på läsning i matematik, 

samt lyfta fram olika metoder och strategier för att överbrygga eventuella problem 

mellan läsning och matematik.  
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