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Abstrakt 
De styrdokument som reglerar den svenska skolan eftersträvar att elever ska 
utveckla förmågan att läsa, reflektera och analysera olika typer av text. Att läsa en 
matematisk text ställer krav på att läsaren har kunskap om matematik och en god 
läsförståelse. Denna systematiska litteraturstudie fokuserar på läsförståelsens roll i 
textuppgifter i matematik med fokus på årskurs 4–6. Syftet med studien är att 
undersöka om och hur elevers läsförståelse kan påverka deras förmåga att förstå och 
lösa textuppgifter i matematik. Resultatet bygger på tio vetenskapliga artiklar som 
granskats och sammanställt utifrån forskningsfrågan. I artiklarna synliggörs främst 
det sociokulturella perspektivet, då sociokulturell bakgrund och läsning i hemmet 
lyfts fram som en viktig aspekt till god läsförmåga. Flertalet av artiklarna indikerar 
att det finns samband mellan god läsförståelse och elevers förmåga att prestera bra i 
matematik. Forskning visar också att lässvaga elever presterar lägre i 
matematikämnet. En möjlig anledning kan vara att textuppgifter i matematik testar 
elevers läsförmåga snarare än deras matematiska förmåga. 

Nyckelord 
Matematik, läsförståelse, symbolspråk, textuppgift, matematisk kompetens 
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1 Inledning 
I de styrdokument som reglerar den svenska skolan står det angivet att det är 
eftersträvansvärt att låta elever få möjlighet att arbeta med olika typer av texter. I 
matematikämnet ingår arbete med textuppgifter, där läsning är en central del av 
uppgiften. Det finns många vinster med att arbeta med textuppgifter inom 
matematik. Elever får bland annat uppöva förmågan att läsa och tolka text samt 
koppla matematiken till vardagssituationer som textuppgifter ofta utgår ifrån 
(Skolverket, 2019). 
 
Specifikt för textuppgifter är att de ofta innehåller mycket text. För att ha möjlighet 
att arbeta med en textuppgift krävs att eleven kan tillgodogöra sig texten på ett bra 
sätt. Detta gör att elevens läsförståelse ligger som en grund till deras förmåga att 
lösa textuppgifter. I textuppgifter i matematik kan det ingå för eleven obekanta ord 
och begrepp. Det kan vara specifika ord i matematiken som subtrahera, addera och 
summa. Det kan också vara ord som elever behärskar i sitt vardagsspråk, men som i 
en matematisk kontext betyder något annat och därför riskerar att förvirra dem. 
Exempel på några sådana ord är bas, axel, formel och rymmer. Eftersom språket 
ligger till grund för vårt tänkande är risken att elever som är språkligt begränsade 
kan ha svårare att lösa denna typ av uppgifter, även om de rent matematiskt inte 
skulle ha problem med att räkna ut uppgiften (Malmer, 2002).  
 
Hur uppgifterna är formulerade rent språkligt blir därmed en viktig aspekt i 
textuppgifter. Om en uppgift alltid formuleras på ett visst sätt och leder fram till 
samma räknesätt är risken att eleven slutar läsa hela texten och bara letar efter de 
typiska signalorden. Ord som äldre, längre, tyngre leder oftare fram till addition 
medan kortare, billigare, mindre leder till subtraktion. Detta kan resultera i att 
uppgiften inte tolkas på rätt sätt. I textuppgift utan signalord visar forskning att 
uppgiften läses mer generellt (Österholm, 2006). Även symboler i texten kan 
försvåra läsförmågan. Detta resultat visar dock inte att det nödvändigtvis handlar om 
svårigheter kring matematiska texter, utan att elever inte utnyttjar sin befintliga 
läsförmåga generellt.  
  
Under en delkurs i matematik fick vi upp ögonen för denna problematik när vi 
reflekterade över en fjärdeklass svar efter en diagnos i matematik. Vi hade förmånen 
att intervjua en del av eleverna för att fånga upp deras tankar och det visade sig att 
många elever helt eller delvis missförstått frågorna och därav kommit fram till fel 
svar. Den matematiska uträkningen i sig var oftast korrekt även om svaret inte 
stämde överens med facit. Till stor del handlade det om ord i texten som fått eleven 
att missförstå frågan och sammanhanget. Vi blev uppmärksammade på betydelsen 
av uppgiftens utformning och hur vi med en enkel omformulering kunde få eleven 
som “inte kunde” att räkna ut textuppgiften utan svårigheter. 
 
Utifrån ovanstående har denna studie som mål att undersöka eventuella kopplingar 
mellan lärande i matematik med fokus på textuppgifter och läsförståelse. 
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2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka aspekter av 
läsförståelse inom ramen för elevers arbete med textuppgifter i matematik med 
fokus på årskurs 4–6. 

Forskningsfrågan som ligger till grund för det självständiga arbetet är:  
• Om och hur kan elevers läsförståelse påverka deras förmåga att förstå och 

lösa textuppgifter i matematik?  

3 Begrepp 
Textuppgifter betyder i studien matematikuppgifter där elever läser och tolkar texten 
i matematiska uppgifter. Detta innebär att elever tränar på översättning av språket 
och matematiken till det matematiska språket (Van Bommel, Palmér och Liljekvist, 
2018).  

Läsförståelse betyder i uppsatsen förmågan att kunna tolka och förstå innebörden av 
en text. Viktiga moment i läsförståelse är förmågan att avkoda symboler och 
bokstäver, ordigenkänning och förmåga att sätta in orden i rätt sammanhang 
(Österholm, 2006).  

Läsförmåga handlar om förmågan att skapa mentala representationer av olika nivåer 
vid läsning. Läsförmåga innebär i uppsatsen att ha relevanta förkunskaper om ämnet 
samt att kunna nyttja dessa förkunskaper på ett effektivt sätt under läsprocessen 
(Österholm, 2006). 

4 Metod 

4.1 Systematisk litteraturstudie via innehållsanalys 
Metoden studien utgår ifrån följer ramarna för en systematisk litteraturstudie. 
Förutsättningen för att bedriva en systematisk litteraturstudie är att det finns 
tillräckligt med relevanta texter som underlag för studien och att arbetet följer 
reglerna kring sökning och konsumering av text. En annan viktig aspekt att ta 
hänsyn till är urvalet av artiklar. De valda artiklarna bör vara etiskt försvarbara och 
endast de texter som är mest tillförlitliga och relevanta bör ingå i studien (Barajas 
Eriksson, Forsberg och Wengström, 2013).  

I litteratursökningen väljs relevanta sökord ut och skrivs in i vald databas. För att 
finna ett överskådligt antal artiklar kan sökningen specificeras ytterligare genom 
olika avgränsningar (Barajas Eriksson, m. fl. 2013). Efter urvalsprocessen läses 
texterna enligt innehållsanalys vilket är en metod för att klassificera och tematisera 
texter (Denscombe, 2009). Genom att utförligt läsa texterna och kritiskt granska 
dess sammanhang är målet att konsumera texterna så objektivt som möjligt. Att 
läsningen sker objektivt och utan antaganden är viktigt för att studien ska utgå från 
vad forskningen säger och inte vad läsaren anser. Texterna sammanställs och 
analyseras sedan med forskningsfrågan som utgångspunkt (Johnsson, 2010).  
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I denna litteraturstudie kommer 10 artiklar läsas och analyseras. Studien utgår från 
den formulerade forskningsfrågan. Syftet med studien är att besvara 
forskningsfrågan utifrån tidigare forskning. Detta innebär att studien är av 
kvantitativ ansats (Barajas Eriksson, m. fl. 2013). 

4.2 Etik och avgränsningar 
Under urvalsprocessen granskas artiklarna utifrån olika etiska aspekter och detta tas 
hänsyn till utifrån valet av artiklar. Detta för att uppfylla de etiska grundreglerna 
kring forskning i den systematiska litteraturstudien (Vetenskapsrådet, 2017).  

I urvalet av artiklar till studien har endast artiklar på svenska och engelska valts ut. 
Ett annat kriterium är att artiklarna ska vara relevanta idag och därför är 
sökningarna begränsad med forskning som rör de senaste femton åren. Årsspannet 
är angivet för att enbart analysera nyare forskning inom ämnet.  

Ytterligare ett kriterium i urvalsprocessen är att studien endast kommer 
sammanställa artiklar som är “peer reviewed” vilket innebär att artiklarna blivit 
granskade och godkända av andra forskare i samma ämne och då kvalificerats sig 
som vetenskapliga artiklar (Allwood, 2010). 

4.3 Sökordsprocess och urval  
Sökningar har ägt rum från september till november 2019 och de specifika datumen 
finns att tillgå i bilaga 1 genom ett sökschema.  

Vid en sökning i LIBRIS användes sökorden Matematik och Läsförståelse. Då 
inkluderingskriterierna fyllts i gav detta fyra träffar. Artiklarnas rubrik och abstract 
lästes. Av dessa fyra artiklar var en relevant för studien och valdes ut.  

• Österholm, Magnus (2006). Kognitiva och metakognitiva perspektiv på 
läsförståelse inom matematik. Diss. Linköping: Linköpings universitet, 
2006 

Vid ytterligare en sökning i LIBRIS användes sökorden Läsförmåga och Matematik. 
Inkluderingskriterierna markerades och sökningen visade åtta träffar. Artiklarnas 
rubriker och abstract konsumerades och därefter valdes två artiklar ut som relevanta 
för studien. 

• Österholm, Magnus (2009). Kan vi separera läsning från matematikämnet? 
[Elektronisk resurs]. Dyslexi. 14:3, S. 18–21.  

• Theens, Frithjof (2019). Does language matter? Sources of inequivalence 
and demand of reading ability of mathematics tasks in different languages. 
Diss. (sammanfattning) Umeå: Umeå universitet, 2019.  

Vid en sökning i SwePub användes sökorden Problem, Lösa och Lärare. Utifrån 
dessa sökord hittades 36 artiklar. Efter vidare avgränsningar kryssades 
doktorsavhandling och språk svenska vilket ledde till fem artiklar. Av dessa fem 
kunde rubriken sålla bort tre artiklar som inte var relevant för arbetet. Utifrån de två 
artiklarna som återstod lästes bådas abstract där enbart en artikel kunde användas. 
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• Sidenvall, Johan (2019). Lösa problem om elevers förutsättningar att lösa 
problem och hur lärare kan stödja processen. Umeå: Umeå universitet.  

Vid en sökning i ERIC användes sökorden “Reading comprehension” AND Math* 
vilket gav 2405 träffar. Då inkluderingskriterierna fyllts i var antalet träffar 961. För 
att få ett mer övergripligt antal lades “Scholarly Journals” till och årsspannet 
minskades till artiklar från de senaste fem åren. Genom att inkludera ordet “problem 
solving” under subject blev antalet artiklar 26 stycken. Titel och abstract på dessa 26 
artiklar lästes och av dem valdes en ut som relevant för studien.  

• Björn, P.M., Aunola, K. & Nurmi, J. 2016, "Primary School Text 
Comprehension Predicts Mathematical Word Problem-Solving Skills in 
Secondary School", Educational Psychology, vol. 36, no. 2, S. 362-377. 

Vid en sökning i ERIC användes sökorden “Reading comprehension” AND Math* 
AND Symbols. Därefter kryssades rutan Peer reviewed i och utifrån detta hittades 
fem artiklar. Rubrikerna till alla artiklar lästes och kunde genom en snabb överblick 
anses som relevanta. När alla abstract var lästa så valdes en artikel ut som togs med 
i studien.  

• Kovarik, M. 2010, "Building Mathematics Vocabulary", International 
Journal for Mathematics Teaching and Learning, S. 1-20. 

Vid en sökning i ERIC användes sökorden “Reading comprehension” AND Math* 
Vilket gav 2405 träffar. Då inkluderingskriterierna fyllts i var antalet träffar 961. 
För att minska träffarna ytterligare lade vi till “Scholarly Journals” och minskade 
årsspannet till att visa artiklar från de senaste fem åren samt lade till “reading 
comprehension” under subject. Resultatet visade elva artiklar. Av dessa valdes en ut 
som aktuell för studien. 

• 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, S. 108-121. 

Vid en sökning i ERIC användes sökorden Problem solving AND Mathematics. 
Detta gav 15 388 träffar. När inkluderingskriterierna var ifyllda var antalet artiklar 
3919 stycken. För ett mer hanterbart antal angavs “Scholarly Journals”, “Middle 
school AND “Reading Achivement”. Antalet artiklar blev då 17 stycken och av 
dessa lästes abstracten och en artikel valdes ut som relevant för studien.  

• Leiss, D., Plath, J. & Schwippert, K. 2019, "Language and Mathematics - 
Key Factors Influencing the Comprehension Process in Reality-Based 
Tasks", Mathematical Thinking and Learning: An International Journal, vol. 
21, no. 2, S. 131-153. 

Vid en sökning i redan vald artikel gjordes en manuell sökning. Detta för att den 
berörda artikeln var intressant för vår studie.  

• Sjöberg, Gunnar (2006). Om det inte är dyskalkyli - vad är det då?: en 
multimetodstudie av eleven i matematikproblem ur ett longitudinellt 
perspektiv. Diss. Umeå: Umeå universitet, 2006 
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• 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. (Hämtad 2019-09-25) 

Totalt resulterade litteratursökningen därmed i fem avhandlingar, en rapport och 
fyra artiklar som ligger till grund för kommande resultat. 

5 Resultat och Analys 
Utifrån resultatet har de valda artiklarna granskats utifrån deras teoretiska 
perspektiv. De perspektiv som identifierats i samtliga artiklar är det sociokulturella 
perspektivet och det kognitiva perspektivet. Därefter analyseras artiklarna utifrån 
forskningsfrågan. Om och hur kan elevers läsförståelse påverka deras förmåga att 
förstå och lösa textuppgifter i matematik? 

5.1 Sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet handlar om att all kunskap sker i ett socialt och 
kulturellt sammanhang, vilket fått stort genomslag inom pedagogiken. Teorin om 
barns utveckling handlar om att göra dem medvetna om sitt egna lärande, vilket 
kallas metakognition. Utifrån det sociokulturella perspektivet blir lärarens roll att 
ställa frågor som ligger i den proximala utvecklingszonen för eleven. Det innebär att 
läraren ska formulera frågor som ligger på en nivå som är möjlig för eleven att lösa 
med stöttning av läraren. Synen på läraren i det sociokulturella perspektivet är att 
läraren aktivt ska stötta, motivera och hjälpa eleven att hålla fokus och att eleven 
tillsammans med andra är den som aktivt arbetar med att tillgodogöra sig kunskaper. 
Detta perspektiv identifierades i sex av de valda artiklarna (Hwang och Nilsson, 
2019). 

Björn, Aunola och Nurmi (2013) tar i artikeln “Primary school text comprehension 
predicts mathematical word problem-solving skills in secondary school” hänseende 
till elevers sociokulturella bakgrund. I studien visas hänsyn till utbildningsnivån av 
elevers vårdnadshavare, då detta visat sig ha betydelse för elevers resultat när det 
kommer till läsförståelse. Kovarik (2010) skriver liknande i artikeln “Building 
mathematic vocabulary”. Elever i socioekonomiskt utsatta områden har sämre 
vokabulär än elever i standardförhållanden. Elever med större ordförråd har lättare 
att förstå matematik, vilket riskerar kunskapsmässiga skillnader mellan elever och 
kopplas därav till det sociokulturella perspektivet. Detta skriver också Akbasli, 
Sahin, & Yaykiran (2016). De redogör i sin artikel för olika faktorer för 
framgångsrikt lärande inom NO och matematik, en av faktorerna de nämner är 
elevens sociala bakgrund och samarbetet mellan skolan och hemmet som en viktig 
aspekt för god läsförståelse. 

Även Sjöberg (2006) skriver i “Om det inte är dyskalkyli, vad är det då?” ur ett 
sociokulturellt perspektiv. Utgångspunkten för studien är ett antagande om 
mänskligt lärande som en aktiv process som sker i sociala och kulturella 
sammanhang. Om lärarens roll i undervisning skriver även Sidenvall (2019) utifrån 
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det sociokulturella perspektivet i artikeln “Lösa problem om elevers förutsättningar 
att lösa problem och hur lärare kan stödja processen” att eleven endast kan lära sig 
det som eleven själv kommer på och inser.  

5.2 Kognitivt perspektiv 
Österholms artiklar (2006) och (2009) “kognitiva och metakognitiva perspektiv på 
läsförståelse inom matematik” och “Kan vi separera läsning från matematikämnet” 
skriver om lärande ur ett kognitivt perspektiv. Det kognitiva perspektivet handlar 
om människans förmåga att lära, tänka och reflektera. Både läsning och arbete med 
matematikuppgifter beskriver Österholm som kognitiva processer där eleven 
behöver använda sina förkunskaper om ämnet och kunskap om ordavkodning och 
språk för att kunna tillgodogöra sig en matematisk text. Enligt det kognitiva 
perspektivet blir arbetsminnet en viktig aspekt i denna process. 

I de sista två artiklarna var inget teoretiskt perspektiv möjligt att analysera. 
Artiklarna var: Leiss, Plath och Schwippert (2019) i sin artikel “Language and 
Mathematics - Key factors influencing the comprehension process in reality based 
tasks” och Theens (2019) med artikeln “Does language matter?”. 

5.3 Matematik, språk och läsförståelse 
Matematiken kan ses som ett språk som används med symboler och siffror. 
Symbolspråket i matematikämnet där ibland tecken, siffror och algebraiska 
symboler för olika operationer kan inte tolkas utan förståelse för det naturliga 
språket som används i tal och skrift. Symboler i matematiken kan tolkas på två sätt. 
Den ena är en operativ betydelse, då används symbolen som en räkneregel. Den 
andra betydelsen är den semantiska, vilket innebär att den står för något, som 
vanliga ord. I matematiken är det viktigt att båda betydelserna finns och kan 
användas, men det ställer krav på att läsaren förstår symbolernas båda betydelser 
(Österholm, 2009).  

Ett rikt ordförråd är centralt för att kunna förstå såväl det naturliga språket som 
matematikens språk och möjliggör för eleven att kunna dra kopplingar mellan dessa 
(Kovarik, 2010). Vid läsning av en text används olika typer av förkunskaper, till 
exempel en allmän språklig kunskap som behövs för att över huvud taget kunna 
läsa, samt mer specifik kunskap relaterat till innehållet i texten som läses. Därav 
ställer en matematisk text krav på att läsaren både innehar kunskap om hur man 
läser en text och har den matematiska kunskap som krävs (Österholm, 2006).  

Leiss, Path och Schwipperts (2019) skriver om verklighetsbaserade textuppgifter i 
matematik. Med detta menas uppgifter som innehåller ett matematiskt begrepp som 
är inbakat i en vardaglig situation. Arbetar elever med en textuppgift som utgår från 
en vardaglig situation kan detta förklaras med en modell som synliggör elevers 
förståelseprocess. Modellen innefattar olika faser, där eleven går från att förstå och 
organisera till att arbeta med uppgiften matematiskt och till sist förklara och 
presentera sitt resonemang. Hur elever tar sig an matematiska uppgifter varierar 
mellan individer. Forskning visar att vissa elever försöker lösa problemet direkt, 
medan andra försöker förstå och organisera problemet innan uträkning. Forskning 
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visar också att elever som antecknar under arbetets gång hade stor hjälp av detta, 
särskilt om eleven hade språkliga svårigheter.  

I matematiken blir läsning en central del när det kommer till att förstå uppgifter och 
instruktioner. Dock ska matematikämnet vara till för att utveckla eller testa elevers 
kunskap i matematik och inte elevers läsförmåga. Det ingår i matematisk kompetens 
att kunna kommunicera matematik, därav kan också läskompetens anses tillhöra 
matematikämnet. Nyckelord som lutning, derivata eller addera ingår i ett 
matematiskt språk som behövs för en sådan kommunikation. Däremot kan onödigt 
komplicerade meningsbyggnader och ovanliga icke- matematiska ord riskera att 
ställa onödigt höga krav på elevers läsförmåga och inte på deras matematiska 
kompetens. Bygger undervisningen i matematik på läsning så är risken att elever 
som har svårigheter med läsförståelse också får svårigheter i matematik (Theens, 
2019). 

5.4 Samband mellan läsförståelse och elevers förmåga att arbeta med 
textuppgifter  

Överlag finns samband mellan god läsförståelse och höga prestationer i matematik. 
Detta utifrån en analys av PISA 2015 där en jämförelse av länders resultat i 
läsförståelse, matematik och NO gjorts. Resultatet visar att de länder med högt 
resultat i läsförståelse också visar ansatser till att ligga i toppen i matematik 
(Rasmusson, Oskarsson, Eliasson, Lundgren, Karlsson, Fredriksson och Sollerman, 
2016).  

Leiss, Path och Schwipperts (2019) studie visar ett generellt samband mellan 
läsförståelse och arbete med matematiska uppgifter kan påverka varandra. Studien 
visar också ett samband mellan god läsförståelse och förmågan att välja lämplig 
lösningsstrategi för problemet. Tidigare forskning i ämnet visar dessutom att 
skickliga läsare kan dra fördelar från texten genom att koppla kontexten till tidigare 
kunskaper vilket hjälper läsaren i valet av lösningsstrategi (Björn, Aunola och 
Nurmi, 2013). 

5.5 Svårigheter med läsförståelse och textuppgifter  
Elever som har svårigheter med läsförståelse tenderar att ha svårigheter när det 
kommer till att lösa textuppgifter i matematik. Detta eftersom textuppgifter i 
matematik tenderar att vara språkligt utmanande och innehålla matematiska 
symboler som kan förvirra eleven. I en textuppgift behöver läsaren tolka den 
matematiska kontexten i uppgiften och förstå den i sitt sammanhang. Om elever inte 
kan utläsa symbolspråket eller inte ser den semantiska betydelsen av symboler blir 
symbolerna separata delar i en textuppgift. Om kunskapen om den operativa och 
semantiska betydelsen utvecklas så blir symboler en mer naturlig del av texten i 
dess helhet, vilket kan öppna för att elever läser textuppgiften på samma sätt som i 
andra ämnen (Österholm, 2009).  

En strategi som elever i alla åldrar använder är nyckelordsstrategi. Detta betyder att 
elever finner olika sätt att utnyttja vissa nyckelord i textuppgiften istället för att ta 
sig an hela texten. När elever använder denna strategi undviker de att läsa hela 
texten. Istället direktöversätter de den givna texten till en ny text enbart bestående 
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av matematiska symboler. När elever tar denna genväg kopplar de ofta samman 
specifika ord till särskilda räknesätt, som att mer och fler signalerar addition 
(Österholm, 2009).  

Även lärarens arbetssätt och matematikbokens utformning av uppgifter är aspekter 
som kan påverka elevers förmåga att förstå matematiska textuppgifter. Brousseau 
(1997) skriver att när läraren förenklar språket är risken att elevers förståelse för 
matematiken försämras. Detta utgör en risk att läraren istället för att utveckla 
elevers matematiska förståelse finner genvägar och förenklar undervisningen till den 
grad att elever löser utmanande uppgifter utan att de har behövt omvärdera och 
utveckla sin matematiska förståelse. I vissa läroböcker är svaren designade för att 
finna signalord som t.ex. ta bort, mindre än eller det återstår. Begreppen signalerar 
för elever att en subtraktionsalgoritm då ska utföras. Om fallet inte är så och det 
sätts in i andra sammanhang leder det till fel lösningsmetod. En sådan 
inlärningsstrategi är på sikt ineffektiv ur ett lärandeperspektiv. Elever som har denna 
lösningsstrategi tenderar att förlora sina förutsättningar för en ökad förståelse i 
matematikämnet (Sidenvall, 2019). 

Att elever har svårt med textuppgifter kan inte enbart kopplas till läsningen, 
nyckelordstrategin eller lärarens arbetssätt. Elevers arbetsinsats och tidsanvändning 
är också den relevant. Det finns indikationer som tyder på att elever inte använder 
den tid som finns till förfogandet på matematiklektioner. Därav kan konstateras att 
elevers tidsanvändning på matematiklektionerna utgör en faktor till lyckad inlärning 
(Sjöberg, 2006). 

5.6 Sammanfattning 
De granskade artiklarna visar att det finns samband mellan elevers läsförståelse och 
elevers förmåga att arbeta med textuppgifter i matematikämnet. Kovarik (2010) 
skriver att sambandet mellan ett rikt ordförråd och att prestera bra i samtliga 
skolämnen är tydligt bevisat och de elever som har svag ordförståelse riskerar att 
hamna efter kunskapsmässigt. Också Björn, Aunola och Nurmi (2013) skriver att 
sambandet mellan matematik och läsförståelse tycks påverka varandra. Elever med 
svårigheter i läsförståelse presterar sämre i matematik och elever med god 
läsförmåga presterar bättre i matematik. Detta trots att de svagare läsarnas IQ 
kontrollerats och legat på samma nivå som de starka läsarna. 

Elever med god läsförståelse tenderar att mer frekvent välja lämplig lösningsstrategi 
för problemet. Förståelseprocessen av språkliga matematiska problem är dock inte 
kopplad till svårigheter med att välja lämplig lösningsstrategi. Det går inte att fastslå 
vilken betydelse processen av att förstå ett problem har när det kommer till att 
faktiskt lösa problemet (Leiss, Path och Schwipperts 2019). Sambandet mellan god 
läsförståelse och höga resultat i matematik lyfter även Österholm (2009) men menar 
att det inte går att dra någon generell slutsats av att elever med hög läsförståelse 
också tenderar att prestera bra i matematikämnet. 
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6 Diskussion 
I inledningen av den systematiska litteraturstudien beskrivs att dagens 
matematikundervisning handlar mycket om arbete med textuppgifter, något som 
visat sig i de artiklar som analyserats. Leiss, Path och Schwipperts (2019) skriver att 
matematik idag i större grad innefattar språkliga och kommunikativa aspekter än 
tidigare. Därav har arbetssättet i ämnet förändras. Från att innefatta mekaniskt 
räknande till att i större utsträckning innefatta arbete med matematiska texter där 
förmågan att förstå, analysera och reflektera kring matematiken blir central. Trots 
detta så skriver Sterner & Lundberg (2002) att en av de största orsakerna till att 
elever i årskurs 4–6 får felaktiga lösningar på matematiska textuppgifter beror på att 
de inte förstå innehållet i uppgiften.   

Utifrån ovanstående syftar denna systematiska litteraturstudie att undersöka om och 
hur elevers läsförståelse påverkar deras förmåga att förstå och lösa textuppgifter i 
matematik. 

6.1 Resultatdiskussion  
Ett tema som återkommer i flertalet av artiklarna är vikten av läsförståelsens roll i 
matematiken. Kovarik (2010) skriver att de elever som har bristande ordförråd 
riskerar att halka efter i undervisningen redan från början. Även Björn, Aunola och 
Nurmi (2013) skriver att det finns en stark koppling mellan läsförmåga och elevens 
matematiska prestationer. De elever som presterar högt i läsförståelse presterar även 
bra i matematiken. Detta samband visar såväl Akbasi, Sahin, Yaykiran (2016) som 
resultatet av PISA (Rasmusson m fl., 2016). Trots detta samband är det ofta en 
skarp skiljelinje mellan matematik och svenska. Uppdelningen mellan ämnena 
medför en klyfta som ger negativa konsekvenser. Lärare som undervisar i 
matematikämnet behöver förstå och vara medveten om språkets betydelse, inte bara 
när det kommer till textuppgifter utan också det språk läraren använder i 
undervisningen. Många elever upplever matematiken och dess symbolspråk som ett 
främmande språk som tillhör skolan och inte kan relateras till deras vardagsliv. 
Påföljden av detta kan bli ett misslyckande i matematik. Elever som egentligen inte 
har problem med matematiken kan hamna i svårigheter på grund av problem med att 
förstå det matematiska språket (Österholm, 2009). 

Theens (2019) belyser svårigheterna med elevers förmåga att förstå matematiska 
textuppgifter, då de ställer krav på god läsförmåga såväl som matematiska 
kunskaper. Textuppgifters uppbyggnad blir en viktig aspekt i hur elevers 
läsförståelse påverkar deras arbete med matematiska textuppgifter. Även Österholm 
(2006) skriver att den matematiska texten påverkar hur elever läser och tolkar 
uppgiften. En föreställning om att matematik endast handlar om att räkna och inte 
om att läsa och reflektera bidrar till att elever ofta sökläser matematiska texter i jakt 
på symboler och nyckelord för att lösa uppgifter. Detta kan leda dem till fel 
lösningsstrategi och svar. För att motverka denna föreställning om separation mellan 
matematik och språk är en möjlighet att aktivt arbeta med språket även under 
matematiklektionerna. Kovarik (2010) skriver att arbeta med ordförståelse i alla 
ämnen kan ge positiva effekter för att bidra till att alla elever ges samma chans till 
ett välutvecklat språk de kan dra nytta av i samtliga skolämnen. 
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I artiklarna synliggörs vissa metoder som kan hjälpa elever i sitt arbete med 
matematiska textuppgifter. Leiss, Path och Schwipperts (2019) skriver att elever 
som antecknar under arbetets gång mer frekvent väljer rätt lösningsstrategi, än 
elever som inte antecknar. Sterner och Lundberg (2002) skriver att det är viktigt att 
läraren har kunskap om hur hen kan stötta eleverna i sitt arbete med matematiska 
texter utan att förenkla uppgiften språkligt. Även Sidenvall (2019) är kritisk till att 
lärare förenklar textuppgifter språkligt för att hjälpa eleverna, då detta motverkar att 
de utvecklar sin förmåga att förstå matematiska texter. Förmågan att läsa och förstå 
texter verkar vara en viktig byggsten för arbetet i matematik. Då samtliga 
analyserade artiklar påvisar samband mellan god läsförståelse och höga prestationer 
i matematik verkar det rimligt att fokus i matematiken borde handla om integrering 
av dessa ämnen istället för att separera dem. 

6.2 Metoddiskussion 
Metoden för den systematiska litteraturstudien har överlag fungerat väl för 
ändamålet. Utifrån forskningsfrågan kunde relevanta sökningar leda till artiklar som 
gav information för att besvara forskningsfrågan. Artiklarna analyserades utifrån de 
regler som följer en systematisk litteraturstudie för att sedan återge en så objektiv 
bild som möjligt (Barajas, Forsberg och Wengström, 2013). En svårighet under 
arbetets gång var att finna aktuell forskning inom ramen för de valda årskurserna 4–
6. Vissa av artiklarna gäller elever i äldre årskurser, men där resultatet skrivs fram 
som möjligt att tillämpa även på yngre årskurser. Detta gör resultatets validitet för 
det aktuella årsspannet något osäkert. Antalet artiklar forskningen grundat sig på 
påverkar resultatets tillförlitlighet. Eftersom endast tio artiklar analyserats kan inga 
generella slutsatser dras i ett större perspektiv. Det går dock utifrån de teman och 
mönster som återfinns i artiklarna att belysa aspekter i matematik och läsförståelse 
som kan vara viktiga för lärare att ha kunskap om. 

6.3 Slutsats och vidare forskning 
De analyserade artiklarna påvisar samband mellan elever som presterar bra i 
läsförståelse även tenderar att prestera bra i matematik (Akbasi, Sahin, Yaykiran, 
2016) Detta samband synliggörs både nationellt och internationellt (Rasmusson m 
fl., 2016). Forskningen pekar även på ett visst samband mellan lässvaga elever och 
lägre prestationer i matematik (Björn, Aunola & Nurmi, 2013). Elevers föreställning 
om vad arbete med matematik innebär tycks ha viss påverkan när det gäller deras 
läsförmåga av matematiska texter. Utifrån detta blir lärares arbetssätt och val av 
uppgifter en viktig del i hur elevers läsförståelse påverkar deras förmåga att förstå 
och arbeta med textuppgifter i matematik (Sidenvall 2019) (Österholm, 2009).   

I vidare forskning i ämnet hade det varit intressant att ta reda på mer om hur läraren 
kan arbeta för att hjälpa elever utveckla läsförmåga för matematiska texter.  

- Hur kan lärare konstruera textuppgifter för att utveckla såväl elevens 
språkliga som matematiska kompetens? 
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