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Sammanfattning 
Ett starkt samband mellan elevers läsförmåga och deras prestationer i matematik 

har konstaterats i tidigare forskning. Syftet med detta examensarbete är att, utifrån 

aktuell forskning, undersöka om och i så fall hur läsförmåga och förmågan att föra 

matematiska resonemang samverkar när elever i årskurs 4-6 löser matematiska 

problem och uppgifter som beskrivs i skriven text. Ur syftet preciseras 

frågeställningen: På vilket sätt är läsförmåga och matematisk 

resonemangsförmåga kopplade till varandra? Syfte och frågeställning har 

undersökts i form av en systematisk litteraturstudie som inneburit att vetenskaplig 

forskning har sökts, granskats och analyserats. Den litteratur som uppfyllt på 

förhand ställda krav och därmed valts att ingå i studien har analyserats med hjälp 

av en innehållsanalys. Resultatet av litteraturstudien varken bekräftar eller 

avfärdar att en överlappning mellan läsförmåga och resonemangsförmåga skulle 

existera. Däremot pekar flera av studierna på att ett samspel mellan dessa skilda 

förmågor finns och är aktivt vid elevers arbete med matematiska textuppgifter. Ur 

resultatet tolkas några möjliga konsekvenser för undervisningen i grundskolans 

årskurs 4-6 fram: Undervisning som omfattar matematiska uppgifter och problem 

bör planeras ur såväl språkligt som matematiskt perspektiv. Eleverna bör ges 

rikliga möjligheter att träna såväl förmågan att läsa och tolka uppgiftstexter som 

den matematiska resonemangsförmågan. Detta sker lämpligen i arbetsformer där 

eleverna ges möjlighet till social interaktion. 

 

Sökord: läsförmåga, resonemangsförmåga, resonemang, textuppgifter, 

läsförståelse, problemlösning 
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1 Inledning 

Valet av ämnesdidaktiskt område för mitt examensarbete stod mellan svenska och 

matematik, vilka är mina främsta intresseområden. Mina första tankar kretsade 

kring möjliga frågeställningar inom respektive ämne men gled successivt över till 

gränsområdet mellan språk och matematik. Under mitt nu drygt sjuåriga arbete på 

en grundskola, främst med årskurs 4-6, och på min VFU har jag mött elever som 

visar goda matematiska förmågor men som hamnar i svårigheter när matematiska 

problem och uppgifter uttrycks i textform. Det har fått mig att reflektera över 

relationen mellan språkliga förmågor och matematiska förmågor.  

 

Kursplanen för ämnet matematik identifierar fem förmågor som eleverna ska ges 

förutsättningar att utveckla (Skolverket, 2011c, s.63). En av dessa är förmågan att 

”föra och följa matematiska resonemang” (Skolverket, 2011c, s.63). Skolverket 

förtydligar att resonemangsförmågan innebär att när eleverna ”får möjlighet att 

föra matematiska resonemang kan de resonera sig fram till olika lösningar med 

hjälp av både informella och formella matematiska argument.” (Skolverket, 

2011aa, s.11). Detta tyder på en vid definition av begreppet resonemang som 

innefattar mer än strikt logiska matematiska resonemang som är förknippade med 

bevisföring. Denna form av plausibla resonemang handlar inte i första hand om att 

skilja på gissningar och bevis utan snarare om att skilja gissningar från bättre 

gissningar i syfte att övertyga sig själv och andra att något är sant snarare än att 

presentera strikta bevis (Lithner, 2008, s.266). Begreppet matematiska 

resonemang kommer i denna studie att användas i denna vida betydelse. En annan 

förmåga som anges i kursplanen är förmågan att ”formulera och lösa problem med 

hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder” (Skolverket, 

2011a, S.63). Skolverket skriver vidare i kommentarmaterialet till kursplanen i 

matematik: ”Att lösa problem handlar till att börja med om att kunna tillägna sig 

det matematiska innehållet i olika situationer” (Skolverket, 2011a, s.26). Boaler 

(2011, s.159) instämmer i detta och menar att framgångsrika matematiska 

problemlösningar börjar med att eleven förstår problemet. Förmågan att kunna 

läsa skrivna texter kan sammanfattas som en kombination av avkodningsförmåga 

och läsförståelseförmåga (Vilenius-Tuohimaa, Aunola & Nurmi, 2008, s.410).  

 

Det nära sambandet mellan elevernas läsförmåga och deras prestationer i 

matematik belyses i en rapport baserad på norska och svenska elevers resultat på 

PISA 2003 (Roe & Taube 2006). Även Lundberg och Sterner (2002, s.6) pekar på 

denna korrelation när de belyser läsförmågans betydelse för elevernas möjligheter 

att lyckas med matematiska uppgifter som beskrivs i skriven text. De konstaterar 

att det finns ett samband mellan svårigheter med både läsning och matematik men 

att de två domänerna ändå är tillräckligt specifika för att svårigheterna kan 

uppträda var för sig (Lundberg & Sterner, 2002, s.8). De menar att det antingen 
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kan vara så att problemen inom matematik och läsning inte har så mycket med 

varandra att göra utan snarare påverkas av gemensamma bakomliggande faktorer 

eller att det finns gemensamma nämnare i form av att de i viss mån ställer krav på 

liknande kognitiva verksamheter (Lundberg & Sterner, 2002, s.8). 

 

Detta examensarbete kommer att undersöka om och i så fall hur läsförmågan och 

förmågan att föra matematiska resonemang samverkar när elever i årskurs 4-6 

löser matematiska problem och uppgifter som beskrivs i skriven text. 
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2 Bakgrund 

 

I detta avsnitt kommer olika aspekter av elevers arbete med skriftliga 

matematikuppgifter att belysas både ur språkligt och matematiskt perspektiv. 

Inledningsvis redogörs för relationen mellan språk och matematik och mellan 

läsförmåga och förmåga att lösa matematiska uppgifter som presenteras i skriftlig 

form. Därefter redogörs för de delar av grundskolans styrdokument som berör 

läsning av texter med matematiskt innehåll och de matematiska förmågor som 

bedöms som relevanta i samband med elevers arbete med matematikuppgifter som 

presenteras i textform. Studiens syfte och frågeställningar, som presenteras 

närmare efter bakgrunden, grundar sig på några av de frågor som bedömts som 

otillräckligt besvarade eller inte besvarade alls i den lästa litteraturen och därmed 

funnits intressanta att undersöka närmare.  

2.1 Språk och matematik 

En vid och grundläggande definition av begreppet språk är att det handlar om 

någon form av medveten överföring av information som dessutom är 

dubbelriktad, vi både ger och tar emot information genom språket (Rehnqvist & 

Svensson, 2012, s.10). Det verbala språket använder talade eller skrivna ord för att 

överföra information.  

 

Lundberg och Sterner (2002, s.15) menar att det finns många likheter mellan 

matematik och skriftspråk. Båda är hierarkiskt uppbyggda system av symboler 

som omges av regler och logik. Båda är avsedda att överföra information och 

underlätta kommunikation. Om man betraktar ordet ”orm” och talet ”25” så består 

båda av symboler som under utvecklingen av vårt alfabet och talsystem har 

försetts med särskilda betydelser. Till skillnad från skriftspråk så innehåller 

matematiska symboler så som siffror och tal ingen fonologisk (ljudmässig) 

information. Att siffran 5 på svenska uttalas som ”fem” går inte att härleda ur 

symbolen 5. Både ordet ”fem” och symbolen 5 innehåller dock tillräcklig 

information för att kunna tolkas semantiskt (betydelsemässigt). När siffran 5 ingår 

i ett flersiffrigt tal ställs krav på att läsaren behärskar talsystemet för att kunna 

tolka siffrans innebörd på den position den uppträder i talet, och därmed tolka 

talets värde som helhet (Lundberg & Sterner, 2002, s.21).  

 

Att matematik och språk har mycket med varandra att göra ter sig naturligt om 

man exempelvis tänker sig hur dokumentation och förmedling av matematiska 

kunskaper skulle gå till utan användandet av ett språk. Men kan man betrakta 
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matematiken som ett språk i sig? Österholm (2006, s.1) menar att det är svårt att, 

formellt sett, betrakta matematik som ett språk. Däremot kan matematikämnet 

liknas vid språk på ett metaforiskt sätt för att på så sätt fokusera på vissa aspekter 

av matematiken, främst dess kommunikativa karaktär (Österholm 2006, s.1). 

Inom matematiken används både naturligt språk och symbolspråk. I 

symbolspråket ingår tecken och symboler såsom exempelvis likhetstecknet, 

tecken för matematiska operationer som addition och subtraktion och algebraiska 

symboler. Detta symbolspråk skulle, enligt Österholm (2006, s.1), kunna betraktas 

som ett eget språk eftersom det har en egen syntax och grammatik.  
 

Myndigheten för skolutveckling (2008, s.18) använder begreppet vardagligt språk 

som kan tolkas vara en variant av det naturliga språket med en enkel uppbyggnad 

och vardagsnära ord.  Ett påstående med ett matematiskt innehåll kan uttryckas 

med vardagligt språk, exempelvis “fyra bananer och tre bananer blir sju bananer 

sammanlagt.”. Samma påstående kan uttryckas med ett matematiskt språk som 

“summan av fyra och tre är sju” eller enbart med ett matematiskt symbolspråk 

som “4+3=7”. För att förstå en text med ett matematiskt innehåll krävs en 

förståelse för ordens betydelse i textens specifika kontext och av de matematiska 

symboler som kan finnas i texten (Österholm 2006 s. 18). Flera ord i svenska 

språket har en betydelse i vardagsspråket och en annan betydelse i det 

matematiska språket. En person som enbart tolkar axel som en kroppsdel, värde 

som ett mått på hur värdefullt något är och udda som konstigt kommer att ha stora 

svårigheter att tolka en text där dessa ord används i sina matematiska betydelser.  
 

2.2 Läsning och läsprocessen 

 

Att läsa kan för en läskunnig person förefalla att vara en tämligen enkel aktivitet, 

åtminstone så länge de lästa texterna håller sig inom en rimlig svårighetsgrad. Vid 

en närmare analys framstår dock läsningen som en komplicerad aktivitet som 

kräver samverkan mellan flera förmågor och mentala processer.  

 

Läsprocessen kan sammanfattas i två huvudmoment: avkodning och 

språkförståelse (Elbro, 2004, s.18). Avkodning handlar, enligt Elbro, om att kunna 

identifiera och uttala ord. Förmågan att avkoda ord utvecklas successivt i takt med 

att läsaren bygger upp en minnesbild av ordet vid upprepad läsning av texter där 

ordet ingår. När avkodningen är automatiserad tar förståelseprocessen vid. 

Språkförståelsen handlar, enligt Elbro, om att kunna tolka betydelsen i en text och 

ordens innebörd i det specifika sammanhanget samt att kunna reflektera över 

texten och dra slutsatser. Avkodning och förståelse samverkar med varandra och 

är båda nödvändiga ingredienser i en god läsfärdighet (Elbro, 2004, s.18). 

Lundberg och Herrlin (2005, s.8) anger även fonologisk medvetenhet, flyt i 

läsningen och läsintresse som viktiga faktorer för en framgångsrik läsutveckling. 

Fonologisk medvetenhet definierar de som en förståelse för det alfabetiska 
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systemets ljudmässiga uppbyggnad. Begreppet läsförmåga används i detta arbete i 

betydelsen: förmågan till avkodning, språkförståelse och fonologisk medvetenhet. 

 

Fonologisk medvetenhet är en viktig förutsättning även för framgångsrik 

matematisk inlärning (Lundberg & Sterner, 2002, s.85). Elever med bristande 

fonologisk medvetenhet kan exempelvis ha svårigheter att skilja mellan ord som 

låter relativt lika vilket exempelvis kan betyda att barnet har svårt att skilja mellan 

fem, femtio, femton och en femtedel. 

 

Westlund (2009, s.124) lyfter fram vikten av att läsaren använder sig av lämpliga 

lässtrategier för att framgångsrikt kunna tolka lästa texter och att elever får 

undervisning i sådana strategier. Lässtrategier definieras som ”de mentala 

aktiviteter som läsaren väljer för att tillägna sig, organisera och få ut information 

från en text” (Westlund 2009 s.124). Framgångsrika strategier ska, enligt 

Westlund, vara målinriktade, strategiska och flexibla.  

2.3 Läsning av matematik 

Lundberg och Sterner (2002, s.6) undrar, med hänvisning till PISA-studierna som 

visat stark korrelation mellan resultaten i läsning och matematik, om båda PISA-

proven i själva verket mäter elevernas läsförståelse. De menar att när matematik-

uppgifter som är menade att spegla autentiska problemlösningssituationer bäddas 

in i en skriven text, som är fallet i PISA-proven i matematik vilka innehåller 

problemlösning i en given kontext, så ställs höga krav på elevens läsförmåga 

vilket hindrar vissa elever att visa sina verkliga matematiska förmågor (Lundberg 

& Sterner, 2002, s.6). 

 

Vilenius-Tuohimaa, Aunola och Nurmi (2008, s.409) har undersökt samspelet 

mellan förmågan att lösa matematiska problem presenterade i text och 

läsförmågan hos elever i årskurs 4. De drar slutsatsen att elevernas förmåga att 

lösa textbaserade problem var starkt relaterad till deras läsförmåga. De konstaterar 

dock att mer forskning behöver göras om hur läsförmåga och matematiska 

resonemang är kopplade till varandra. 

 

Huruvida det krävs särskilda kunskaper eller förmågor för att läsa matematiska 

texter är något som Österholm (2006) undersökt. Han konstaterar att elever verkar 

använda en speciell sorts läsförmåga när de arbetar med matematiska texter som 

går ut på att fokusera på nyckelord och symboler i texten som antas vara mest 

relevanta för att kunna lösa de matematiska problem som presenteras i texterna. 

Österholm (2009, s.3) menar att denna strategi, som verkar gå ut på att separera 

läsningen från matematiken och därmed undvika att läsa texterna på vanligt sätt, 

har flera negativa effekter. Strategin fokuserar på operativa betydelser av 

symboler och nyckelord, det vill säga vad man kan göra med dem snarare än den 

vad orden betyder (semantisk betydelse) vilket kan leda till ett fokus på ytliga 
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egenskaper av texten. Österholm (2009, s.3) exemplifierar detta med följande 

exempel hämtat från ett examensarbete: 

 

Markus, Anna och Eva plockade gurkor under sommarlovet. En dag 

plockade de 440 liter gurkor tillsammans. Markus plockade dubbelt så 

mycket som Anna. Eva plockade 40 liter mer än Markus. Hur många liter 

plockade Anna? (Nilsson 2004, s.5) 

 

Flera elever tycktes okritiskt ha utgått från informationen ”440 liter tillsammans”, 

”dubbelt så mycket” och ”40 liter mer” och översatt detta direkt till ekvationen 

2x+x+40=440 (Nilsson 2004, s.5). Denna strategi, när uppgiftstexten med fokus 

på nyckelord översätts direkt till ett matematiskt symbolspråk, illustreras av den 

nedre delen av figur1. Den övre delen av figur 1 illustrerar hur eleven läser 

uppgiftstexten som en helhet med fokus på vad den verkligen betyder (semantisk 

betydelse), utan någon särskild strategi och utifrån denna läsning bildar sig en 

korrekt förståelse för situationen och hur denna på ett fungerande sätt kan 

modelleras med hjälp av matematikens symbolspråk (Österholm, 2009, s.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Två huvudstrategier för översättning av text till matematisk representation (Österholm, 2009, s.3)  

 

 

2.4 Vad säger styrdokumenten? 

I detta avsnitt redogörs för hur styrdokumenten i svenska och matematik 

behandlar läsförmåga och de matematiska förmågorna. 

2.4.1 Läsförmåga 

Skolverket (2011b) menar att språket är av avgörande betydelse för lärande och 

tankeutveckling och kursplanen i svenska slår fast att språket är ”människans 

främsta redskap för att tänka kommunicera och lära” (Skolverket 2011c, s. 222). I 

kommentarmaterialet till kursplanen för svenska konstaterar Skolverket (2011b, 

s.8) att internationella och nationella tester av svenska skolelevers läs- och 

skrivförmågor visat en nedåtgående trend sedan 1992. En förklaring som lyfts 

fram är att den svenska skolan brister i undervisningen av olika sätt att läsa texter 

och att eleverna saknar tillräckliga erfarenheter att läsa sakprosa (Skolverket 
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2011b, s.8). Skolverket poängterar att rikligt med läsning är viktigt för 

utvecklingen av läsförmågan men att eleverna dessutom behöver lära sig olika 

lässtrategier för att utveckla såväl avkodning som förståelse. Lässtrategier 

definieras som ”de konkreta sätt som en läsare använder för att angripa en text” 

(Skolverket 2011b, s.12).  

 

När det gäller förmågorna att läsa och skriva texter med matematiskt innehåll 

finns inget specifikt angivet i kursplanen för svenska, denna typ av texter kan 

dock anses ingå i mer allmänna formuleringar kring olika texttyper och 

anpassningar till olika syften och mottagare. Kursplanen anger exempelvis i 

ämnets syfte att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla förmågan att 

”anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang” (Skolverket 

2011c, s.222) och i det centrala innehållet för årskurs 4-6 ingår ”beskrivande, 

förklarande, instruerande och argumenterande texter” (Skolverket 2011c, s.224). 

Även delar av kunskapskraven går att koppla till texter med matematiskt innehåll, 

exempelvis att eleverna ska kunna tolka och föra resonemang om budskap i olika 

texter (Skolverket 2011c, s.228). 

2.4.2 Matematiska förmågor 

Kursplanen i matematik anger fem förmågor som eleverna, genom 

undervisningen, ska ges förutsättningar att utveckla: 

 

 formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera 

valda strategier och metoder 

 använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan 

begrepp 

 välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra 

beräkningar och lösa rutinuppgifter, 

 föra och följa matematiska resonemang, och 

 använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera 

och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

(Skolverket 2011c, s.63) 

 

De förmågor som framför allt är intressanta för denna studie är 

problemlösningsförmåga, resonemangsförmåga samt kommunikativ förmåga. 

 

I kursplanen för matematik finns problemlösning med i det centrala innehållet och 

i ämnets syftesbeskrivning anges att undervisningen ska ”bidra till att eleverna 

utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över 

och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.” (Skolverket 2011c s. 

62). Skolverket betonar även kursplanens inriktning mot problemlösning och dess 

centrala roll i matematisk verksamhet (Skolverket 2011a).  

 

Kursplanen ger en bild av matematik som ett kommunikativt ämne som ska 

utveckla elevernas förmåga att tolka vardagliga och matematiska situationer samt 
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förmågan att föra och följa matematiska resonemang och kommunicera om 

matematik (Skolverket 2011a, s.7). I undervisningen ska eleverna ges möjligheter 

att utveckla verktyg för att kunna beskriva och tolka situationer och förlopp 

(Skolverket 2011a, s.8).  

 

Skolverket (2011a, s.11) behandlar, i kommentarmaterialet för matematik, 

resonemangsförmåga och kommunikativ förmåga under samma rubrik, vilket 

tyder på att Skolverket anser att dessa två förmågor är närbesläktade. Med 

kommunikation avses i kursplanen ”att utbyta information med andra om 

matematiska idéer och tankegångar, muntligt, skriftligt och med hjälp av olika 

uttrycksformer” (Skolverket, 2011a, s.11). Det handlar således om ett ömsesidigt 

utbyte mellan två eller flera personer där det är lika viktigt att kunna 

kommunicera matematik som att själv kunna lyssna och förstå andras 

beskrivningar, förklaringar och argument. När det gäller förmåga att ta till sig 

skriftlig information med matematiskt innehåll så ryms detta inom formuleringen 

att undervisningen syftar till att ”eleverna ska kunna tillägna sig och förstå det 

matematiska innehållet i situationer där matematiska begrepp och uttrycksformer 

används” (Skolverket, 2011a, s.11). 

2.5 Matematiska resonemang och läsning 

Enligt Hansson (2013) handlar den matematiska resonemangsförmågan om “att 

utveckla ett logiskt och systematiskt tänkande för att föra, följa och bedöma 

matematiska resonemang” (Hansson 2013 s.1). Denna förmåga kan knyta an till 

flera andra förmågor, till exempel förmågan att tolka matematiska begrepp och 

förmågan att använda matematiska metoder. Hansson menar vidare att 

resonemangsförmågan innebär att kunna “urskilja de grundläggande idéerna i ett 

matematiskt resonemang och särskilja centrala delar från detaljer och bärande 

idéer från teknikaliteter.” Det krävs till exempel resonemangsförmåga för att 

kunna analysera och göra ändamålsenliga slutsatser utifrån information som ges i 

en skriven text. En förutsättning för detta torde vara förmågan att läsa och förstå 

texten. Resonemangsförmågan kan därför i detta fall sägas vara beroende av 

läsförmågan. 
 

Skolverket beskriver resonemangsförmåga som förmågan att såväl resonera sig 

fram till olika lösningar med hjälp av matematiska argument, både informella och 

formella, som “att utveckla en förståelse för att matematiska samband är 

konstruerade och att de därför också kan ”återupptäckas” genom att man resonerar 

sig fram” (Skolverket, 2011a, s.11). Med hjälp av resonemang på matematiska 

grunder kan eleverna “lättare motivera olika val och slutsatser i nya situationer, 

till exempel val av räknesätt” (Skolverket, 2011a, s.11). 
 

Enligt Lithner (2008, s.257) kan resonemang antingen tolkas som tankeprocesser 

eller som resultatet av dessa tankeprocesser eller både och. Lithner menar vidare 

att det som är möjligt att observera är resultatet av tankeprocesserna. Vilka 
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tankeprocesser som lett fram till resultaten kan vi endast spekulera i. Lithner 

definierar resonemang som “reasoning is the line of thought adopted to produce 

assertions and reach conclusions in task solving” (Lithner 2008 s.257). 

Resonemangen behöver, enligt Lithner, inte vara baserade på formell logik utan 

kan bygga på någon form av argument som ter sig förnuftiga för den som 

resonerar. Resonemang har här den bredare betydelse som handlar om mer än 

strikt logisk argumentation och bevisföring, vilken presenterades i föregående 

kapitel och som är den betydelse som används i denna studie. 

 

Lithner (2008) skiljer mellan imitativa och kreativa resonemang. Imitativa 

resonemang innebär att eleven imiterar en lösningsprocedur som har lärts in i 

undervisningen (Lithner 2008 s.258). Det kan handla om att erinra sig färdiga 

svar, exempelvis vid automatiserad multiplikationslösning (tabeller), eller 

standardiserade algoritmer som kan användas för att göra beräkningar som leder 

till ett svar. Kreativa resonemang beskriver Lithner (2008, s.266) som tankebanor 

som inte imiterar tidigare kunskap och erfarenhet utan är nyskapande på så vis att 

de leder fram till procedurer som den resonerande personen inte tidigare kände 

till. Ett exempel på detta skulle kunna vara när en elev i årskurs 4 som inte 

introducerats till ekvationer ställs inför ett matematiskt problem och själv 

resonerar sig fram till att en ekvation kan användas som lösningsstrategi och som 

finner ett eget sätt att lösa ekvationen.  

 

Det som Lithner betecknar kreativa resonemang tycks vara närbesläktat med 

Skolverkets definition av resonemang, särskilt om man tar fasta på 

formuleringarna i kommentarmaterialet för matematikämnet (som beskrevs ovan) 

om hur elever, genom att resonera sig fram till olika lösningar når en förståelse för 

att matematiska samband är konstruerade.  

 

Imitativa och kreativa resonemang skulle också kunna kopplas till Österholms 

(2009, s.3) två huvudstrategier vid översättning av uppgiftstext till matematiska 

representationer (se figur 1). Den strategi som leder till en direktöversättning från 

uppgiftstext till matematiskt symbolspråk, exempelvis genom att fokusera på 

välkända nyckelord, leder tankarna till imitativa resonemang. Eleverna tycks ta till 

denna typ av strategier när en text tolkas som en ”matematikuppgift” och därmed 

anses behöva läsas på ett särskilt sätt som lärts in antingen av eleven själv eller i 

kombination med uppmuntran från lärare (Österholm, 2008, s.3, 2006, s.4). Detta 

sätt att imitera en inlärd lässtrategi påminner om de imitativa resonemang som, 

enligt Lithner (2008, s.258), innebär en upprepning av en lösningsprocedur som 

lärts in i undervisningen.  

 

En läsning som inriktas på tolkning av textens semantiska betydelse, enligt den 

övre delen av figur 1, behöver dock inte leda till att kreativa resonemang används 

vid problemlösningen. I exemplet med barnen som plockar gurkor skulle 

formuleringen och lösningen av en korrekt ekvation kunna vara imitativt utifrån 

föreställningen att ”det är så jag lärt mig att angripa den här typen av problem”. 

Om ekvationen istället resonerats fram av en elev som inte fått lära sig att använda 

ekvationer vid problemlösning torde resonemanget snarare kunna betraktas som 

kreativt. 

 

Skolverket skriver således i styrdokumenten om vikten av att elever utvecklar 

förmågan att läsa och förstå olika typer av texter och förmågan att ”tillägna sig 
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och förstå det matematiska innehållet i situationer där matematiska begrepp och 

uttrycksformer används” (Skolverket, 2011a, s.11). Däremot anges inget specifikt 

om läsning och tolkning av texter med matematiskt innehåll, exempelvis 

övningsuppgifter och problem som presenteras i textform (även instruktioner och 

förklaringar). Även resonemangsförmågan behandlas i styrdokumenten men 

någon koppling till resonemang vid läsning och tolkning av matematiska texter 

finns inte. Österholm och Lithner kastar något mer ljus kring detta, Österholm 

genom att presentera olika strategier vid läsning av textbaserade 

problemlösningsuppgifter och Lithner genom att lyfta fram olika typer av 

resonemang vid matematisk problemlösning.  

 

Sammanfattningsvis väcker bakgrunden frågor kring den eventuella kopplingen 

mellan läsförmåga och matematisk resonemangsförmåga. När övergår 

läsprocessen i matematiska resonemang? Finns det möjligen en överlappning 

mellan de båda förmågorna eller är de distinkt skilda från varandra? Hur ser 

relationen ut mellan förmågorna? Vilka bakgrundsfaktorer kan tänkas påverka 

både läsförmågan och resonemangsförmågan? Därför kommer denna studie att 

närmare undersöka relationen mellan läsförmåga och förmågan att föra 

matematiska resonemang. Studiens syfte och frågeställning presenteras i nästa 

kapitel. 
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3 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka om och i så fall hur läsförmåga 

och förmågan att föra matematiska resonemang samverkar när elever i årskurs 4-6 

löser matematiska problem och uppgifter som beskrivs i skriven text. 

 

Ur syftet preciseras följande frågeställning: 

 

 På vilket sätt är läsförmåga och matematisk resonemangsförmåga 

kopplade till varandra?  

 

Den definition av resonemang som kommer att användas i detta arbete bygger på 

Lithners definition (2008, s.257): Tankebanor, grundade på subjektiva 

förnuftsmässiga argument, som används för att producera påståenden och nå 

slutsatser vid matematisk problemlösning. Dessa behöver inte nödvändigtvis 

bygga på formell logik eller eftersträva en strikt bevisföring.  
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4 Metod 

Följande avsnitt kommer att beskriva de överväganden som gjorts vid valet av 

studiens design och genomförande mot bakgrund av generella riktlinjer för 

vetenskap, framför allt gällande systematiska litteraturstudier. 

 

I den utredning som låg till grund för den nuvarande lärarutbildningen som trädde 

i kraft 2011 (SOU 2008:109) konstaterades att den dåvarande lärarutbildningen, i 

jämförelse med andra akademiska utbildningar, vilade på en svagare vetenskaplig 

grund. Utredarna hänvisade till andelen forskarutbildade lärare och nivåerna på 

anslagen till utbildningsvetenskaplig forskning och förespråkade att 

lärarutbildningens vetenskapliga grund förstärks och därmed även dess kvalitet.  

 

Skollagen slår fast att all utbildning i Sverige ska ”vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet” (SFS 2010: 800, 1 kap, §5). Skolverket (2012) förtydligar 

detta och menar att beprövad erfarenhet bör definieras som ” en erfarenhet som är 

dokumenterad, delad och prövad i ett kollegialt sammanhang” (Skolverket 2012, 

s.1) samt att beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund är två kunskapskällor 

som kompletterar varandra.  

 

Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s.17) menar att det idag finns många 

studier, såväl kvantitativa som kvalitativa, som kan vara intressanta för 

utvecklingen av den praktiska utbildningsverksamheten. Dessa behöver 

sammanställas systematiskt på ett sätt som gör att resultat från flera studier vägs 

samman och skapar ny och säkrare kunskap inom ett område. 

4.1 Studiens design 

Studien har genomförts i form av en systematisk litteraturstudie omfattande 

publicerade vetenskapliga arbeten vilka har bedömts hålla godtagbar kvalitet samt 

vara av intresse för att uppnå studiens syfte. En systematisk litteraturstudie går ut 

på att ”systematiskt söka, kritiskt granska och därefter sammanställa litteraturen 

inom ett valt ämne eller problemområde” (Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, 

s. 31) och syftar till att sammanställa och analysera data från ett flertal empiriska 

studier för att nå ny kunskap eller bekräfta befintlig kunskap.  Den litteratur som 

väljs ut att ingå i en systematisk litteraturstudie ska vara vetenskapliga 

avhandlingar eller vetenskapliga artiklar som innehåller aktuell forskning inom 

det valda problemområdet. För att säkerställa detta har endast studier som 

publicerats i vetenskapliga tidskriftsartiklar inkluderats i denna litteraturstudie. 

Några krav på antalet studier som bör ingå i en systematisk litteraturstudie finns 
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inte, detta avgörs av hur många studier som går att hitta och de krav som ställs på 

de studier som ska ingå (Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 31). 

Följaktligen har inga krav ställts, varken på maximalt eller minimalt antal 

ingående studier utan antalet studier som inkluderats har helt och hållet bestämts 

utifrån de krav som redovisas i följande avsnitt av detta kapitel. 

4.2 Etiska överväganden 

Att bedriva forskning är ett viktigt samhällsuppdrag vilket ställer krav på att 

forskning bedrivs och att den bedrivs med hög kvalitet och riktar sig mot frågor 

och områden som är relevanta (Vetenskapsrådet, 2002, s.5). Att enbart ta detta 

forskningskrav som utgångspunkt vid utformandet av vetenskapliga studier skulle 

kunna leda till att individer utsätts för påtvingad insyn i personliga förhållanden, 

fysiska skador eller andra former av kränkningar eller negativa konsekvenser. För 

att förhindra sådana konsekvenser ställs även ett individskyddskrav. Det 

förstnämnda forskningskravet måste i all forskningsverksamhet vägas mot det 

sistnämnda individskyddskravet. För att ge vägledning i planeringen av 

forskningsprojekt har Vetenskapsrådet (2002, s.6), med utgångspunkt i 

individskyddskravet, fastställt ett antal forskningsetiska principer för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Dessa sammanfattas i fyra huvudkrav: 

 

 Informationskravet. De som berörs av forskningen ska informeras 

om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. (Vetenskapsrådet, 2002, 

s.7-8). 

 Samtyckeskravet. Deltagande i vetenskapliga undersökningar är 

frivilligt. Deltagare ska kunna avgöra villkoren för sitt deltagande samt 

kunna avbryta sin medverkan utan negativa följder. (Vetenskapsrådet, 

2002, s.9-11). 

 Konfidentialitetskravet. Uppgifter om de personer som ingår i 

undersökningen ska ges största möjliga konfidentialitet och ska 

förvaras på ett sätt som garanterar att konfidentialiteten upprätthålls. 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.12-13). 

 Nyttjandekravet. Information om enskilda personer som ingår i 

forskningen får endast användas för forskningsändamål på det sätt som 

delgetts personerna inför deras medverkan. (Vetenskapsrådet, 2002, 

s.14). 

 

Ett annat fundamentalt krav på all forskning är att fusk och ohederlighet inte får 

förekomma (Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s.69). Denna form av 

oredlighet definieras i en forskningsetisk utredning som att forskaren "avsiktligt 

och på ett vilseledande sätt gör avsteg från de vetenskapliga kraven eller medvetet 

bryter mot allmänt accepterade normer" (SOU 1999:4, s.33). 

 

En litteraturstudie är inte avsedd att direkt studera någon empiri och involverar 

därför inte några individer. Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s.70) menar 
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att man vid litteraturstudier i stället ska ställa de etiska frågorna till litteraturen 

och göra etiska överväganden i urvalet av litteratur och presentationen av studiens 

resultat. De lyfter fram vikten av att: 

 

 ”Välja studier som har fått tillstånd från etisk kommitté eller där 

noggranna etiska överväganden har gjorts.” 

 ”Redovisa alla artiklar som ingår i litteraturstudien samt att arkivera 

dessa på ett säkert sätt i tio år.” 

 ”Presentera alla resultat som stöder respektive inte stöder hypotesen. 

Det är oetiskt att endast presentera de artiklar som stöder forskarens 

egen åsikt.” 

(Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s.70) 

 

Att samtliga studier som valts att ingå i denna litteraturstudie är publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter innebär att en kvalitetsgranskning har gjorts då 

vetenskapliga artiklar kännetecknas av ”primärpublicering av originalarbete och 

tillgänglighet, av en tillförlitlig och enhetlig presentation, samt kritisk granskning 

utförd av experter inom forskningsområdet” (Barajas, Forsberg & Wengström 

2013, s.61). Trots detta har varje utvald studie lästs med ett kritiskt granskande 

fokus utifrån ovanstående etiska riktlinjer.  

4.3 Beskrivning av sökprocessen 

I detta avsnitt redogörs för hur sökprocessen genomförts. Redogörelsen omfattar 

vilka databaser, urvalskriterier och sökstrategi som tillämpats samt resultatet av 

litteratursökningen. 

4.3.1 Databaser 

För att göra en så bred sökning som möjligt efter litteratur som är relevant för 

studiens syfte och frågeställningar har flera databaser använts, såväl svenska som 

internationella. Följande databaser har använts: 

 

 ERIC – En bred internationell databas som täcker böcker, vetenskapliga 

och övriga artiklar, rapporter, avhandlingar o.dyl. inom pedagogik och 

psykologi. I huvudsak arbeten på engelska. 

 DiVA - En gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forsknings-

publikationer och studentuppsatser producerade vid 40 svenska lärosäten 

och forskningsinstitutioner. 

 DART – Databas över europeiska elektroniskt publicerade avhandlingar. 

 Libris – En nationell databas som omfattar titlar på svenska bibliotek. 

 ProQuest PsycINFO – En internationell databas som tillhandahålls av the 

American Psychological Association (APA). Täcker litteratur inom 

psykologi och närstående discipliner  
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4.3.2 Urvalskriterier 

I syfte att säkerställa kvaliteten på den litteratur som ingår i undersökningen har 

vissa urvalskriterier tillämpats. Urvalet har begränsats till litteratur som är högst 

20 år gammal för att få ett fokus på aktuell forskning och för att få ner antalet 

sökträffar till en hanterbar mängd. Ett annat krav som ställts på den utvalda 

litteraturen är att den ska vara peer-reviewed, vilket innebär att en kritisk 

granskning av arbetet har gjorts innan publicering (Barajas, Forsberg & 

Wengström 2013, s.61). För att få en bred insamling av litteratur har det 

geografiska ursprunget inte begränsats, däremot har urvalet av läsbarhetsskäl 

begränsats till arbeten skrivna på svenska och engelska. Urvalet har inte 

begränsats till enbart litteratur inom utbildningsvetenskap eftersom det 

exempelvis inom psykologin sannolikt finns forskning kring inlärning, kognition 

och minne som kan vara relevant för denna litteraturstudie. För att specifikt söka 

efter litteratur inom psykologi och närstående discipliner användes databasen 

ProQuest PsycINFO. Urvalet har begränsats till att enbart omfatta litteratur som 

redovisar empiriska studier.  

 

En avgränsning som är kopplad till studiens syfte är att de utvalda studierna måste 

ha ett elevperspektiv så att de undersöker elevers förmågor till skillnad från att 

exempelvis undersöka olika undervisningmetoder ur ett lärarperspektiv. I syftet 

med denna studie anges att fokus ligger på elever i årskurs 4-6, därför har vald 

litteratur begränsats till litteratur som, åtminstone till övervägande del, berör 

denna åldersgrupp. Ett undantag från detta är Österholm (2006) vars studie 

fokuserar på universitetsstudenter på grundnivå. Eftersom studien bedöms kunna 

ge värdefull kunskap om läsning av matematiska texter, vilket tjänar 

litteraturstudiens syfte, har den inkluderats. Vid tolkningar och slutsatser som 

berör Österholms arbete har hänsyn tagits till att studien omfattar (unga) vuxna 

snarare än elever i årskurs 4-6.  

4.3.3 Sökstrategi 

Innan sökningarna påbörjades valdes ett antal sökord ut med utgångspunkt i 

studiens syfte och frågeställningar. Sökorden läsförmåga, resonemang och 

matematik valdes, vid sökning i de svenska databaserna, för att täcka in ett brett 

område som omfattar litteraturstudiens syfte och frågeställning. De engelska 

sökord som användes var: reading, mathematics, reading ability, reading 

comprehension, reasoning, cognitive samt mathematical reasoning” samt ”word 

problems”. Dessa kombinerades i olika sökningar som redogörs i detalj i 

tabellerna i nästa avsnitt. 

4.3.4 Urvalsprocess 

Resultatet av varje sökning granskades i tre steg. Först lästes titlarna igenom och 

de arbeten som bedömdes vara av intresse noterades, vid tveksamhet valdes 
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arbetet ut till nästa steg. Därefter lästes abstract för de arbeten som valts i 

föregående steg och de arbeten som fortfarande bedömdes vara relevanta för 

litteraturstudien noterades för vidare läsning. I det tredje steget lästes kvarvarande 

litteratur igenom översiktligt för att identifiera eventuella tecken på att den inte 

skulle vara aktuell för inkludering i litteraturstudien på grund av brister i relevans 

för litteraturstudiens syfte och frågeställning, brister i kvalitet med hänsyn till 

genomförande och etik eller andra avgörande faktorer. 

 

Följande tabeller redovisar de sökningar som genomförts. 

 

Tabell 1. Sökningar i Libris. Avgränsning: avhandlingar. 

 

Sökord Träffar 
Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract Urval 

Läsför* AND resonemang AND 
matematik 0 0 0 0 

Reading AND mathemat* AND 
reasoning 0 0 0 0 

 

Tabell 2. Sökning i DiVA.  

 

Sökord Träffar 
Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract Urval 

Läs*, matemat*, resonemang 0 0 0 0 

Read* AND math* AND 
reasoning 0 0 0 0 
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Tabell 3. Sökningar i ERIC. Avgränsningar: peer reviewed, since 1996 

Sökord Träffar 
Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract Urval 

"reading comprehension" AND 
"mathematics" AND "reasoning" 16 16 3 1 

"reading" AND "word problems" 
AND "mathematics" AND 
"reasoning" 8 8 3 1 

"reading ability" AND 
"mathematic*" AND "reasoning" 13 13 2 2 

"mathematical reasoning" AND 
"word problems" 5 5 1 1 

"reading comprehension" AND 
"mathematics" AND "cognitive" 51 51 7 4 

 

Tabell 4. Sökningar i ProQuest PsycINFO. Avgränsningar: scholarly 

journals, date 1996-2016 

 

 

4.4 Sökresultat 

Efter den ovan beskrivna urvalsprocessen återstod sju artiklar som bedömdes vara 

relevanta utifrån undersökningens syfte och frågeställningar. En av dessa, De 

Smedt, Taylor, Ansibald och Ansari (2010) framstod vid en översiktlig 

genomläsning som relevant men uteslöts i analysmomentet då den, skriven ur ett 

strikt neuropsykologiskt perspektiv, befanns ställa allt för höga krav på 

förkunskaper inom detta ämnesområde för att kunna göra korrekta tolkningar av 

studiens resultat och slutsatser.  

 

Bland den utvalda litteraturen finns en avhandling skriven av Magnus Österholm 

(2006). I denna studies bakgrund har refererats till denna avhandling (på sid 3) 

och till en artikel skriven av Österholm 2009 (på sid 4-5). Referensen till 

avhandlingen avsåg generella resonemang kring språk och matematik som förs i 

Sökord Träffar 
Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract Urval 

"reading comprehension" AND 
"mathematics" AND "reasoning" 

23 23 3 1 

"reading" AND "word problems" 
AND "mathematics" AND 
"reasoning" 

8 8 2 1 

"reading" AND "word problems" 
AND "mathematics" AND 
"cognitive" 

9 9 2 1 

"mathematical reasoning" AND 
"word problems" 

7 7 1 1 
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avhandlingens inledning och som inte är kopplade till resultat eller slutsatser från 

Österholms studier som redovisas i avhandlingen. På grund av detta och att det i 

artikelns fall handlar om en annan text än avhandlingen bedöms inte något hinder 

finnas för att inkludera avhandlingen i litteraturstudien.  

 

I bakgrunden har även referererats till Vilenius-Tuohimaa, Aunola & Nurmi 

(2008) som valts ut att ingå i litteraturstudien. Dessa korta referenser (på sid 4), 

till konstaterandet att det tycks finnas ett samband mellan läsförmåga och förmåga 

att lösa textproblem i matematik och till behovet av mer forskning på området, 

bedöms inte utgöra hinder för inkludering i litteraturstudien.  

Manuella sökningar kan användas som komplement till databassökningar 

(Barajas, Forsberg & Wernström, 2013, s.74). Ett exempel på en sådan är 

sökningar efter studier som refererat till litteratur som sökts fram genom 

databassökningar. Nguyen (2009) hittades på detta sätt genom en sökning i ERIC 

på studier som refererat till Wyndhamn och Säljö (1997). Då den befanns uppfylla 

ovanstående urvalskriterier och vara intressant utifrån litteraturstudiens syfte och 

frågeställning inkluderades den i studien. 

4.4.1 Presentation av utvald litteratur 

I tabell 5 redovisas den litteratur som utvalts att ingå i litteraturstudien. 

 

Tabell 4. Presentation av utvald litteratur. 

Författare År Titel Publicering Land 
Typ av 
studie 

Pape, J. S. 2004 Middle school children´s problem 
solving behaviour: A cognitive 
analysis from a reading 
comprehension perspective. 

Journal for 
Research in 
Mathematics 
Education 

USA Kvalitativ 

Vilenius_Tuohimaa, 
P. M., Aunola, K. & 
Nurmi, J.  

2008 The association between 
mathematical word problems and 
reading comprehension 

Educational 
Psychology. 
Journal. 

Finland Kvantitativ 

Nguyen, T.T.  2009 Thinking Mathematically through 
Discussions of Reading 
Comprehension Strategies 
 

ProQuest LLC USA Kvantitativ 

Wyndhamn, J. & 
Säljö, R. 

1997 Word problems and 
mathematical reasoning - A study 
of children´s mastery of 
reference and meaning in textual 
realities. 

Learning and 
Instruction. 
Journal. 

Sverige Kvalitativ 

Fuchs, L.S., Fuchs, 
D., Compton, D.L., 
Hamlett, C.L., 
Wang,  A.Y. 

2015 Is word problem solving a form of 
text comprehension? 

Scientific 
studies of 
reading. 
Journal. 

USA Kvantitativ 

Carpraro, M.M., 
Joffrion, H. 

2006 Algebraic equations: Can middle 
school students meaningfully 
translate from words to 
mathematical symbols? 

Reading 
Psychology. 
Journal. 

USA Kvantitativ 
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Österholm, M. 2006 Kognitiva och metakognitiva 
perspektiv på läsförståelse inom 
matematik 

Linköpings 
Universitet 

Sverige Kantitativ 
Kvalitativ 

 

4.4.2 Den utvalda litteraturens kvalitet 

Eftersom en litteraturstudie bygger på data som hämtas från befintlig litteratur så 

blir kvaliteten på och värdet av litteraturstudien beroende av kvaliteten på den 

litteratur som ingår i studien. Kvalitetsbedömningen av den utvalda litteraturen 

ska göras på ett systematiskt sätt utifrån på förhand bestämda kriterier (Barajas, 

Forsberg & Wengström, 2013, s.114). Den litteratur som valts att ingå i detta 

arbete har granskats utifrån en mall (bilaga 1) som anger följande krav: studiens 

syfte är tydligt formulerat, urvalsmetoden beskrivs, platsen för studiens 

genomförande anges, datainsamlingsmetod beskrivs, analysmetoden beskrivs, 

studiens syfte besvaras, slutsatser utifrån studiens syfte finns. Alla utvalda studier 

uppfyller samtliga av dessa krav. 

4.4.3 Analys av utvald litteratur 

En innehållsanalys har använts för att analysera den utvalda litteraturen. Det 

innebär att innehållet i litteraturen har klassificerats på ett systematiskt och 

strukturerat sätt i syfte att identifiera och belysa teman som bedöms som relevanta 

utifrån litteraturstudiens syfte och frågeställning (Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013, s.147). Denna litteraturstudie har som syfte att undersöka om 

och i så fall hur läsförmåga och förmågan att föra matematiska resonemang 

samverkar när elever i årskurs 4-6 löser matematiska problem och uppgifter som 

beskrivs i textform, vilket preciseras i frågeställningen: På vilket sätt är 

läsförmåga och matematisk resonemangsförmåga kopplade till varandra? 

Nyckelbegreppen i syftet och frågeställningen är läsförmåga och matematisk 

resonemangsförmåga och fokus ligger på hur dessa kan tänkas vara kopplade till 

varandra.  

 

Matematiska resonemang definieras i denna studie som tankebanor, grundade på 

subjektiva förnuftsmässiga argument, som används för att producera påståenden 

och nå slutsatser vid matematisk problemlösning. Dessa behöver inte 

nödvändigtvis bygga på formell logik eller eftersträva en strikt bevisföring 

(Lithner 2008, s.257). Läsförmåga avser i denna studie hela läsprocessen från 

avkodning till språkförståelse där avkodning handlar om att kunna identifiera och 

uttala ord och språkförståelse handlar om att kunna tolka betydelsen i en text och 

ordens innebörd i det specifika sammanhanget samt att kunna reflektera över 

texten och dra slutsatser. Denna definition av läsförmåga ligger mycket nära 

Westlunds definition av läsförståelse: "En dynamisk och målinriktad process som 

inkluderar färdighet, strategier, tidigare kunskap och motivation där läsaren och 

texten interagerar för att skapa mening" (Westlund, 2009, s.70). Begreppet 
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läsförståelse och de motsvarande engelska begreppen reading/text comprehension 

har därför inkluderats som nyckelbegrepp vid analysen. 

 

Den utvalda litteraturens resultat och slutsatser lästes igenom med fokus på 

innehåll bedöms vara relevant utifrån ovanstående nyckelbegrepp. Dessa delar 

markerades. En ny genomläsning gjordes därefter av de delar som markerats i 

syfte att identifiera teman som är relevanta för att belysa och besvara studiens 

frågeställning. 

 

Tabell 5. Sammanställning av innehållsanalysen. 
Artikel Relevant innehåll Teman 

Pape, J. S. Middle school 
children´s problem solving 
behaviour: A cognitive analysis 
from a reading comprehension 
perspective. 

- Identifierar fem olika typer av 
läsbeteenden. 
- Delar in texter i två kategorier  
- Läsbeteendet har olika betydelse 
för     förmågan att lösa 
textuppgifter av olika kategorier 
 

 Läsbeteenden/-
strategier 

Vilenius_Tuohimaa, P. M., 
Aunola, K. & Nurmi, J. The 
association between 
mathematical word problems 
and reading comprehension 

 - Elevers läsförmåga och förmåga 
att lösa textuppgifter står i relation 
till varandra. 
- Vissa typer av textproblem kräver 
mer av läsförmåga än matematiska 
förmågor. 
- Identifierar skillnader mellan kön 
och samband med föräldrars 
utbildningsnivå 

Bakomliggande 
faktorer 
 

Nguyen, T.T. Thinking 
Mathematically through 
Discussions of Reading 
Comprehension Strategies 
 

 - Läsecirklar där olika lässtrategier 
tillämpas ökar elevers möjligheter 
att förstå och processa textproblem. 
- Interaktion mellan elever är en 
nyckelfaktor i detta sammanhang. 

Läsbeteenden/-
strategier 
Socialt perspektiv 

Wyndhamn, J. & Säljö, R. Word 
problems and mathematical 
reasoning - A study of children´s 
mastery of reference and 
meaning in textual realities. 

 - Att skapa mening från 
uppgiftstexter är inte en strikt 
kognitiv förmåga utan snarare en 
social och diskursiv sådan.  
- Individuella svårigheter att tolka 
textfrågor kan överkommas genom 
kommunikation med andra elever. 

Socialt perspektiv 

Fuchs, L.S., Fuchs, D., Compton, 
D.L., Hamlett, C.L., Wang,  A.Y. Is 
word problem solving a form of 
text comprehension? 

 - Lyfter fram arbetsminnets roll för 
läsning och lösning av textfrågor 

Bakomliggande 
faktorer 

Carpraro, M.M., Joffrion, H. 
Algebraic equations: Can middle 
school students meaningfully 
translate from words to 
mathematical symbols? 

 - Studerar elevers översättning av 
textfrågor till symbolspråk i form av 
linjära ekvationer. 
- Två typer av förståelse av 
textfrågor: konceptuell (conceptual) 
och procedurell (procedural). 
 

Olika typer av 
förståelse av 
textfrågor 

Österholm, M. Kognitiva och 
metakognitiva perspektiv på 
läsförståelse inom matematik 

 - Inget behov av särskilt läsförmåga 
för matematik. 
- Texter som innehåller symboler 
läses på ett särskilt sätt. 
Ämnesspecifik läsning. 
- Läsförmåga påverkas av 
förkunskaper och uppfattningar. 
 

Läsbeteenden/-
strategier 
Bakomliggande 
faktorer? 
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Den ovanstående tabellen visar vilket relevant innehåll som identifierats i 

respektive arbete som valts att ingå i litteraturstudien och de teman som utifrån 

detta tolkats fram för att belysa och besvara litteraturstudiens syfte och 

frågeställning.   
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5 Resultat 

I detta kapitel redogörs för resultatet av innehållsanalysen av den litteratur som 

valts att ingå i litteraturstudien och på vilket sätt detta resultat bidrar till att 

besvara studiens frågeställning. De olika avsnitten motsvarar de teman som 

identifierades i analysen.  

5.1 Bakomliggande faktorer  

Tidigare studier har visat på ett nära samband mellan lösning av matematiska 

textuppgifter (word problems, WP) och läsförmåga. Utifrån detta undersöker 

Fuchs, Fuchs, Compton, Hamlett och Wang (2015) betydelsen av 

kognitiva/lingvistiska förmågor för att förstå och lösa matematiska WP. De tre 

förmågorna är arbetsminne, icke lingvistiskt resonemang (översatt från eng. 

”nonlinguistic reasoning”) och allmän språklig förståelse (Fuchs et al, 2015, 

s.207). Studien använder sig av begreppet text comprehension vilket definieras 

som ”the product of word recognition and language comprehension” (Fuchs et al, 

2015, s.220). Då detta överensstämmer med den definition av läsförmåga som 

används i denna studies syfte och frågeställning behandlas text comprehension 

som synonymt med läsförmåga. Resonemang (reasoning) är inte tydligt definierat 

men dess användning i artikeln tyder inte på att betydelsen avviker i någon högre 

grad från den definition som används i denna studie. 

  

Studiens hypoteser är: 1. Att lösning av WP är beroende av arbetsminne, 

resonemangsförmåga och allmän språklig förståelse och att effekterna av allmän 

språklig förståelse delvis medieras (förmedlas, överförs) genom språk som är 

specifikt för WP. 2. Att textförståelse också är beroende av arbetsminne, 

resonemangsförmåga och allmän språklig förståelse och men att effekterna av 

allmän språklig förståelse är direkta och inte medierade genom språk som är 

specifikt för WP (Fuchs et al, 2015, s.208).  

 

Resultatet av studien visar att alla tre förmågor har en signifikant påverkan såväl 

på förmågan att läsa och lösa WP som på annan textförståelse (Fuchs et al, 2015, 

s.211-214). Slutsatsen är att alla tre förmågor har stark påverkan på förmågan att 

läsa och lösa WP men författarna lyfter särskilt fram arbetsminnets roll med stöd 

såväl i den egna undersökningen som i tidigare forskning. De menar att läsare 

med ett starkt arbetsminne har kapacitet att utföra de olika stegen i läsprocessen 

(från avkodning till språkförståelse) utan att få problem med att arbetsminnet inte 

räcker till. När det gäller läsning av WP jämfört med allmän läsning så belastas 

arbetsminnet hårdare när en sammanhängande mental representation av problemet 
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skapas och justeras under tiden som texten läses. Belastningen på arbetsminnet 

påverkas av den syntaktiska utformningen av texten. En uppgift som: Lisa ritade 

8 teckningar. Hon ritade 6 fler än Karl. Hur många teckningar ritade Karl? 

ställer höga krav på arbetsminnet. Eleven måste hålla Lisas 8 teckningar i minnet 

och samtidigt avgöra om Karl ritade fler eller färre teckningar än Lisa (vilket inte 

explicit framgår av texten utan bygger på att eleven vänder på utsagan hon ritade 

6 fler än Karl) och därefter hålla jämförelsen i minnet (fler än) samtidigt som det 

gäller att komma ihåg vilken person frågan gällde (den med fler än) (Fuchs et al, 

2015, s.215-220).   

 

Studien ger inget stöd för att det skulle finnas en direkt samverkan mellan 

läsförmåga och matematiska resonemang. Arbetsminnet förefaller snarare vara en 

bakomliggande faktor i form av en begränsad resurs som tas i bruk vid både 

läsning och matematiska resonemang. Dessa två aktiviteter kan därmed sägas 

konkurrera om det tillgängliga arbetsminnet. Ju mer arbetsminne som tas i 

förfogande till läsningen desto mindre blir det över till matematiska resonemang. 

5.2 Olika typer av förståelse av textfrågor. 

Carpraro och Joffrion (2006) frågar sig om mellanstadieelever kan på ett 

meningsfullt sätt översätta från ord i en text till matematiska symboler. Det 

handlar om elevers arbete med att översätta textfrågor till matematiska symboler, 

mer specifikt deras översättningar av text till linjära ekvationer. De skiljer mellan 

konceptuell (conceptual) förståelse och procedurell (procedural) förståelse av 

textfrågor (Carpraro & Joffrion, 2006, s.148). Konceptuell förståelse liknas vid 

läsförståelse i meningen att skapa sig en förståelse för (making sense of) vad 

texten egentligen handlar om och används mer specifikt i studien utifrån 

definitionen ”the meaning and sense making of linear equations” (Carpraro & 

Joffrion 2006 s.149). Procedurell förståelse definieras som fokuserande på ”skills 

and step-by-step procedures without explicit reference to mathematical ideas” 

Carpraro & Joffrion, 2006, s.149).  

 

Studiens syfte var att undersöka i vilken omfattning mellanstadieelever visar 

förmåga att översätta text till matematiska symboler eller vice versa med hjälp av 

konceptuell eller procedurell förståelse (Carpraro & Joffrion, 2006, s.149). 

Begreppet resonemang (reasoning) används främst i betydelsen att motivera 

ställningstaganden och slutsatser vid elevers arbete med matematikuppgifter 

(Carpraro & Joffrion, 2006, s.155, s.157). Denna betydelse tycks vara snarlik den 

definition av resonemang som används i denna studies syfte och frågeställning 

som innefattar att subjektiva förnuftsmässiga argument används för att producera 

påståenden och nå slutsatser vid matematisk problemlösning. Läsförståelse 

(reading comprehension) används av Carpraro & Joffrion (2006, s.149) i 

betydelsen förmågan att förstå det som läses, vilket överensstämmer med 

definitionen av läsförmåga som används i denna studies syfte och frågeställning. 
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De drar slutsatsen att procedurella kunskaper har stora begränsningar. De fungerar 

enbart på situationer som liknar de situationer som användes för att lära in 

procedurerna. Vid nya situationer krävs en konceptuell förståelse. En procedurellt 

inriktad undervisning i lösning av textuppgifter med algebra kan leda till 

feltolkningar av ord och meningar, t.ex mer än, mindre än, lika, varje etc. vars 

betydelse i form av matematiskt symbolspråk beror på textens helhet. T.ex. 

mindre än betyder inte automatiskt subtrahera (Carpraro & Joffrion, 2006, s.161). 

 

Carpraro och Joffrions studie ger inget tydligt svar på hur en eventuell koppling 

mellan läsförmågan vid läsningen av textuppgifter och de matematiska 

resonemangen vid lösningen av uppgifterna skulle kunna se ut. Däremot visar den 

att den att förmågan att korrekt tolka matematiska textuppgifter påverkas av den 

typ av förståelse som eleverna, genom undervisningen, har lärt sig att utgå ifrån 

vid läsningen av denna typ av texter.  

5.3 Olika läsbeteenden och lässtrategier 

Pape, (2004) fokuserar, i en studie, på att undersöka mellanstadieelevers läs- och 

problemlösningsbeteende när de löser aritmetiska textuppgifter. Inför studien 

identifieras två övergripande kategorier av problemlösningsbeteenden, utifrån 

tidigare forskning: Direct Translation Approach (DTA) och Meaning Based 

Approach (MBA) (Pape, 2004, s.199-200).  

 

DTA innebär att eleven gör en direkt översättning av texten till matematiska 

beräkningar utan att ha gjort en realistisk tolkning av textens innebörd med 

hänsyn till textens sammanhang och relationen mellan textens olika delar. Inom 

denna kategori finns en stor variation i elevernas förmåga att översätta texten och 

komma igång med att lösa problemet. Vissa elever gör detta flytande och utan att 

behöva läsa om texten medan andra har stora problem att läsa och förstå texten 

och kan behöva många läsningar för att komma igång med sina beräkningar Pape, 

2004, s.199). 

 

Elever som använder MBA tar hänsyn till textens sammanhang och registrerar all 

information som ges i texten. De klarar även av att ge förklaringar till varje steg i 

sina beräkningar och visar även en förståelse för problemets innebörd och 

relevans Pape, 2004, s.200). 

 

Pape delar även in uppgiftstexter i två kategorier. Texterna kan antingen bestå av 

Inkonsekvent språk (IL) eller konsistent språk (CL). Ett exempel på IL är:   

Sexorna sålde 125 biljetter. Det är fem gånger mer än vad femmorna sålde. Hur 

många biljetter sålde femmorna? 

Detta problem innehåller ett inkonsekvent språk eftersom ”fem gånger mer” inte 

stämmer överens med den räkneoperation som behöver göras för att få svaret 

(division). Samma problem uttryckt med CL skulle kunna vara: Sexorna sålde 125 
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biljetter. Femmorna sålde en femtedel av de 125 som sexorna sålde. Hur många 

biljetter sålde femmorna? (Pape, 2004, s.189). 

 

Syftet med studien var att utföra en djupanalys av problemlösningsbeteendet hos 

elever i årskurs sex och sju med målsättning att utveckla en utförlig beskrivning 

av de beteenden som eleverna uppvisar när de löser matematiska textproblem som 

är vanliga i skolor och på standardiserade prov (Pape, 2004, s.193). 

Problemlösningsbeteende används av Pape (2004, s.188) ur ett läsförståelse-

perspektiv som betraktar läsningen som en aktiv process som omfattar 

användandet av flera strategier så som omläsning, summering, etc. Fastän 

begreppen läsförståelse (reading comprehension) och resonemang (reasoning) inte 

är tydligt definierat av Pape finns inget i begreppens användning som tyder på 

någon nämnvärd avvikelse från den definition som används i denna studies syfte 

och frågeställning 

 

Av studiens resultat framgår att MBA är ett generellt mer framgångsrikt beteende 

jämfört med DTA. Skillnaden är störst när eleverna ställs inför problem som 

beskrivs med IL, vilket ställer högre krav på elevernas förmåga att korrekt tolka 

texten (Pape, 2004, s.213). 

 

Pape gör inte någon direkt koppling mellan läsförmåga och matematiska 

resonemang utan tycks utgå ifrån att den förståelse läsaren, utifrån sin läsförmåga, 

får för texten leder till en tolkning av problemet, i form av mentala 

representationer. Dessa representationer ligger sedan till grund för de matematiska 

resonemangen (Pape, 2004, s.188). Det Pape kallar problemlösningsbeteenden har 

främst karaktären av strategier som är olika framgångsrika att skapa en korrekt 

och användbar tolkning av problemet, vilket påverkar såväl möjligheten att lösa 

problemet som presentationen av lösningen med motivering av valda strategier 

och metoder. 

 

Österholm (2006) undersöker i en avhandling huruvida läsförståelse vid läsning 

av matematiska texter är en speciell typ av process som kräver speciella 

kunskaper eller förmågor och frågar sig om det finns något som kan kallas 

”matematisk läsförståelse” eller ”vanlig” läsförståelse som används vid läsning av 

olika typer av texter. 

 

Huvudsyftet med avhandlingen är ”att undersöka om läsförståelse för 

matematiska texter är en speciell typ av process som kräver speciella kunskaper 

eller förmågor.” (Österholm, 2006, s.4) Detta studeras utifrån två olika perspektiv, 

dels ett kognitivt, som studerar läsförmågors och ämneskunskapers relation till 

läsförståelse, och dels ett metakognitivt, vilket studerar läsarens utvärdering av 

och uppfattningar om den egna läsförståelsen. Österholm använder läsförståelse i 

betydelsen ”den mentala representation som skapas i läsprocessen” Österholm, 

2006, s.10) och beskriver läsprocessen som stegen från avkodning till 

språkförståelse. Vad gäller begreppet läsförmåga så likställer Österholm detta med 

läsförståelse med undantag för att läsförmågan inte omfattar exakt allt som 
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påverkar läsförståelsen, exempelvis arbetsminneskapacitet exkluderas från 

läsförmågan (Österholm, 2006, s.22).  

 

Resultaten från studien utifrån det kognitiva perspektivet visar på stora likheter i 

läsförståelse vid läsning av en matematisk text utan symboler och en text med ett 

icke matematiskt innehåll (en text om historia). Däremot konstateras en tydlig 

skillnad i läsförståelse mellan en matematisk text utan symboler och en 

matematisk text med symboler. Österholm för ett resonemang kring huruvida 

texter med symboler kräver en särskild läsförmåga, och spekulerar i om detta i så 

fall kan bero på att symbolspråk och naturligt språk följer olika syntaktiska och 

grammatiska regler, eller om deltagarna använder en särskild lässtrategi (sätt att 

läsa på) vid läsningen av texten med symboler (Österholm, 2006, s.105-106). 

Resultatet från studierna ur det metakognitiva perspektivet gav dock stöd för 

slutsatsen det inte handlar om någon särskild läsförmåga utan snarare att studenter 

använder en särskild lässtrategi som går ut på att fokusera på symbolerna 

(Österholm, 2006, s.143). Övriga resultat från det metakognitiva perspektivet 

visade att studenterna hade svårigheter att utvärdera sin egen och andras 

läsförståelse. Den största svårigheten studenterna uppvisade var att motivera sin 

bedömning av läsförståelsen.  

 

I likhet med Pape så studerar inte Österholm de matematiska resonemangen och 

deras eventuella koppling till den språkliga bearbetningen av matematiska texter. 

De matematiska texter som ingår i studierna är olika typer av förklarande texter, 

därmed finns inget fokus på problemlösning utifrån lästa texter. Däremot så bidrar 

avhandlingen med kunskap om den språkliga bearbetningen av texter med 

matematiskt innehåll, främst genom att konstatera att texter med symboler läses 

på ett särskilt sätt. Detta torde kunna överföras till att gälla även 

problemlösningsuppgifter i textform. 

 

Vilenius-Touhimaa, Aunola och Nurmi (2008) har studerat samspelet mellan 

förmågan att lösa matematiska problem i textform och läsförståelse hos barn i 

årskurs 4. Ett av studien syften var att undersöka sambandet mellan förmågan lösa 

matematiska problem i textform och läsförståelse tillsammans med den roll som 

teknisk läsförmåga (översatt från eng. technical reading skills) spelar i detta 

sammanhang (Vilenius-Touhimaa, Aunola & Nurmi, 2008, s.411). De definierar 

teknisk läsförmåga som flexibel ordigenkänning and avkodningsförmåga och 

förmågan att anpassa läsmetod och läshastighet till den aktuella texten (Vilenius-

Touhimaa, Aunola & Nurmi, 2008, s.410). Ett annat syfte var att undersöka 

huruvida barn med eller utan svårigheter med den tekniska läsförmågan skiljer sig 

åt vad gäller deras prestationer vid lösning av textproblem och deras läsförståelse. 

Ett tredje syfte var att undersöka i vilken utsträckning elevernas kön och deras 

föräldrars utbildningsnivå bidrar till deras läsförståelse och förmåga att lösa 

textproblem (Vilenius-Touhimaa, Aunola & Nurmi, 2008, s.411). 

 

Resultaten av studien visade på ett starkt samband mellan läsförståelse och 

förmåga att lösa textproblem. Studien konstaterade även ett positivt samband 

mellan föräldrarnas utbildningsnivå och elevernas läsförståelse och förmåga att 
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lösa textproblem. Sambandet visade sig vara starkast på moderns sida. Vad gäller 

skillnader mellan flickor och pojkar så konstaterades att flickorna hade högre 

läsförståelse och teknisk läsförståelseförmåga medan inga skillnader kunde 

påvisas i förmågan att lösa textproblem (Vilenius-Touhimaa, Aunola & Nurmi, 

2008, s.422). 

 

Författarna kastar dock inget ljus över den eventuella kopplingen mellan 

läsförmåga och matematiska resonemang, vilket är fokus för denna studie, mer än 

att läsförståelse tycks vara en förutsättning för framgångsrika resonemang. 

5.4 Ett socialt perspektiv 

Wyndhamn och Säljö (1997, s.365) utgår från det faktum att elever ofta kommer 

fram till lösningar på textuppgifter som är orealistiska och ologiska. De menar att 

det, enligt tidigare forskning, tycks vara så att elever sällan gör realistiska 

överväganden när de tillämpar sina kunskaper i matematik på verklighetsbaserade 

uppgifter. Elever fokuserar ofta på matematiska regler och använder matematiska 

symboler utan att reflektera över vad dessa regler och symboler betyder i det 

specifika sammanhanget som beskrivs i uppgiftstexten. De lyckas ofta bättre när 

det handlar om att lösa problem som är välkända för eleverna och som är 

konstruerade på ett sätt så att de regler och symboler som eleverna vanemässigt 

tar till är tillräckliga för att nå en lösning, men får svårigheter med problem som 

faller utanför denna kategori (Wyndhamn & Säljö 1997, s.365).  

 

Hypotesen bakom den studie som Wyndhamn och Säljö (1997, s.370) genomfört 

är att om eleverna är involverade i ett kommunikativt projekt tillsammans med 

andra så kommer sannolikheten att de gör realistiska överväganden att öka. 

Begreppet matematiska resonemang (mathematical reasoning) användes i en bred 

betydelse som ”what pupils in fact do when they solve problems” (Wyndhamn & 

Säljö 1997, s.363).   Hypotesen undersöktes genom att elever i åldrarna 10 – 12 år 

fick arbeta, i grupper om 3 elever, med att tillsammans tolka och lösa två problem 

i textform som handlade om avstånd. Problem 1 löd: Anna och Berra går i samma 

skola. Anna bor 500 m från skolan och Berra 300 m från skolan. Hur långt ifrån 

varandra bor Anna och Berra? Problem 2 löd: Vad är avståndet mellan Alstad och 

Broby enligt dessa två vägskyltar? På de två skyltarna som pekade åt varsitt håll 

stod Broby 17 och Alstad 8 (Wyndhamn & Säljö 1997, s.370). 

 

Det övergripande resultatet var att alla grupper, förutom en grupp med 

högpresterande elever, kom fram till att det är omöjligt att komma fram till ett 

enda rätt svar utan ”det beror på” (Wyndhamn & Säljö 1997, s.371). Begreppet 

avstånd kan tolkas på flera sätt, t.ex. dels rent matematiskt som den kortaste 

sträckan mellan två punkter och dels på ett vardagligt och verklighetsanpassat sätt 

som den fysiska längden på en väg som slingrar sig mellan två orter. Wyndhamn 

och Säljö (1997, s.378) menar att deras studie visat att elever i denna ålder är fullt 

kapabla att göra båda dessa tolkningar. De menar att den avgörande förmågan vid 



 

 28 

lösningen av de båda problemen inte handlade om att behärska vissa regler och 

principer. Istället är den avgörande faktorn den tolkning av situationen som växer 

fram i elevernas kommunikation. Att skapa mening från uppgiftstexter är därför, 

enligt författarna, inte en strikt kognitiv förmåga utan snarare en social och 

diskursiv sådan (Wyndhamn & Säljö 1997, s.379). 

 

En slutsats som Wyndhamn och Säljö drar utifrån sin studie är att elever, vid 

grupparbeten, har möjligheter att gemensamt överkomma individuella svårigheter 

såsom att tolka textfrågor (att enskilda elever upplever denna typ av frågor som 

problematiska har dokumenterats i andra studier) (Wyndhamn & Säljö 1997, 

s.379). 

 

Nguyen (2009, s.1) utgår från att läsförståelse har en nyckelroll i elevers förmåga 

att lösa textproblem och intresserar sig mer specifikt för hur olika lässtrategier, 

som implementeras i form av läsecirklar, kan påverka inlärning och förståelse i 

samband med matematisk problemlösning.  

 

Syftet med studien var att, genom att observera och analysera elevers tillämpning 

av läsförståelse vid lösning av textproblem, uppnå förståelse för elevers 

vedermödor med matematiska resonemang (Nguyen 2009, s.1). Matematiska 

resonemang definieras av Nguyen som ”the abilities to establish mathematical 

conjectures, process mathematical arguments and apply various types of 

representations” (.Nguyen 2009, s.1). Huruvida de matematiska argumenten 

behöver vara av formell logisk karaktär eller om även informella argument 

omfattas av definitionen är dock oklart. 

 

Interventionen gick ut på att introducera fyra lässtrategier i en klass i årskurs 5 

och att under sex veckor genomföra dessa i läsecirklar (ett arbetssätt som eleverna 

var vana vid från undervisningen i engelska). Storleken på läsecirklarna varierade 

under interventionens gång mellan helklass, grupper om fyra elever och parvis. 

Den forskningsfråga som studien avsåg att besvara var: hur förändrar 

implementeringen av de fyra strategierna elevernas förmåga att läsa och lösa 

textproblem (Nguyen 2009, s.1)?  

 

Resultatet visar att implementeringen av de fyra strategierna i läsecirklar hjälpte 

eleverna att resonera och att processa den abstrakta matematiken som fanns 

inbäddad i de textproblem som eleverna arbetade med. En av slutsatserna Nguyen 

drar är att läsecirklarna, till skillnad från en stor del av ordinarie undervisning i 

matematik, inte var fokuserade på att memorera procedurer. Tvärtom så 

involverade de en hög grad av kritiska resonemang vilket främjade såväl 

förmågan att tolka uppgiftstexternas som förmågan att resonera sig fram till 

korrekta lösningar (Nguyen 2009, s.43).  

 

Nguyen lyfter fram den positiva effekt som interaktionen mellan eleverna hade på 

förmågan att lösa problem givna i textform. Genom de muntliga diskussionerna i 

läsecirklarna kunde eleverna resonera sig fram till säkrare tolkningar av texterna 

och lösningar av de matematiska problemen. Interaktionen tjänade även som en 



 

 29 

motivationshöjare när eleverna delade med sig av sina resonemang utifrån de 

olika lässtrategierna (Nguyen 2009, s.43). 

 

 

Den huvudsakliga tolkningen av Nguyens studie, utifrån denna studies syfte och 

frågeställning, är att införandet av studiecirklarna och de olika lässtrategierna 

främjade både elevernas läsförmåga och resonemangsförmåga. Den ger dock inget 

klart svar på vilket sätt läsförmåga och matematisk resonemangsförmåga 

kopplade till varandra. Resultaten tyder på att det handlar om separata förmågor 

som båda främjas av undervisningsformer som ger eleverna möjligheter att 

muntligt diskutera såväl tolkningen av uppgiftstexterna som lösningen av de 

matematiska problemen. 

 

 



 

 30 

6 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet av litteraturstudien, vilket redovisades i 

föregående avsnitt, i relation till de teorier och styrdokument som lyftes fram i 

bakgrundsavsnittet samt till litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Så här 

fram emot slutet av detta arbete kan det vara på sin plats att lätta belastningen på 

läsarens arbetsminne och repetera syfte och frågeställning: 

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka om och i så fall hur läsförmåga 

och förmågan att föra resonemang samverkar när elever i årskurs 4-6 löser 

matematiska problem och uppgifter som beskrivs i skriven text. 

 

Ur syftet preciseras följande frågeställning: 

 

 På vilket sätt är läsförmåga och matematisk resonemangsförmåga 

kopplade till varandra?  

 

Avsnittet avslutas med en metoddiskussion med kritiskt granskande resonemang 

kring den valda metoden och de olika stegen i dess genomförande och huruvida 

studiens syfte har uppnåtts. 

6.1 Läsförmåga och matematisk resonemangs-

förmåga 

Inledningsvis behandlas relationen mellan läsförmåga och matematisk 

resonemangsförmåga på ett övergripande och teoretiskt sätt. Diskussionen kretsar 

dels kring huruvida det existerar en överlappning mellan läsförmåga och 

matematisk resonemangsförmåga, d.v.s. om och i vilken grad läsförmågan 

innefattar matematiska resonemang och vice versa och dels kring om och i så fall 

hur dessa båda förmågor påverkar varandra. 

 

Den definition av matematiska resonemang som används i denna studie är: 

tankebanor, grundade på subjektiva förnuftsmässiga argument, som används för 

att producera påståenden och nå slutsatser vid matematisk problemlösning. Dessa 

behöver inte nödvändigtvis bygga på formell logik eller eftersträva en strikt 

bevisföring (Lithner 2008, s.257).  

 

Om man tänker sig att en korrekt tolkning av en text som beskriver ett 

matematiskt problem kräver en förmåga till värdering av de matematiska fakta 

som ingår i texten (dess betydelse, användbarhet, relevans etc.) och en bedömning 
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av tolkningarnas rimlighet så kan detta förefalla ligga nära eller rent av vara en del 

av den matematiska resonemangsförmågan. Utifrån denna syn skulle 

lösningsprocessen (resonemangen) börja redan vid läsningen av en uppgiftstext. 

På motsvarande sätt skulle man kunna resonera kring huruvida den matematiska 

resonemangsförmågan skulle kunna innefatta någon grad av läsförmåga. Detta 

förefaller dock inte lika troligt.  

 

Den granskade litteraturen ger inget stöd för uppfattningen att en överlappning 

mellan läsförmåga och matematisk resonemangsförmåga skulle existera. Å andra 

sidan ger litteraturen inte heller något tydligt stöd för att en sådan överlappning 

inte existerar. Däremot pekar flera av studierna på att ett samspel mellan dessa 

skilda förmågor finns och är aktivt vid elevers arbete med matematiska 

textuppgifter. Pape (2004, s.188) visar att läsförmågan, vid arbetet med 

matematiska problem givna i textform, leder till en tolkning av problemet, i form 

av mentala representationer, som sedan ligger till grund för de matematiska 

resonemangen. Läsförmågan kan därmed enligt detta ses som en 

grundförutsättning för möjligheten att kunna föra framgångsrika matematiska 

resonemang vid lösning av matematiska textproblem. Man skulle dock möjligen 

kunna invända att matematiska resonemang kan föras trots att fakta och 

omständigheter som presenterats i uppgiftstexten har missförståtts. Ett 

resonemang på felaktiga grunder är ändå ett resonemang, att det leder till fel svar 

behöver inte bero på brister i resonemanget utan snarare på att förutsättningarna 

varit felaktiga. Möjligheterna att föra resonemang som både är fungerande i sig 

och som producerar rätt svar kräver dock att eleven tolkat uppgiftstexten korrekt. 

 

Sammanfattningsvis har i detta avsnitt konstaterats att den granskade litteraturen 

inte ger några klara besked varken om att en direkt koppling mellan läsförmåga 

och förmåga att föra matematiska resonemang finns eller att en sådan koppling 

inte skulle finnas. Däremot ger litteraturen stöd för slutsatsen att läsförmågan är 

avgörande för att de matematiska resonemangen ska kunna leda till korrekta 

resultat.  

6.2 Arbetsminnets roll för läsförmåga och 

resonemangsförmåga. 

Utöver den eventuella direkta relationen mellan läsförmåga och matematisk 

resonemangsförmåga kan det tänkas att det finns bakomliggande faktorer som 

påverkar båda dessa förmågor. I den studerade litteraturen identifierar Fuchs m.fl. 

(2015) arbetsminnet som en sådan bakomliggande faktor. Arbetsminnet tycks vara 

en resurs som tas i anspråk vid såväl läsning som resonemang när elever arbetar 

med textproblem.  

 

Elever som ställs inför uppgiftstexter som, utifrån deras läsförmåga, är utmanande 

och krävande att läsa kan därmed hamna i svårigheter med den matematiska 
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lösningen av uppgiften. Dessa svårigheter behöver inte bero på bristande 

matematiska förmågor utan kan vara en konsekvens av att elevens arbetsminne 

har belastats hårt av läsningen av uppgiftstexten.  

 

Det faktum att matematiska symboler inte har några fonologiska element 

(Lundberg och Sterner 2002, s.21), vilket redogjordes för i bakgrundsavsnittet, 

kan möjligen innebära en högre belastning på elevens arbetsminne. Sammantaget 

talar detta för att elever bör ges rikligt med möjligheter att träna på såväl läsning 

som lösning av textbaserade problemuppgifter.  

 

Skolverket anger i kursplanen för matematik att undervisningen ska utveckla 

elevernas förmåga till resonemang och problemlösning (Skolverket, 2011c, s.63) 

men något specifikt om behovet av att utveckla förmågan att läsa matematiska 

texter, finns inte i några styrdokument i ämnet matematik. En möjlig konsekvens 

av detta är att undervisningens fokus riskerar att i allt för hög grad läggas på de 

matematiska aspekterna av textuppgifter och att elever därmed inte ges tillräckligt 

med möjligheter att öva på att läsa matematiska texter. 

6.3 Behövs särskilda lässtrategier för matematiska 

uppgiftstexter? 

Som framgått i avsnitt 6.2 så har någon direkt koppling mellan läsförmåga och 

matematiska resonemang vaken kunnat beläggas eller avfärdas utifrån 

litteraturstudien. Läsförmågans betydelse som grundförutsättning för 

framgångsrika resonemang är dock väl belagd. Fortsättningen av detta avsnitt 

kretsar kring frågorna: Kan det möjligen vara så att läsning av matematiska texter 

kräver en särskild typ av läsförståelseförmåga? Finns det behov av särskilda 

lässtrategier vid läsning av matematiska texter, som skiljer sig från strategier som 

används vid annan läsning?  

 

Fuchs, Fuchs, Compton, Hamlett och Wang (2015, s.215-220) menar att 

matematiska textproblem belastar läsarens arbetsminne hårdare jämfört med 

allmän läsning och att den syntaktiska utformningen av texten har stor betydelse 

för hur hög belastningen blir. Utformningen av texten har även uppmärksammats 

av Pape (2004, s.213) som konstaterar att texter med inkonsekvent språk ställer 

högre krav på elevens förmåga att korrekt tolka texten. Att matematiska texter 

som innehåller symboler tycks läsas på ett särskilt sätt konstateras av Österholm 

(2006, s.143) som dock kommer till slutsatsen att det inte är fråga om någon 

särskild läsförmåga utan att det snarare handlar om en särskild lässtrategi som 

används vid läsning av denna typ av texter. 

 

Uppgiftstexter i matematik kan således ställa särskilt höga krav på elevernas 

läsförmåga. Det är dock rimligt att anta att även andra typer av texter kan vara 

särskilt utmanande för elever att läsa, exempelvis faktatexter med ett innehåll som 
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ställer höga krav på förkunskaper eller skönlitterära texter med inslag av 

metaforiskt språk och betydelser mer eller mindre dolda ”mellan raderna”. 

Resultatet av litteraturstudien ger inget stöd för att matematiska texter bör 

betraktas som något annat än en typ av faktatexter bland många andra. 

 

Skolverket anger i styrdokumenten i ämnet svenska att eleverna ska få 

undervisning i att använda olika lässtrategier för att förstå och tolka olika slags 

texter (Skolverket, 2011c, s.224). Även (2009, s.124) lyfter fram vikten av att 

läsaren använder sig av lämpliga lässtrategier för att framgångsrikt kunna tolka 

lästa texter och att elever får undervisning i sådana strategier. Frågan är om det 

krävs särskilda lässtrategier för läsning av matematiska uppgiftstexter? 

 

Som redogjorts ovan så bör, enligt litteraturen, matematiska texter betraktas som 

en typ av faktatexter bland många andra. Därmed skulle en slutsats kunna vara att 

de generella lässtrategier som Skolverket (2011c, s.224) och Westlund (2009, 

s.124) förespråkar är applicerbara på läsning av alla typer av texter inklusive 

texter med matematiskt innehåll. Resultatet från litteraturstudien ger däremot ett 

visst stöd för att synen på uppgiftstexter som en speciell sorts texter som bör läsas 

med en speciell strategi som inte används vid läsning av andra texter snarare kan 

hämma en korrekt tolkning av och djup förståelse för texten.  

 

Sammanfattningsvis har i detta stycke dragits slutsatserna att matematiska 

uppgiftstexter inte bör betraktas som en speciell sorts texter som bör läsas med en 

speciell strategi. Förmågan att läsa och förstå texter med matematiskt innehåll bör 

snarare, i undervisningen, hanteras med samma generella metoder som används i 

undervisning i läsning av andra typer av texter.  

6.4 Konceptuell förståelse och kreativa resonemang 

Carpraro och Joffrion (2006, s.148) skiljer mellan procedurell och konceptuell 

förståelse av textuppgifter i algebra. Den procedurella förståelsen handlar om att 

upprepa standardiserade procedurer vid tolkningen av texten medan den 

konceptuella förståelsen tar hänsyn till textens helhet och sammanhang och 

elevens erfarenheter och förkunskaper. De konstaterar att elever som i 

undervisningen lärt sig att använda en konceptuell förståelse har bättre 

möjligheter att korrekt tolka uppgiftstexter i algebra. Den konceptuella förståelsen 

av texten har likheter med den form av matematiska resonemang som Lithner 

(2008, s.258) kallar kreativa, som beskrivs som tankebanor som inte imiterar 

tidigare kunskap och erfarenhet utan är nyskapande på så vis att de leder fram till 

procedurer som den resonerande personen inte tidigare kände till. Framgångsrikt 

arbete med matematikuppgifter i textform tycks kräva såväl kreativ läsning av 

texten som kreativa resonemang vid den matematiska lösningen av uppgifterna. 

Den studerade litteraturen ger dock inget stöd för att någon överlappning mellan 

dessa båda förmågor skulle finnas. En god förmåga att läsa och korrekt tolka 
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uppgiftstexter framstår snarare som en grundförutsättning för att kunna föra 

framgångsrika resonemang. 

6.5 Vikten av social interaktion 

Hittills i resultatdiskussionen har konstaterats att den språkliga bearbetningen vid 

läsning av matematiska uppgiftstexter och de matematiska resonemangen vid 

lösning av dessa är separata förmågor, att arbetsminnet är en gemensam faktor 

och att inga särskilda lässtrategier behöver användas för läsning av matematiska 

uppgiftstexter. Ytterligare en aspekt som framträtt i litteraturstudien är vikten av 

social interaktion vid elevernas arbete med matematiska uppgifter i textform för 

att främja både läsförståelse och resonemangsförmåga vilket redovisas i detta 

avsnitt. 

 

Såväl Wyndhamn och Säljö (1997) och Nguyen (2009) lyfter fram vikten av 

social interaktion vid arbete med textfrågor i matematiken. Wyndhamn och Säljö 

(1997, s.379) menar att en avgörande faktor vid framgångsrikt arbete med 

textfrågor inte är att behärska procedurer utan snarare den tolkning av situationen 

som växer fram i elevernas kommunikation och hävdar därför att 

meningsskapandet utifrån uppgiftstexter inte är en strikt kognitiv förmåga utan 

snarare en social och diskursiv sådan. I likhet med detta visar Nguyen (2009, s.43) 

att införandet av läsecirklar vid arbetet med textproblem i matematiken främjade 

såväl läsförståelsen som elevernas förmåga att föra resonemang vid lösningen av 

problemen. Däremot ger Nguyens studie ger inga klara besked kring den 

eventuella kopplingen mellan textbearbetning och resonemangsförmåga. Den 

konstaterar dock att båda dessa förmågor främjades av införandet av läsecirklarna. 

Dessa båda studier ger stöd för att undervisningsformer som ger möjligheter till 

social interaktion främjar såväl elevers läsförmåga som förmågan att föra 

matematiska resonemang. 

6.6 Konsekvenser för undervisningen 

Resultatdiskussionen avslutas i detta avsnitt med några resonemang kring vilka 

konsekvenser denna litteraturstudies resultat kan tänkas ha för undervisningen i 

grundskolans årskurs 4-6.  

 

Sammanfattningsvis har konstaterats att någon överlappning mellan läsförmåga 

och matematisk resonemangsförmåga varken kan beläggas eller avfärdas utifrån 

den studerade litteraturen, att arbetsminnet tycks vara en central faktor som 

påverkar såväl läsförmåga som resonemangsförmåga, att läsning av matematiska 

uppgiftstexter inte kräver någon särskild läsförmåga specifikt för denna typ av 
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texter samt att konceptuell förståelse av uppgiftstexter och social interaktion 

underlättar för eleverna att göra korrekta tolkningar.  

  

Fastän det, utifrån den studerade litteraturen, varken går att belägga eller avfärda 

att det finns överlappning mellan läs och resonemangsförmåga så finns stöd för att 

det är viktigt att elever får goda möjligheter att på ett kreativt sätt utveckla sin 

läsförståelse av matematiska uppgiftstexter, vilket ger förutsättningar för 

framgångsrika matematiska resonemang. En framgångsrik läsundervisning ska 

innehålla olika lässtrategier som Skolverket (2011c, s.224) föreskriver och  

Westlund (2009, s.124) förespråkar. Läsförståelseträning och användande av 

lässtrategier torde vara något som lärare som undervisar i svenska är väl insatta i. 

Frågan är om träning i läsning av matematiska texter sker i tillräckligt hög grad. 

Efter att ha gått igenom vad styrdokumenten för svenska och matematik säger om 

läsning av matematiska texter går det att ana en viss risk för att detta faller mellan 

ämnesstolarna genom att inte tydligt tillhöra varken svenska eller matematik. 

Styrdokumenten i matematik anger inget specifikt om läsning av matematiska 

texter så som uppgiftstexter utan detta får tolkas in i mer generella formuleringar 

som att ”eleverna ska kunna tillägna sig och förstå det matematiska innehållet i 

situationer där matematiska begrepp och uttrycksformer används” (Skolverket, 

2011a, s.11). Förmågan att analysera och använda matematiska begrepp, vilken 

har relevans för läsförståelsen av matematiska texter, finns däremot omnämnd i 

kursplanen som en av de förmågor som undervisningen i matematik syftar till att 

utveckla (Skolverket, 2011a, s.11). 

 

Att läsning av matematiska texter inte behandlas i styrdokumenten för matematik 

ter sig naturligt eftersom läsförmågan är en språklig förmåga som, enligt 

ovanstående diskussioner, är skild från de matematiska förmågorna. På samma 

grund är det naturligt att styrdokumenten i svenska har mycket att säga om 

läsförmågan, dock inget specifikt om läsning av matematiska texter. Kursplanen i 

svenska föreskriver att undervisningen syftar till att utveckla elevernas förmåga 

att läsa olika typer av texter skrivna med olika syften (Skolverket, 2011c, s.222) 

och det centrala innehållet i årskurs 4-6 omfattar beskrivande, förklarande, 

instruerande och argumenterande texter (Skolverket, 2011c, s.225). Här finns 

således en risk att undervisning och träning i att läsa matematiska texter betraktas 

som inte (tillräckligt) tillhörig matematiken och inte blir tillräckligt prioriterad 

inom svenskan i konkurrens med andra typer av faktatexter. Detta skulle kunna 

motverkas genom ämnesövergripande moment där exempelvis arbetet med 

matematiska problem i textform kan planeras utifrån såväl språkliga som 

matematiska perspektiv med stöd i kursplanerna för svenska och matematik. Det 

här är säkerligen något som görs i varierande grad men som i högre grad bör 

lyftas fram och prioriteras bland de lärare som inte redan arbetar på detta sätt. 

Lärare som undervisar i både svenska och matematik har sannolikt lättare att inse 

fördelarna med och praktiskt kunna genomföra sådana upplägg. 

 

Vidare talar litteraturstudiens resultat för att undervisningen bör ge rikliga 

tillfällen till social interaktion mellan eleverna. I styrdokumenten för matematik 

föreskrivs ett interaktivt och kommunikativt arbetssätt. I Skolverkets 
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kommentarmaterial för matematik lyfts exempelvis fram att eleverna ska utveckla 

sina kommunikativa förmågor och ges möjlighet att argumentera logiskt kring 

matematiska resonemang (Skolverket, 2011a, s.11). Denna litteraturstudie ger 

således ytterligare stöd för detta med tillägg för att även den språkliga 

bearbetningen av uppgiftstexter i matematiken främjas av arbetsformer där 

eleverna ges möjlighet till social interaktion. 

6.7 Metoddiskussion 

I detta avsnitt förs en kritiskt utvärderande diskussion kring val och genomförande 

av litteraturstudiens metod. Den metod som har använts i denna studie har varit att 

systematiskt söka efter vetenskaplig litteratur som kan belysa och besvara studiens 

syfte och frågeställning. Litteratur som har hittats i de systematiska sökningarna 

och som bedömts uppfylla de uppsatta kvalitetskraven samt bedömts vara relevant 

i förhållande till studiens syfte och frågeställning har valts ut och analyserats med 

en innehållsanalys.  

 

Sökningarna begränsades till litteratur publicerad mellan 1997 och 2016. Detta 

tidsspann bedömdes ge tillräckliga möjligheter att praktiskt hantera mängden 

sökträffar samt att fånga upp relevant litteratur där avgränsningen varken är alltför 

snävt inriktat på ny forskningen eller alltför generös med forskning som riskerar 

att vara otidsenlig och ha tappat sin aktualitet. Ett exempel på litteratur som skulle 

ha exkluderats med ett snävare tidsspann är Wyndamn och Säljö (1997) som har 

bedömts ge ett värdefullt bidrag till studien, vilket inte varit möjligt om den 

uteslutits. Ett generösare tidsspann skulle ha genererat fler sökträffar vilket 

möjligtvis kunnat resultera i fler inkluderade studier men på bekostnad av en mer 

omfattande urvalsprocess. 

 

Inga begränsningar ställdes upp på litteraturens geografiska ursprung, däremot 

krävdes av läsbarhetsskäl att den skulle vara skriven på svenska eller engelska. Av 

de sju inkluderade studierna är fyra gjorda i USA, två i Sverige och en i Finland. 

Den relativa överrepresentationen av amerikansk forskning kan möjligtvis 

begränsa möjligheterna att dra slutsatser utifrån svenska förhållanden. En större 

geografisk variation skulle ha kunnat åstadkommas med sökningar i fler nationella 

databaser på bekostnad av en betydligt större tidsåtgång till sökningar och urval.  

 

Valet av databaser vägleddes av de råd som ges i Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013) samt information från Högskolan Dalarnas bibliotek. Libris 

och DiVA valdes för sökningar efter svensk litteratur medan ERIC och DART 

användes för internationella sökningar. ProQuest PsycINFO lades till för att 

möjliggöra sökningar efter relevanta arbeten inom psykologi och närstående 

discipliner. Fler databaser hade krävt ett mer omfattande arbete med urvalet men 

gett möjlighet att inkludera fler relevanta studier. Det motsatta gäller om färre 

databaser valts. Om exempelvis ProQuest PsycINFO inte lades till skulle inte 
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Fuchs, Fuchs, Compton, Hamlett och Wang (2015), som gav relevanta bidrag till 

litteraturstudien, inte ha hittats. 

 

Litteratursökningarna gjordes med kombinationer av sökord som bestämts på 

förhand utifrån studiens syfte och frågeställning. Sökorden som användes var: 

läsförståelse, resonemang, matematik, reading, mathematics, reading ability, 

reading comprehension, reasoning, cognitive, mathematical reasoning” samt 

”word problems”. Det går naturligtvis att spekulera i om och i så fall på vilket sätt 

andra sökord och kombinationer av sökord skulle ha resulterat i andra sökresultat 

och därmed möjligen andra slutsatser av litteraturstudien. Något som hade kunnat 

göras i högre grad är att använda trunkeringar. En sökning på read* fångar 

exempelvis upp alla ändelser på read såsom reader, readability, reading etc. Detta 

skulle möjligen ha gett större möjligheter att hitta relevant litteratur. Ett annat 

engelskt begrepp som hade kunnat användas är literacy, vilket motsvarar en 

generell språklig förmåga. På motsvarande sätt hade en uteslutning av någon eller 

några av de valda sökorden fått begränsande effekter på sökresultatet. Ett exempel 

skulle kunna vara om ordet reasoning som är nära förknippat med studiens syfte 

och frågeställning skulle ha uteslutits. Detta skulle ha fått konsekvensen att den 

delen av syftet som handlar om matematiska resonemang inte skulle fångas upp i 

sökningarna. 

 

Sökresultaten granskades och litteratur som befanns uppfylla de på förhand 

uppsatta kvalitetskraven samt bedömdes vara relevant utifrån syfte och 

frågeställning valdes ut och analyserades med en innehållsanalys. De kategorier 

som valdes i analysen bestämdes efter hand som den utvalda litteraturen lästes, de 

grundade sig i studiens syfte och frågeställning och hur den lästa litteraturen 

besvarade och belyste detta. Ett alternativt tillvägagångsätt hade varit att ha 

fastställa en preliminär klassificering, baserat på studiens syfte och frågeställning 

och den teoretiska bakgrunden, innan läsningen av litteraturen och justerat den vid 

behov. En möjlig fördel med att gå direkt till den valda litteraturen och låta 

kategorierna växa fram under läsningen är att litteraturen får ”tala” mer fritt och 

bestämma kategorierna, vilket kan stärka kategoriernas förankring i litteraturen. 

Att utgå från färdiga kategorier vid läsning skulle kunna ge ett starkare stöd i den 

teoretiska bakgrunden men möjligen riskera att analysen i allt för hög grad styrs 

av dessa förutfattade kategorier trots intentionen att justera kategorierna efter hand 

som litteraturen läses. 
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7 Förslag till fortsatta studier 

Eftersom någon överlappning mellan läsförmåga och matematisk 

resonemangsförmåga varken kan beläggas eller avfärdas utifrån den studerade 

litteraturen skulle det kunna vara intressant att fokusera mer på detta i fortsatta 

studier. Vid närmare eftertanke, utifrån erfarenheterna av denna litteraturstudie, 

framträder dock några invändningar. Till att börja med skulle en grundlig studie 

av relationen mellan de båda förmågorna kräva omfattande forskningsinsatser. 

Dessutom är frågan sannolikt mer lämplig att studera ur ett psykologiskt 

perspektiv snarare än ett utbildningsvetenskapligt. Den direkta didaktiska nyttan 

av en sådan studie förefaller begränsad. Möjligtvis skulle resultaten kunna 

bearbetas vidare i utbildningsvetenskapliga studier som genererar didaktiskt 

användbar kunskap.  

 

Något som däremot framstår som mer intressant att studera vidare ur didaktisk 

synvinkel är slutsatsen att det är viktigt att elever får rikliga möjligheter att öva 

såväl läsning som resonemang. I resultatdiskussionens sista avsnitt konstaterades 

att den studerade litteraturen ger stöd för att undervisning som omfattar en 

konceptuell och interaktiv lästräning riktad mot läsning av matematiska 

uppgiftstexter främjar elevers förmåga att korrekt tolka texterna, vilket i sin tur 

ger förutsättningar för resonemang som leder till korrekta lösningar.  

 

Mot bakgrund av detta skulle ett möjligt uppslag till fortsatta studier kunna vara 

att studera effekterna av en sådan riktad läsundervisning, antingen i form av en 

interventionsstudie eller en fallstudie. Ett möjligt upplägg är att studera om och i 

så fall i vilken grad undervisning som omfattar läsförståelseträning främjar 

användandet av kreativa resonemang i elevernas arbete med att lösa matematiska 

uppgifter som presenteras i textform.  
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Bilaga 1 

Granskningsmall för kvalitetsbedömning 
  

    
      Fråga Ja Nej 

1 Studiens syfte är tydligt formulerat?     

2 Urvalsmetod beskrivs     

3 Platsen för studiens genomförande anges     

4 Datainsamlingsmetod beskrivs     

5 Analysmetoden beskrivs     

6 Studiens syfte besvaras     

7 Slutsatser dragna utifrån resultatet finns     

 

 

 


