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Sammanfattning 
Vad arbetet handlar om och studiens syfte 
Syftet med denna kunskapsöversikt är att ta reda på vad läsförståelse har för inverkan på 
problemlösning i ämnet matematik. Det gör vi genom att sammanställa tio vetenskapliga 
artiklar som vi valt utifrån ett sökresultat på ett forskningsfält. Vi undersöker artiklarna 
grundligt för att ta reda på syftet med studien, vilka metoder som använts, vilket urval som 
gjorts i undersökningen och vilket resultat som framkommit. Kartläggningen sammanställs i en 
matris för att analysera och jämföra artiklarna med varandra. Matrisen ligger med som bilaga i 
arbetet. Kartläggningen sammanställs sedan i resultatdelen som har delats in i tre delar. Delarna 
fokuserar på vilka artiklar som valts, artiklarnas metoder och artiklarnas resultat. Slutligen 
diskuteras resultatet som framkom från artiklarna i resultatdelen. Vi diskuterar även 
trovärdighet på denna kunskapsöversikt samt vad vi önskar se vidare forskning på inom 
området. 

 
Vilken metod som använts 
Urvalssökningen gjordes via en systematisk litteratursökning via databaserna ERIC (ProQuest) 
och PRIMO som resulterade i våra tio artiklar. En kartläggning gjordes genom att analysera tio 
utvalda forskningsartiklar utifrån ett forskningsfält på området. Analysen genomfördes utifrån 
kartläggningen som sammanställts i en matris där specifika delar av artiklarna ligger i fokus. 
Delarna var syfte, metod, urval och resultat. 

 
Vilket resultat som studien fick 
Utifrån kartläggningen analyserades artiklarna utifrån deras syfte, metod, urval och resultat. I 
syftet hittades olika kategorier som lyfter upp läsförståelse i förhållande till 
problemlösningsförmågor, applicering av litteratur i matematikundervisningen och användning 
av strategier. Under metoderna fanns kvalitativa, kvantitativa och kombinerade studier. I urvalet 
fanns det åldrar från lågstadiet upp till universitetsstudenter och professorer. 
I resultatet framkommer det att problem som nämns inom läsförståelse är att eleverna behöver 
hjälp att organisera texten för att förstå vad som är relevant i texten. Det visar sig också att 
förståelsen mellan den lästa texten och matematiska operationer är viktig. Det vill säga vad som 
binder samman texten med den matematiska uträkningen. 
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1. INLEDNING 
Under utbildningens gång har vi varit ute i verksamheter på VFU (verksamhetsförlagd 
utbildning). Där har vi både varit med i klassrummen när handledare genomfört 
matematiklektioner samt planerat och genomfört egna matematiklektioner. Vår gemensamma 
uppfattning när det handlar om problemlösningsförmåga är att elever inte i första hand har svårt 
med den matematiska operationen. Utifrån vår erfarenhet handlar det i många fall om att elever 
har svårt att reda ut vad som står i textuppgiften. I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet 2011 (Lgr11) (2018, ss.248-250) framkommer det att elever ska utveckla 
lässtrategier för att förstå och tolka olika texter. Frågan som vi ställde oss var om det krävs en 
speciell strategi för att tolka matematiska texter. Behöver eleverna en tydligare inledning av 
matematiklektioner där lässtrategier presenteras? 

 
Matematik har en flera tusen år lång historia och har funnits i många kulturer. Under tiden 
människan levt har matematiken utvecklas vid olika syften som praktiska behov, nyfikenhet 
och intresse av matematiken. Matematiken anses vara ett kreativt och problemlösande ämne i 
skolan som är starkt kopplat till samhällsutvecklingen. Färdigheter som människan får av 
matematik har varit till stor nytta i människans vardagliga liv när de ska ta beslut i olika 
situationer (Skolverket 2017). 

 
Chambers (2014, ss.136-138) tar upp läsförståelse som en viktig aspekt och kommer fram till 
att förståelse om textens innebörd skapas genom att reda ut frågetecken och oklarheter. Om 
läsaren inte förstår vad texten syftar till finns det risk att han eller hon tappar intresset för 
uppgiften. Frågetecken som uppstår i texten diskuteras i grupp eller helklass. Genom att 
diskutera frågetecken skapas en förståelse om texten genom att komma fram till en gemensam 
lösning. Det finns olika strategier för att reda ut frågetecken och oklarheter i texter. Det är av 
stor vikt att ge eleverna olika typer av strategier att använda sig av vid oklarheter, eftersom att 
en strategi möjligen inte passar alla elever. 

 
I Lgr 11 framkommer det att strategianvändning är en viktig faktor när det kommer till 
problemlösning i matematik, där elever kan använda sina färdigheter i vardagliga situationer 
(2018, ss.55-56). Elever ska med hjälp av ämnet matematik kunna formulera sig i 
frågeställningar utifrån vardagliga situationer. De ska också leda matematiska resonemang, där 
de diskuterar sig fram till valda strategier och metoder för att lösa matematiska problem. 

 
Tänkandet genom matematiska termer har blivit viktigare för den moderna människan än 
matematiska operativa färdigheter. Det innebär att tankeprocessen fram till det rätta svaret är 
viktigare än att själva uträkningen blir rätt. Självklart är det viktigt att behärska båda delarna 
men att förstå tankeprocessen till det rätta svaret är en förutsättning för att kunna använda rätt 
uträkningsmetod. Vid problemlösning i matematik kan eleverna komma fram till ett rätt svar 
genom olika strategier och uträkningsmetoder (Özsoy, Kuruyer & Cakiroglu 2015, ss.128- 
129). 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Syftet med kunskapsöversikten är att undersöka hur kopplingen ser ut mellan elevers 
läsförståelse och problemlösningsförmåga i matematik. 

 
Vi har fördjupat oss i de vetenskapliga artiklarna för att förtydliga de betydande delarna som 
främjar kopplingen mellan läsförståelse och problemlösning i matematik. Vi kommer att 
synliggöra de faktorer och perspektiv som berör inlärningen av läsförståelse inom matematik. 
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3. METOD 
I denna del tas det upp hur vi gick tillväga när vi sökte oss fram till de artiklar vi har valt och 
vilka urvalskriterier vi har använt. Vi tar även upp vilken metod som använts för att kartlägga 
de vetenskapliga artiklarna. 

 
3.1 Informationssökning och urvalskriterier 
Eriksson-Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s.83) visar olika steg i urvalsprocessen som 
vi har valt att utgå ifrån. Ämnesdatabaserna som användes var PRIMO och ERIC (ProQuest) 
när sökningarna genomfördes och den sistnämnda är ledande inom pedagogik, psykologi och 
utbildning (Eriksson-Barajas, Forsberg & Wengström 2013, 75). Första sökningen som gjordes 
var i PRIMO, där användes sökorden mathematics och reading comprehension och gav ett 
resultat på 13 206 träffar (se figur 2). För att begränsa sökningen lades det till orden word 
problems för att hitta artiklar som berör läsförståelsens påverkan på textuppgifter i matematik. 
Sökningen gav 1 011 träffar vilket fortfarande var ett alltför omfattande för att gå vidare till 
manuell sökning. Av de träffar som framgick lästes sammanfattningar från några artiklar. 
Sammanfattningarna motsvarade vårt syfte men vi fann sedan att de inte var vetenskapliga och 
därmed inte uppfyllde urvalskriterierna. 

 
Sökstrategin som användes var att utgå från sökorden, som svarar på vårt syfte och vår 
frågeställning. Sökningen behövde begränsas ytterligare utifrån de 1 011 träffar som vi fick. 
Det första urvalskriteriet som användes var boolsk operator (se figur 1) vilket innebär att ordet 
“AND” användes mellan varje nyckelord som ger ett smalare resultat (Eriksson-Barajas, 
Forsberg och Wengström 2013, ss.78-79) vilket gav oss ett resultat på 82 träffar. De andra 
kriterierna som användes var peer reviewed för att säkerställa att artiklarna är vetenskapliga, 
publicerade mellan 1998-2018 samt att de skulle antingen vara avhandlingar eller 
tidskriftsartiklar. Det gav oss ett slutgiltigt resultat på 62 träffar. 

 

Figur 1. Urvalskriterier 
 
 

För att möjligheten ska finnas till att göra en manuell sökning på artiklarna måste övergripande 
innehållet i texten tydliggöras. Rubriker och sammanfattningar lästes för att se vilka som stämde 
överens med vårt syfte. Efter att ha läst sammanfattningar från samtliga 62 träffar, gick det ner 
till 14 som var relevanta utifrån vårt syfte. De 14 artiklar som valdes från den manuella 
sökningen lästes grundligt och det framkom att det var sju artiklar som stämde överens med 
vårt syfte (Nilholm 2017, ss. 46-48). 

 

Urvalskriterier 
 

-Boolsk operator: AND 
-Peer reviewed 
-Publiceringsår 1998-2018 
-Avhandlingar och 
tidsskriftsartiklar 
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När sökningen började användes begreppen matematik och läsförståelse vilket resulterade i ett 
väldigt begränsat urval. Därefter översattes begreppen till engelska och gav ett betydligt bredare 
sökresultat än den svenska sökningen. Begreppen som sedan användes var mathematics, 
reading comprehension och word problems som motsvarar matematik, läsförståelse och 
ordproblem. Ytterligare begränsningar genomfördes genom att applicera publiceringsår som 
begränsar sökningen ytterligare (Eriksson-Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s.81). Några 
eller något av sökorden gick att finna antingen i titeln eller i sammanfattningen. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Tillvägagångssätt i urvalsprocessen av vetenskapligt granskade artiklar via PRIMO med sökord och 
avgränsningar som gjorts samt manuell reducering. n = antal artiklar 

 
Vidare gjordes en sökning i ERIC (ProQuest) med samma sökord och urvalskriterier som 
användes i PRIMO. Begreppen som användes i sökningen var mathematics, reading 
comprehension och word problems + peer review + 1998-2018 + forskningsartiklar. Det 
sökresultat som framkom var på totalt 33 artiklar. En manuell sökning gjordes på artiklarna där 
endast två av dessa stämde in på vårt syfte (se figur 3). De två artiklar som valdes ut inkluderas 
i kunskapsöversikten. 

 

Figur 3. Tillvägagångssätt i urvalsprocessen av vetenskapligt granskade artiklar via ERIC (ProQuest) med sökord 
och avgränsningar som gjorts samt manuell reducering. n = antal artiklar 

 
 

För att vår kunskapsöversikt ska bli mer pålitlig använde vi oss av snöbollsurval. Eriksson- 
Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s.138) beskriver att snöbollsurval är ett gynnsamt sätt 
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att samla på sig informationsrika artiklar och deltagare till undersökningen. Både för att samla 
på sig mer material men även för att få nya perspektiv på området. Vi gjorde en sökning i 
PRIMO och ERIC (ProQuest) och såg att två av våra redan valda artiklar hade refererat till 
samma artikel och fann det därför extra intressant att inkludera den i vår översikt. Efter att alla 
artiklar var valda togs nästa steg i kunskapsöversikten som var kartläggningen av artiklarna. 

 

3.2 Metod för kartläggning och analys 
Utifrån de tio vetenskapliga artiklarna genomfördes en analys för att kartlägga våra artiklar. 
Kartläggningen gjordes för att se vilka egenskaper de vetenskapliga artiklarna kan redovisa. 
Varje artikel lästes och undersöktes noggrant och bearbetades genom att sammanställas i en 
matris (se bilaga 1). I bilaga 1 kommer artiklarnas viktiga punkter såsom syfte, nyckelord, 
frågeställning, urval, metod och slutligen resultat presenteras. Där redovisas mer djupgående 
hur våra tio vetenskapliga artiklar kartlagts. 

 
Genom att studera bilaga 1 har vi jämfört likheter och skillnader mellan studierna utifrån 
rubriker som vi har valt att utgå från. Analysen presenteras i form av en löpande text, där vi 
förklarar mer utförligt likheter och skillnader mellan artiklarna. Den finns att finna under 
rubrikerna Beskrivning av metoder och Koppling mellan läsförståelse och problemlösning. 
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4. RESULTAT 
I denna del presenteras de artiklar som finns med i kunskapsöversikten. En beskrivning av vilka 
metoder som har använts vid de olika studierna. En presentation av resultatet på artiklarna, där 
kopplingen mellan läsförståelse och problemlösning i matematik redovisas. 

 
4.1 Valda artiklar 

 

Författare Artikelns namn Publiceringsdata Databas 

1. Özsoy Gökhan, 
Hayriye Gül 
Kuruyer,Ahmet 
Çakiroglu 

Evaluation of Students’ 
Mathematical Problem 
Solving Skills in Relation 
to Their Reading Levels 

International Electronic Journal of 
Elementary Education Vol. 8(1), 
ss.113-132. 

ERIC (ProQuest) 

2. Halladay Juliet L., 
Neumann Maureen D. 

Connecting Reading and 
Mathematical Strategies 

Reading Teacher, 2012, Vol.65(7), 
ss.471-476 

Primo 

3. Fuentes Peter Reading 
Comprehension in 
Mathematics 

International Journal of Science 
and Mathematics Education, 2018, 
Vol.16(1), ss.109-124 

Primo 

4. Vilenius-Tuohimaa 
Piia Maria, Aunola 
Kaisa, Nurmi Jari-Erik 

The Association between 
Mathematical Word 
Problems and Reading 
Comprehension 

Educational Psychology, 2008, 
Vol.28(4), ss.409-426 

Primo 

5. Österholm Magnus Characterizing Reading 
Comprehension of 
Mathematical Texts 

Educational Studies in 
Mathematics, 2006, Vol.63(3), 
ss.325-346 

Primo 

6. Abedi Jamal, Lord 
Carol 

The Language Factor in 
Mathematics Tests 

Applied Measurement in 
Education, 01 July 2001, 
Vol.14(3), ss.219-234 

Snöbollsmetoden 

7. Björn Piia Maria, 
Aunola Kaisa, Nurmi 
Jan-Erik 

Primary school text 
comprehension predicts 
mathematical word 
problem-solving skills in 
secondary school 

Educational Psychology, 21 
December 2014, ss.1-16 

Primo 

8. Weinberg Aaron, 
Wiesner Emilie, Barr 
John 

Sense-Making Practices 
of Expert and Novice 
Readers 

North American Chapter of the 
International Group for the 
Psychology of Mathematics 
Education 

ERIC (ProQuest) 

9. Anton Eboonen, 
Björn Ede Koning, 
Jelle Ejolles, Menno 
Evan Der Schoot 

Word Problem Solving in 
Contemporary Math 
Education: A Plea for 
Reading Comprehension 
skills Training 

Frontiers in Psychology, 01 
February 2016, Vol.7 

Primo 

10. Österholm Magnus Do students need to learn 
how to use their 
mathematics textbooks? 
The case of reading 
comprehension 

Nordisk matematikkdidaktikk, 
2008, Vol.13(3), ss.53-73 

Primo 

Tabell 1. Valda artiklar som finns med i kunskapsöversikten. 
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4.2 Beskrivning av metoder 

4.2.1 Enbart kvalitativa studier 
Özsoy, Kuruyer och Cakiroglu (2015), Fuentes (1998), Weinberg, Wiesner och Barr (2016) och 
Halladay och Neumann (2012) har gemensamt att de bedriver kvalitativa studier. Özsoy, 
Kuruyer och Cakiroglu (2015, ss. 116-120) inriktar sig på de yngre åldrarna. Studien 
genomfördes i en lågstadieklass i Turkiet. Studien är fenomenologisk och genomförs med ett 
urval av sex elever. Eleverna har valts utifrån tre olika läsnivåer: hög, medel och låg. Respektive 
läsnivå representeras av en pojke och en flicka. För att kunna göra elevurvalet har Özsoy, 
Kuruyer och Cakiroglu genomfört tester för att kunna identifiera eleverna utifrån de olika 
nivåerna inom läsning. Eleverna testas sedan inom läsförståelse och problemlösningsförmåga. 
Testerna analyseras sedan separat för att se vad det finns för likheter respektive skillnader 
mellan läsförståelse och problemlösningsförmåga. 

 
Fuentes (1998) inriktar sig precis som Özsoy, Kuruyer och Cakiroglu (2015) mot de yngre 
åldrarna i skolan. Metoden är däremot annorlunda. Fuentes (1998, ss. 82-84) har genomfört 
aktionsforskning i USA. I studien används olika former av läsinstruktioner med 
frågeställningar. De olika frågeställningarna ska hjälpa eleverna att reda ut matematiska texter 
och underlätta förståelsen för matematikuppgifter. 

 
Weinberg, Wiesner och Barr (2016, ss. 98-100) har i likhet med Fuentes (1998) genomfört sin 
studie i USA. De har istället använt sig av intervjuer för att undersöka hur eleverna tolkar 
utvalda texter. Urvalet är 22 universitetsstudenter och sex professorer från samma universitet. 
Varje deltagare blir intervjuade två gånger var. I den första intervjun filmas deltagarna vid 
läsning av en text för att visualisera deras ansiktsuttryck och kroppsspråk. I den andra intervjun 
får deltagarna förklara med egna ord vad texten handlade om. På det här sättet framkommer det 
om eleverna förstått vad de läst samt var i texten de tappade förståelsen om så är fallet. 

 
Halladay och Neumann (2012, ss. 471-474) är en forskningsöversikt på området som diskuterar 
sambanden mellan läsförståelse och problemlösning inom matematik. Artikeln diskuterar även 
hur läsförståelsestrategier kan appliceras inom problemlösning för att underlätta för elever att 
förstå en text inom problemlösning. 

 

4.2.2 Enbart kvantitativa studier 
Vilenius‐Tuohimaa, Aunola och Nurmi (2008), Österholm (2006), Björn, Aunola och Nurmi 
(2014) och Eboonen, de Koning, Jolles och van Der Schoot (2016) har bedrivit kvantitativa 
studier där tester har genomförts och statistiskt analyserats. Alla dessa studier genomför tester 
på elevgrupper som innefattar matematik. Vilenius‐Tuohimaa, Aunola och Nurmi (2008, ss. 61-
62) genomför en studie med ett urval som innefattar 225 elever i årskurs fyra. Eleverna gör 
tester i både läsförståelse och matematik. Två av testerna var i läsförståelse och det tredje testet 
i matematik. Eleverna utförde uppgifterna i mindre grupper. Experter på området observerar 
arbetsprocessen för att bedöma eleverna i de olika testerna. Observationerna från testerna 
analyseras sedan separat för att jämföras med varandra. Avsikten var att undersöka om det finns 
samband mellan dem. 

 
Björn, Aunola och Nurmi (2014, ss. 366-369) bygger vidare på Vilenius‐Tuohimaa, Aunola och 
Nurmi (2008) för att undersöka om det finns samband i progressionen från mellanstadiet till 
högstadiet. Studien redovisar två nya undersökningar på samma elevgrupp. Den ena gjordes i 
slutet av årskurs sju och den andra i slutet av årskurs nio. Denna studie undersöker till skillnad 
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från alla andra kvantitativa studier enbart problemlösningsförmåga. Undersökningarna 
genomfördes 2007 respektive 2009 i Finland. Resultaten från samtliga tre undersökningar 
sammanställs, analyseras och jämförs med varandra. 

 
Eboonen et al (2016, ss. 4-5) genomför en kvantitativ studie som Vilenius‐Tuohimaa, Aunola 
och Nurmi (2008, ss. 61-62) där både läsförståelse och problemlösningsförmåga undersöks. 
Båda dessa studier genomförs i mellanstadiet. Eboonen et al (2016, ss. 4-5) har ett urval på 80 
elever i årskurs sex. Det var en relativt jämn fördelning i urvalsgruppen med 42 pojkar och 38 
flickor. Studien genomfördes i Holland. I problemlösningstestet är det åtta stycken 
tvåstegsuppgifter som eleverna ska lösa. De åtta problemlösningarna delas in i fyra separata 
ordproblemstyper. De fyra ordproblemstyperna är aritmetik, flerstegsberäkning, mätning och 
geometri. Vad gäller läsförståelsedelen ska eleverna få göra ett test som innehåller två moduler. 
Varje test innehåller 25 frågor som handlar om ord-, menings- och textnivå. 

 
Österholm (2006, ss. 137-138) genomför en kvantitativ studie där deltagarna i undersökningen 
får göra tre tester. De tre testerna jämförs med varandra för att se om läsförståelse påverkar 
matematikfärdigheter. Det genomförs även ett test på förkunskap inom både matematik och 
läsförståelse, denna studie är ensam om att göra just detta. Österholm genomför sin studie i 
Sverige på 95 gymnasie- och universitetsstudenter. Åldersspannet som deltar i undersökningen 
skiljer sig från de andra studierna men antalet som deltar i studien är liknande Eboonen et al 
(2016). 

 

4.2.3 Kombination av kvalitativa och kvantitativa studier 
Österholm (2008, ss. 12-18) är en kombinerad kvalitativ och kvantitativ studie som består av 
tre delstudier. I första studien undersöks tre texter: två texter inom ämnet matematik och en text 
inom ämnet historia. Studien undersöker om det är språket eller symboler som problematiserar 
texter i ämnet matematik. Andra studien undersöker språket på två matematiska texter. Den ena 
texten inriktar sig på begreppskunskap och den andra på processkunskap. Den tredje studien 
handlar om att deltagarna muntligt fick uttrycka i vilken utsträckning de hade förstått en text. 

 
Abedi och Lord (2001, ss. 221-222) genomför en kombinerad kvalitativ och kvantitativ studie 
som Österholm (2008). De genomför studien i USA där det genomfördes två stycken fältstudier. 
Den första fältstudien var kvalitativ och inkluderade 36 elever i årskurs åtta som intervjuades 
om matematiska texter. Den andra fältstudien var kvantitativ och innefattade 1 174 elever i 
årskurs åtta och utgick ifrån två olika typer av matematiska tester. De två fältstudierna bygger 
vidare på varandra och jämförs med varandra. Testerna bygger vidare på intervjun och 
undersöker om testresultaten motsvarar resultaten från intervjuerna. 

 
Likheterna mellan ovanstående studier är att de använder sig av både tester och intervjuer. 
Skillnaden är att Österholm utför två olika tester och en intervju. Abedi och Lord utför ett test 
och en intervju. I Österholms (2008) studie är det en relativt stor skillnad i deltagarantalet 
jämfört med Abedi och Lord (2001). Det är nio elever som deltar i den kvalitativa studien 
respektive 91 och 92 elever som deltar i de två kvantitativa studierna. Österholm (2008) genom 
sina studier i Sverige där tre separata teser jämförs sedan med varandra i analysen. 
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4.3 Kopplingen mellan läsförståelse och problemlösning 

4.3.1 Gemensam syn 
Samtliga artiklar som finns med i denna kunskapsöversikt visar på ett samband där en god 
läsförståelse påverkar problemlösning positivt inom matematik. Alla undersökningar som 
genomförts i artiklarna visar att den språkliga förmågan påverkar testresultaten. Elever med god 
läsförståelse presterar bättre på uppgifter med problemlösning samtidigt som elever med en 
sämre läsförståelse presterar sämre på uppgifter med problemlösning. Utan en god läsförståelse 
visar det sig att elever har en sämre förutsättning att lösa textuppgifter inom matematik. 

 
De problem som nämns inom läsförståelse är att eleverna behöver hjälp att organisera texten 
för att förstå vad som är relevant i texten. Artiklarna som behandlas har olika tillvägagångssätt 
på hur detta bör genomföras men är eniga om att det är den viktigaste delen som behövs 
bearbetas. Resultatet visar att elever utvecklar speciella strategier för att läsa och förstå 
matematiska texter. Dessa strategier är inte alltid gynnsamma för att eleverna ska utvecklas i 
rätt riktning. Alla tio artiklar benämner att bristen på läsförståelse påverkar på olika sätt men de 
är eniga om att läsförståelse är den viktigaste delen för att eleverna ska utvecklas i 
problemlösning. 

 

4.3.2 Läsförståelse som redskap 
I vår kunskapsöversikt betonar samtliga studier att läsförståelse är ett viktigt redskap för att 
klara av problemlösning i matematik. Läsförståelse är ett redskap som hjälper elever att förstå 
texten och sedan välja ut det mest väsentliga i texten. I studierna framkommer det att elever 
med god läsförståelse har bättre förutsättningar när det kommer till problemlösning i 
matematik. 

 
Abedi och Lord (2001, ss. 222-223) kommer fram till att elever med engelska som förstaspråk 
har en bättre läsförståelse än elever med engelska som andraspråk. Det visas tydligt i resultatet 
hur studenternas språkbakgrund påverkar deras prestationer när det gäller att lösa matematiska 
problem. Den största bristen inom problemlösningsuppgifter är att elever inte förstår 
innebörden av matematiska texter. Weinberg, Wiesner och Barr (2016, ss. 100-104) visar på ett 
sätt att överbrygga bristande förståelse genom att strukturera elevernas läsupplevelse. De 
kommer fram till vikten av att hjälpa elever att strukturera sin läsupplevelse genom att ställa 
frågor som hjälper eleverna att fokusera på rätt saker i texten. Fuentes (1998, ss. 87-88) kommer 
också fram till att det är viktigt att sålla bort oviktig information i texten. Det görs genom att ge 
färdiga frågeställningar som elever ska utgå från när de arbetar med problemlösning. 

 
Eboonen et al (2016, ss. 5-7) kommer även de fram till att läsförståelse har en stor roll för 
elevernas förmåga att uppfatta orden korrekt, för att kunna lösa matematiska problem. 
Färdigheter inom läsförståelse ska ges en mer framträdande roll under instruktioner för 
problemlösning. Det är för att underlätta för elever och visa på ett tillvägagångssätt. Halladay 
och Neumann (2012, ss. 472-473) visar på att läsförståelsestrategier går att applicera i 
matematikundervisningen. Genom att modellera och exemplifiera textuppgifter hjälper det 
elever att förstå hur de ska bearbeta matematiska texter. Detta genomförs i introduktionen av 
lektioner så att eleverna kan ta med sig instruktioner på hur de kan gå tillväga för att bearbeta 
texterna. 

 
Österholm (2006, ss. 142-144) kommer istället fram till att det krävs olika typer av 
läsförståelsestrategier för att förstå matematiska texter. Beroende på vad för typ av matematisk 
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text som elever läser, krävs det olika läsförståelsestrategier för att förstå texten. Han undersöker 
texter i förhållande till varandra. Exempel på olika typer av texter kan vara matematik i 
textform, matematisk text med symboler eller texter från ämnet historia. Vilenius‐Tuohimaa, 
Aunola och Nurmi (2008, ss. 62-65) påvisar också att det krävs en god resonemangsstrategi för 
att välja vilken strategi som är mest lämplig för att lösa problemet, vilket styrker Österholms 
antagande om att det krävs olika strategier. 

 

4.3.3 Samspelet mellan läsförståelse och operativa färdigheter 
Samtliga artiklar som finns med i denna kunskapsöversikt enas om att det krävs strategier inom 
läsförståelse för att bearbeta olika matematiska texter. Genom att utveckla strategier för 
läsförståelse utvecklas även förmågan för elever att lyckas med problemlösning. För att kunna 
lösa ett problem krävs det att eleverna kan läsa texten och förstå innebörden. Det vill säga vilken 
information som är viktig för uppgiften. Tre av artiklarna fördjupar sig ytterligare i 
frågeställningen och kommer fram till att läsförståelse är en del av en helhet. 

 
Österholm (2008) kommer fram till att det finns en variation bland matematiska texter om 
elevers läsförståelse. Det vill säga att läsförståelse inom matematik inte är en endimensionell 
aspekt. De aspekter han tar upp är textförståelse, samband mellan text och matematisk operation 
samt matematiska termer (se figur 4). Enligt Österholm krävs förståelse på tre olika nivåer för 
att elever ska bli framgångsrika problemlösare. Det första steget överensstämmer med övriga 
forskningsartiklar som behandlas i kunskapsöversikten, vilket är läsförståelse. Det andra steget 
är att elever behöver ämnesmässiga färdigheter för att lösa matematiska operationer. Det sista 
och mest komplexa steget är att förstå sambandet mellan den lästa texten och matematiska 
operationer. Det handlar om att kunna förstå vad som binder samman texten med den 
matematiska uträkningen. 

 
Weinberg, Wiesner och Barr (2016, ss. 100-104) förklarar att tolkningar av matematiska texter 
kräver en särskild förkunskap och sätt att tolka de olika symbolerna och de tekniska termerna. 
Särskilt visar resultatet att det inte enbart krävs begrepps- och operationsförståelse utan också 
förståelse för hur problemet kommuniceras, det vill säga hur de matematiska operationerna 
appliceras till den lästa texten. I likhet med de ovanstående studierna har Özsoy, Kuruyer och 
Cakiroglu (2015, ss. 128-129) också kommit fram till att god läsförståelse krävs för att behärska 
problemlösning i matematik. Framförallt måste eleverna behärska strategier och förstå 
sambandet mellan texten och operationen som ska genomföras likaväl som de matematiska 
termerna. 
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Figur 4. Bilden visar vår tolkning av samspelet mellan läsförståelse och operativ förmåga som Österholm (2008), 
Weinberg, Wiesner och Barr (2016) och Özsoy, Kuruyer och Cakiroglu (2015) beskriver. 
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5. DISKUSSION 
I denna del diskuteras resultatet av artiklarna. Här diskuteras även vårt arbetes reliabilitet och 
validitet. Slutligen diskuteras även vad vi önskar se vidare forskning på inom området. 

 
5.1 Konsekvenser för matematikundervisningen 
Läsförståelse är en utgångspunkt för att arbeta med problemlösning inom matematik. Det har 
visat sig finnas ett tydligt samband mellan läsförståelseförmåga och problemlösningsförmåga. 
En god läsförståelse gynnar problemlösningsförmågan inom matematik och samtliga studiers 
resultat i kunskapsöversikten visar på sambandet mellan läsförståelse och problemlösning. 

 
I vår resultatdel tar vi upp att det finns en skillnad mellan att läsa skönlitterära texter och att 
läsa matematiska texter som är mer informationstäta. Det innebär att eleverna bör få 
undervisning i hur informationstäta texter bearbetas. Det betyder att eleverna ska klara av att ta 
ut det väsentliga i en text för att förstå hur ett matematiskt problem kan lösas (Fuentes, 1998). 

 
En viktig faktor som tas upp flera gånger i artiklarna och som finns med i vår kunskapsöversikt 
är att språket påverkar läsförståelsen. Det förenklar om matematikproblemet ges på 
förstaspråket (Abedi & Lord, 2001). Bristande färdigheter i läsförståelse påverkar 
problemlösningsförmågan inom matematikämnet. Det är därför viktigt som pedagog att lägga 
ner mer tid på läsförståelse i matematik. Det leder till att elever får en bättre förmåga att avkoda 
matematiska texter. 

 
Bristande förförståelse när det kommer till läsförståelse är vanligt hos elever. Elever behöver 
hjälp att fokusera på det betydelsefulla i texten för att kunna lösa ett matematiskt problem. De 
som har bristande förförståelse behöver hjälp att strukturera texten genom att pedagoger ställer 
frågor för att synliggöra vad som är väsentligt att arbeta vidare med från texten (Weinberg et 
al. 2016). En annan alternativ metod som tas upp i vår kunskapsöversikt är färdiga 
frågeställningar, som eleverna kan utgå från när de löser problem i ämnet matematik (Fuentes, 
1998). 

 
En intressant aspekt som tas upp inom problemlösning i matematik är att pedagogen ska 
modellera och exemplifiera för elever. Pedagogen visar elever hur de ska gå tillväga när de ska 
avkoda texter i matematiska problem. Det är viktigt att gå igenom hur elever ska bearbeta 
matematiska texter för att de sedan ska klara av att göra det ensamma. Detta kan göras genom 
att läsa problemet högt för eleverna och visa hur man tänker. Modellering anses vara ett 
effektivt sätt att synliggöra olika strategier för eleverna, genom att modellera blir det både 
tydligt och konkret (Halladay & Neumann 2012; Eboonen et al. 2016) 

 
Läsförståelse är inte den enda aspekten när det kommer till problemlösning i ämnet matematik. 
I vårt resultat tas det upp att det finns ytterligare två aspekter, förutom läsförståelse, som är 
viktiga för att utveckla problemlösningsförmågan. De två andra aspekterna som tas upp är 
förståelsen av matematiska termer och förståelsen för hur den matematiska operationen hänger 
samman med texten. En slutsats som kan dras utifrån artiklarna är att inte alla elever har de 
andra två färdigheter som krävs för att lösa problem i ämnet matematik (Österholm 2008; 
Weinberg, Wiesner & Barr 2016; Özsoy, Kuruyer & Cakiroglu 2015). 

 
Vi kan därför dra slutsatser om att undervisning i läsförståelsestrategier bör få en större roll i 
skolan generellt men framförallt inom ämnet matematik. Samtliga resultat i artiklarna visar att 
elever får bättre problemlösningsförmåga i ämnet matematik genom att utveckla sin 
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läsförståelse. Pedagogen har en viktig roll att tillföra elever olika strategier för att bearbeta 
matematiska problem. Det finns ofta flera vägar att gå för att komma fram till ett resultat i 
problemlösning och resultatet är inte i första hand den viktigaste delen. Det viktigaste är att 
kunna förklara tillvägagångssättet och processen fram till resultatet samt om det går att förstå 
kopplingen mellan texten och uträkningen. Det är upp till pedagogen att tillgodose elever med 
olika strategier för att ta sig an uppgifter i problemlösning, så att elever har flera alternativ att 
välja mellan som passar deras tankesätt. 

 
Ett sätt att tillämpa de olika strategierna i ett klassrum är att introducera och tydliggöra hur 
eleverna kan använda sig av dessa för att lösa problem i matematik. Det kan göras genom att ta 
upp problemlösningsstrategier i inledningen av lektionerna så att eleverna har med sig 
kunskapen när de arbetar på egen hand. 

 
5.2 Metoddiskussion 
Språket är en faktor som påverkar urvalet av studier i denna kunskapsöversikt. Eftersom våra 
språkkunskaper är begränsade skedde sökningarna enbart på svenska och engelska. Det kan 
orsaka att vi går miste om forskningsartiklar som svarar på vårt syfte som är publicerade på ett 
annat språk. Det kan medföra att vår kunskapsöversikt får en något lägre validitet eftersom 
enbart svenska och engelska artiklar inkuderas. Trots att den begränsningen har funnits i arbetet 
har vi ändå inkluderat artiklar från tre olika världsdelar och fem olika länder därmed fått en 
relativ stor geografisk bredd på ämneområdet. 

 
I första sökningen som genomfördes använde vi oss av de svenska begreppen matematik och 
läsförståelse som resulterade i ett begränsat urval. Vi förstod då att forskning inom området på 
svenska var begränsat vilket ledde till att begreppen översattes till engelska. Begreppen som 
användes kontinuerligt i sökprocessen var mathematics och reading compehrension. Eftersom 
den sökningen gav ett stort antal träffar men många artiklar inte svarade på vårt syfte var vi 
tvungna att reducera antalet träffar utifrån kopplingen mellan läsförståelse och 
problemlösningsförmåga. Olika sökord lades till och efter flera sökningar valdes orden word 
problems för att begreppet gav oss en mer relevant sökning som svarade på vårt syfte. 

 
Sökmotorerna som användes var Eric (ProQuest) och Primo. Sju av tio artiklar togs fram med 
hjälp av Primo och två av tio togs fram med hjälp av Eric (ProQuest). Den sista artikeln togs 
fram genom så kallat snöbollsurval. Vi började söka i Primo, vilket slutligen resulterade i sju 
artiklar. Efter att sökningen var klar i Primo använde vi oss av samma sökord och urvalskriterier 
i ERIC (ProQuest), som resulterade i två utvalda artiklar. Om vi hade lagt ner lika mycket tid 
som vi gjorde i Primo på ERIC (ProQuest) kanske utfallet blivit annorlunda. Det kan leda till 
en sämre validitet eftersom alla sökningar kunde ha genomförts i båda databaserna. Om det 
skulle ha lett till ett annat urval är svårt att säga. 

 
I tidigt skede bestämde vi oss för att göra alla delar i kunskapsöversikten tillsammans trots att 
det hade sparat tid om vi hade delat upp arbetet mellan oss. Vi ser denna metod som en fördel 
där vi hela tiden har möjlighet att diskutera om det uppstår frågetecken under läsningen. 
Diskussioner av olika tolkningar av innehållet i artiklarna har gett oss en mer trovärdig bild av 
forskningsfältet. Detta kan dock medföra att vi får en något svagare reliabilitet. För att motverka 
detta skulle vi kunna ha gjort litteratursökningen individuellt för att få ett egen bild på relevant 
forskning och sedan diskutera och jämföra med varandra. Om det skulle ha lett till ett annat 
resultat är svårt att säga. 
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I kartläggningen av vår kunskapsöversikt har båda läst samtliga artiklar och tagit ut relevant 
information utifrån rubrikerna i matrisen. Detta bidrog till att vi kunde diskutera utifrån två 
tolkningar och få en bredare syn på innehållet i artiklarna. Resultatet sammanställdes i en matris 
(bilaga 1). Vi skapade matrisen utifrån vårt syfte vilket leder till en högre validitet. Genom att 
jämföra artiklarnas olika delar i matrisen kunde vi på ett tydligt sätt analysera dessa utifrån 
syftet med kunskapsöversikten. 

 
5.3 Reliabilitet och validitet 
Eriksson-Barajas, Forsberg och Wengström (2013, ss.103-106) kommer fram till att en hög 
reliabilitet uppnås då upprepade mätningar görs och resultaten blir likvärdiga. En låg reliabilitet 
innebär att upprepade mätningar görs och resultaten blir olika. Validitet handlar om mätningars 
relevans. Det vill säga om resultatet svarar på vad syftet med kunskapsöversikten är. 

 
Kunskapsöversiktens syfte är att undersöka hur kopplingen ser ut mellan elevers läsförståelse 
och problemlösningsförmåga i matematik. I resultatet hittade vi två tydliga kopplingar som 
visade sig påverka problemlösningsförmågan. Det var strategianvändning för läsförståelse och 
samspelet mellan text och uträkning. Validiteten är därmed hög eftersom resultatet svarar på 
syftet med studien. 

 
För att hamna rätt i sökprocessen användes flera sökord och begrepp med olika kombinationer. 
Det syntes i vår sökprocess och i fyra av våra artiklar att det finns begränsat med forskning 
inom området. Det var två artiklar som delvis hade samma författare, där den ena bygger vidare 
på den andra. I de två andra artiklarna var det samma författare. Trots att det är samma författare 
i de två sistnämnda artiklarna så skiljer sig urvalsgrupperna och empiriinsamlingen åt. De två 
förstnämnda artiklarna bygger på varandra och utgår från samma urvalsgrupp, men skiljer sig 
åt i empiriinsamling. 

 
Studierna i kunskapsöversikten grundas på både stora och små urvalsgrupper. Nio av tio artiklar 
som vi behandlar i kunskapsöversikten har gjort undersökningar som är kvantitativa, kvalitativa 
eller kombinerade metoder. Det ser vi som en styrka i urvalet där de olika studierna använder 
sig av olika metoder och urvalsgrupper och kommer fram till likvärdigt resultat. En annan styrka 
som vi hittade i urvalet var att tre världsdelar representeras och de är Europa, Nordamerika och 
Asien. Varav fem olika länder där undersökningarna har genomförts. En svaghet som vi har 
påträffat i vår studie är att endast tre studier belyser sambandet mellan läsförståelse och den 
operativa förmågan. Sambandet mellan läsförståelse och den operativa förmågan beskrivs inte 
tydligt och vilka delar det är som påverkar sambandet. Det skulle vi önska mer forskning om. 

 
5.4 Vidare forskning 
Utgångspunkten var att ta reda på vad som kännetecknar forskning om kopplingen mellan 
läsförståelse och problemlösning i matematik. Under tiden vi studerade artiklarna observerade 
vi att det finns en annan synvinkel gällande problemlösning i matematik. 

 
Samtliga tio artiklar visar på att läsförståelsen har inverkan på hur elever behärskar 
problemlösning i matematik. Tre av dessa artiklar diskuterar istället sambandet mellan 
läsförståelse och operativ förmåga. De menar att läsförståelsen är en viktig del för 
problemlösningsförmågan men påpekar även vikten av att förstå hur de matematiska 
operationerna samspelar med texten. Det krävs alltså inte enbart en god läsförståelse för att 
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behärska problemlösning, det är också nödvändigt att eleverna förstår hur de matematiska 
operationerna används i förhållande till texten. 

 
En anledning till att vi inte har fler artiklar som tar upp samspelet mellan läsförståelse och 
problemlösning inom matematik kan bero på att vi inte prioriterade det i vår sökning. Vi skulle 
vilja se vidare forskning om samspelet mellan läsförståelse och operativa färdigheter. 
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Keywords Syfte/Frågeställning Urval/Metod 
 
Kvalitativ/Kvantita 
tiv 

Resultat 

Titel: 
1.Evaluation 
of Students’ 
Mathematica 
l Problem 
Solving 
Skills in 
Relation to 
Their 
Reading 
Levels 
(ss.113-131) 

År: 
2015 

 
Land: 
Turkiet 

 
Författare: 
Gökhan 
Özsoy 

Keywords: 
Reading, 
Reading 
level, 
Mathemati 
cal 
problem 
solving 

Syfte: 
Syftet med den här 
studien är att undersöka 
sambandet mellan 
elevers läsnivåer och 
matematiska 
problemlösningsförmåg 
a. 

 
Frågeställning: 
1. Påverkar 
grundläggande läsning 
och läsförståelse 
problemlösningsfärdigh 
eter samt andra 
akademiska 
färdigheter? 

 
2. Finns det ett 
betydande samband 
mellan dem? 

Kvalitativ 
Urval: 
Tre pojkar och tre 
flickor som befinner 
sig i tre olika 
läsnivåer i en 
tredjeklass. 

 
Metod: 
Tre tester 
genomfördes på 
eleverna. De olika 
testerna var 
högläsningsförmåga, 
läsförståelse och 
problemlösningsförm 
åga. Resultaten 
analyserades och 
sammanställdes i en 
artikel. 

Resultat: 
Undersökningen 
visar på att det 
finns ett 
samband mellan 
elevers 
läsförståelse 
och 
problemlösning 
sförmåga. Med 
en god 
läsförståelse så 
får eleverna en 
bättre 
förutsättning för 
att klara av 
problemlösning. 

 
Det innebär inte 
att det enbart 
krävs en god 
läsförståelse för 
att kunna 
behärska 
problemlösning. 
Studien visar 
även att 
eleverna måste 
behärska 
strategier och 
förstå 
sambandet 
mellan texten 
och de 
matematiska 
operationer som 
ska genomföras 
likaväl som de 
matematiska 
termerna. 



 

Titel: 
2. 
Connecting 
Reading and 
Mathematica 
l Strategies 

År: 
2012 

 
Författare: 
Juliet L. 
Halladay, 
Maureen D. 
Neumann 

 
Land: 
USA 

Keywords: 
------------ 

Syfte: 
Syftet är att lyfta fram 
några likheter mellan 
läsförståelse och 
problemlösningsstrategi 
er. 

 
Frågeställning: 
1. Hur kan lärare hjälpa 
sina elever att förstå 
kopplingar mellan 
läsförståelsestrategier 
och matematiska 
problemlösningsstrategi 
er? 

 
2. Vad kan lärare göra 
för att hjälpa sina elever 
att använda sig av 
förståelse och 
problemlösande 
strategier flexibelt och 
självständigt? 

Litteraturbaserad 
 
Urval: 
------------- 

 
Metod: 
Författarna har 
sammanställt 
litteratur inom 
läsförståelse och 
problemlösning inom 
matematik. De har 
presenterat sitt 
resultat i en artikel 
där de visar på 
samband mellan 
dessa två och hur det 
går att använda sig 
av olika lässtrategier 
i matematiken. 

Resultat: 
Eleverna 
behöver lära sig 
att använda 
olika strategier 
flexibelt och 
efter behov. 

 
Rapporten visar 
på samband 
mellan 
lässtrategier och 
matematiska 
problem. 
Genom att 
visualisera 
lässtrategier för 
att reda ut 
matematiska 
texter så 
synliggör det 
för elever vad 
det finns för 
information och 
vad de behöver 
använda ur 
texten. 



 

Titel: 
3. Reading 
Comprehens 
ion in 
Mathematics 

År: 1998 
 
Författare: 
Peter 
Fuentes 

 
Land: 
USA, 
Kalifornien 

Keywords: 
Mathemati 
cs 
Education, 
reading, 
teaching 

Syfte: 
Syftet är att ge elever 
rätt verktyg för att bli 
framgångsrika inom 
matematik. 

 
Frågeställning: 
----------------- 

Kvalitativ 
 
Urval: 
Mellanstadieklass 
(11-13 år) 
Erfarenheter från 
många klasser inom 
yrket, ingen specifik 
klass. 

 
Metod: 
Han använder sig av 
strukturerade 
frågeställningar som 
eleverna ska utgå 
ifrån när de gör 
problemlösning. Det 
ska hjälpa eleverna 
att förbättra 
läsförståelsen genom 
att strukturera texten. 

Resultat: 
I form av 
skrivande 
aktiviteter 
förbättras 
matematiken. 
Det bidrar även 
till att eleverna 
skapar en 
förmåga om hur 
de ska tänka för 
att bli goda 
problemlösare. 

 
Fuentes 
kommer fram 
till att läsa 
texter och reda 
ut problem är 
inte som att läsa 
en skönlitterär 
text. Elever 
behöver träna 
på att sålla bort 
information 
som är oviktigt 
för att förstå 
problemlösning. 
Det gör han 
genom färdiga 
frågeställningar 
som eleverna 
har med sig. 



 

Titel: 
4. The 
association 
between 
mathematica 
l word 
problems 
and reading 
comprehensi 
on 

År: 
2008 

 
Författare: 
Piia Maria 
Vilenius‐ 
Tuohimaa , 
Kaisa 
Aunola & 
Jari‐Erik 
Nurmi 

 
Land: 
Finland 

Keywords: 
Reading 
comprehen 
sion, Math 
word 
problem, 
Good and 
poor 
readers, 
Fourth 
grade 

Syfte: 
Syftet är att undersöka 
samspelet mellan 
läsförståelse och 
ordproblem i 
matematik. 

 
Frågeställning: 
1. Vad sambandet är 
mellan problemlösning 
i matematik med 
inriktning på 
ordproblem och 
färdigheter inom 
läsförståelse. 

 
2. Huruvida barn med 
eller utan lässvårigheter 
skiljer sig åt när det 
gäller deras resultat på 
ordproblem i matematik 
och läsförståelse. 

 
3.I vilken utsträckning 
bidrar kön och 
föräldrarnas 
utbildningsnivå när det 
kommer till 
läsförståelse och 
problemlösning på 
ordproblem i 
matematik. 

Kvantitativ 
 
Urval: 225 elever, 
(107 flickor, 118 
pojkar). 9-10 år 

 
Metod: 
Barnen bedömdes i 
gruppsituationer av 
utbildade experter. 
De genomförde totalt 
tre tester. De fick två 
läsförståelsetester 
som de skulle utföra. 
Tredje testet var en 
matematisk uppgift 
som handlade om 
problemlösning. 

Resultat: 
Utan en 
lästeknik så är 
problemlösning 
i ämnet 
matematik och 
läsförståelse 
nära relaterade 
till varandra. 

 
Resultaten visar 
att lästekniken 
är avgörande för 
både 
läsförståelse 
och 
problemlösning 
i matematik. 

 
Men efter att ha 
kontrollerat för 
lästekniken var 
problemlösning 
relaterad till 
läsförståelse, 
vilket tyder på 
att båda också 
kräver en 
övergripande 
resonemangsstr 
ategi. 



 

Titel: 
5.Characteri 
zing 
Reading 
Comprehens 
ion of 
Mathematica 
l Texts 

År: 
2006 

 
Författare: 
Magnus 
Österholm 

 
Land: 
Sverige 

Keywords: 
Literacy, 
mathematic 
al texts, 
mental 
representati 
on, reading 
comprehen 
sion, 
symbols, 
university, 
upper 
secondary 
level 

Syfte: 
Syftet med den här 
studien är att beskriva 
läsförståelse av 
matematiska texter. 
Detta för att se om det 
är en matematisk text 
som påverkar 
läsförståelsen eller om 
förståelsen påverkas 
mer av hur innehållet 
presenteras. 

 
Frågeställning: 
1. Hur kan läsförståelse 
av matematiska texter 
utan symboler 
karakteriseras jämfört 
med läsförståelse av 
texter från andra 
ämnesområden? 

 
Finns det en signifikant 
skillnad som orsakas av 
vissa egenskaper hos 
ämnesområdena själva, 
eller är 
huvudkomponenten i 
förståelseprocessen för 
dessa texter allmän 
läskunnighet? 

 
2. Hur påverkas 
läsförståelsen genom att 
använda symboler i 
matematiska texter? 

 
Kan läsning av texter 
med symboler ses som 
en del av den innehålls 
specifika komponenten 
av läskunnighet, eller är 
den allmänna 
läskunnigheten 
viktigare och 
dominerande faktorer i 
läsningsprocessen? 

Kvantitativ 
 
Urval: 
95 gymnasieelever 
och 
universitetsstudenter. 

 
Metod: 
Läsförståelse jämförs 
bland elever med tre 
olika texter. Två av 
texterna var inom 
ämnet matematik, en 
med enbart text och 
en med text och 
symboler. Den sista 
är en text från ämnet 
historia. 

Resultat: 
Det finns ingen 
vanlig 
läsförståelse för 
matematiska 
texter utan det 
verkar som det 
behövs olika 
färdigheter för 
olika 
matematiska 
texter. Texter 
som använder 
symboler verkar 
kräva en 
speciell 
färdighet medan 
texter som är 
skriven i 
naturligt språk 
inte verkar 
kräva någon 
speciell 
färdighet utan 
en mer allmän 
läsförmåga. 

 
Symboler kan 
både ha en 
semantisk 
mening och 
operativ 
betydelse. Det 
har en inverkan 
på hur man 
läser texter om 
symboler finns 
med eller inte. 



 

Titel: 
6. Primary 
school text 
comprehensi 
on predicts 
mathematica 
l word 
problem- 
solving 
skills in 
secondary 
school 

År: 
2014 

 
Land: 
Finland 

 
Författare: 
Björn, Piia 
Maria; 
Aunola, 
Kaisa; 
Nurmi, Jan- 
Erik 

Keywords: 
Textläsning 
,textförståe 
lse, 
grundlägga 
nde 
beräkningsf 
örmåga, 
matematisk 
a 
ordproblem 
,longitudin 
ell studie 

Syfte: 
Syftet är att undersöka i 
vilken utsträckning 
läsförståelse påverkar 
problemlösning i 
skolan. 

 
Frågeställning: 
---------------- 

Kvantitativ 
 
Urval: 
224 elever som testas 
i årskurs sju och nio. 

 
Metod: 
Studien är en fortsatt 
studie av fjärde 
artikeln i denna 
matris. 

 
I årskurs 7 och 9 
använde de sig av ett 
test för att mäta 
elevernas 
matematiska 
problemlösningsförm 
åga. Det är fyra 
tester som eleverna 
ska genomföra. De 
får skriftliga 
instruktioner som de 
stegvis ska följa 
inför varje test som 
de måste läsa 
grundligt för att 
förstå uppgiften. 

Resultat: 
Resultaten 
bekräftade 
antagandet att 
den goda 
läsförståelse 
förmågan i 
grundskolan 
förbättrade den 
matematiska 
problemlösning 
sförmågan i 
högstadiet. 



 

7. Titel: 
Sense- 
Making 
Practices of 
Expert and 
Novice 
Readers 

År: 
2016 

 
Land: 
USA, New 
York 

 
Författare: 
Weinberg, 
Aaron; 
Wiesner, 
Emilie; 
Barr, John 

Keywords: 
Kognition, 
Eftergymna 
sial 
utbildning 

Syfte: 
Syftet är att utöka den 
nuvarande forskningen 
om hur elever läser och 
förstår 
matematikböcker. 
Genom att utforska de 
sätt som eleverna tolkar 
matematiska texter och 
att urskilja innehålls 
kunskapens roll från 
läsförmågans roll 
genom att jämföra 
elevernas lästräning 
med “experter”. 

 
Frågeställning: 
1. Vilka frågetecken 
upplever eleverna när 
de läser en 
matematikbok och hur 
besvaras dessa 
frågetecken? 

 
2. Vilka förkunskaper 
använder eleverna 
medan de läser? 

 
3. Hur kan felaktigheter 
mellan den 
underförstådda läsaren 
och den faktiska läsaren 
förklara de frågetecken 
som eleverna möter och 
broarna de använder för 
att besvara dessa 
frågetecken? 

 
4. Hur tränar expert 
läsarna jämfört med 
studenterna? 

Kvalitativ 
 
Urval: 
22 
universitetsstudenter 
och sex professorer. 

 
Metod: 
Varje deltagare 
deltar i två intervjuer 
var. Första intervjun 
filmas deltagarna 
medan de läser en 
tilldelad text. I den 
andra intervjun 
diskuterar 
intervjuledaren den 
lästa texten mer 
ingående med 
deltagarna huruvida 
de har förstått den 
lästa texten. 

Resultat: 
Resultaten visar 
att tolkningar av 
matematiska 
texter kräver 
särskild 
förkunskap för 
att elever ska 
kunna tolka 
tekniska termer 
och olika 
matematiska 
symboler. En 
brist på 
förkunskap kan 
emellertid 
övervinnas på 
flera sätt. I 
synnerhet 
framhäver 
exemplen i 
rapporten vikten 
av att delta i det 
matematiska 
innehållet. Det 
vill säga hur det 
kommuniceras 
och organiseras. 
Analysen tyder 
på olika sätt att 
hjälpa eleverna 
att strukturera 
sin 
läsupplevelse, 
som att ställa 
frågor. Det 
hjälper eleverna 
att sålla bort 
oviktig 
information av 
texten. 



 

8.Titel:v 
Word 
Problem 
Solving in 
Contemporar 
y Math 
Education: 
A Plea for 
Reading 
Comprehens 
ion skills 
Traning 

År: 
2016 

 
Land: 
Holland 

 
Författare: 
Anton 
Eboonen ; 
Björn Ede 
Koning ; 
Jelle Ejolles 
; Menno 
Evan Der 
Schoot 

Keywords: 
word 
problem 
solving, 
mental pres 

Syfte: 
Syftet var att undersöka 
om studenter upplever 
svårigheter när de 
uppmanas att lösa 
semantiskt komplexa 
ordproblem. 

 
Frågeställning: 
------------------- 

Kvantitativ 
 
Urval: 
80 elever i årskurs 
sex. 42 pojkar och 38 
flickor. 

 
Metod: 
Två tester 
genomförs. Ett test i 
problemlösning och 
ett i läsförståelse. 

 
I problemlösnings 
testet är det åtta 
stycken två stegs 
uppgifter, som 
eleverna ska lösa. 
När det kommer till 
läsförståelsedelen 
ska eleverna göra ett 
test som innehåller 
två delar. 

Resultat: 
Resultaten visar 
att färdigheter 
inom 
läsförståelse 
spelar en viktig 
roll för elever. 
Det visas att 
utan 
läsförståelse så 
har elever svårt 
att lösa problem 
i ämnet 
matematik. 



 

9. Titel: Do 
students 
need to learn 
how to use 
their 
mathematics 
textbooks? 
The case of 
reading 
chomprehen 
sion 

År: 
2008 

 
Land: 
Sverige 

 
Författare: 
Österholm, 
Magnu 

Keywords: Syfte: 
Syftet är att ta reda på 
om elever behöver lära 
sig att läsa matematiska 
texter för att förstå 
matematikboken. 

 
Frågeställning: 
Måste eleverna lära sig 
att läsa matematiska 
texter på ett speciellt 
sätt, det vill säga 
finns det behov av att 
utveckla någon form av 
"matematisk 
läsförmåga"? 

Kvantitativ och 
kvalitativ 

 
Urval: 
Studie A 
95 stycken gymnasie 
och universitet 
studenter. 

 
Studie B 
91 stycken 
gymnasieelever. 

 
Studie C 
9 stycken universitet 
studenter. 

 
Metod: 
Tre olika studier 

 
Första studien 
fokuserar på 
användning av 
symboler i 
matematiska texter 
och relationen 
mellan läsning av 
texter från olika 
områden. 

 
Två matematiska 
texter där den ena 
fokuserar på 
processkunskap och 
den andra texten 
fokuserar på 
begreppsmässig 
kunskap. 

 
Eleverna läste en 
matematisk text som 
förklarade något som 
var nytt för dem. 
Sedan skulle de 
muntligt uttrycka i 
vilken utsträckning 
de hade förstått 
texten i fråga. 

Resultat: 
Resultaten visar 
att det finns 
variationer 
mellan 
matematiska 
texter och 
elevers 
läsförståelse. 
Det innebär att 
problemlösning 
i matematik 
innehåller tre 
aspekter. De tre 
aspekterna är 
läsförståelse, 
operativ 
förmåga och 
sambandet 
mellan den 
matematiska 
uträkningen och 
texten. 



 

10.Titel: 
The 
Language 
Factor in 
Mathematics 
Tests 

År: 
2001 

 
Land: 
USA 
LosAngeles 

 
Författare: 
Abedi, 
Jamal; 
Lord, Carol 

Keywords: Syfte: 
Syftet med studien är 
att ta reda på vilken 
påverkan språk har på 
elevers prestationer på 
problemlösning i 
matematiska. 

 
Frågeställning: 
Finns det betydande 
skillnader i 
matematikprestationer 
för elever med engelska 
som förstaspråk och 
elever som har engelska 
som andraspråk? 

 
Påverkar de språkliga 
strukturerna i 
matematikprov 
elevernas testresultat? 

 
Gör studentens 
bakgrund som kön och 
familjens 
socioekonomiska status 
inverkan på elevers 
matematikprestationer? 

Kvalitativ och 
kvantitativ 

 
Urval: 
Första fältstudien 
deltar 36 elever i 
åttonde klass. Den 
andra fältstudien 
deltar det 1 174 
elever i åttonde 
klass. 

 
Metod: 
Den första 
fältstudien blev 
studenterna 
intervjuade. De 
skulle läsa två 
problemlösningsupp 
gifter i ämnet 
matematik. Den 
första uppgiften (A) 
motsvarar en uppgift 
ur Sveriges 
nationella prov. Den 
andra uppgiften (B) 
är en reviderad 
version av samma 
uppgift. 

 
Två olika tester (A 
och B) delas ut 
slumpmässigt till 
studenter. Typ A 
motsvarar oreviderat 
test medan B 
motsvarar reviderat 
test. Sedan jämfördes 
resultaten. 

Resultat: 
Elever med 
engelska som 
förstaspråk 
uppnådde 
betydligt högre 
resultat på 
testerna än de 
som hade 
engelska som 
andraspråk. 

 
Resultaten visar 
att den språkliga 
förmågan 
påverkar 
testresultaten. 
Generellt sett 
hade språkliga 
ändringar på 
testerna större 
inverkan på 
lågpresterande 
elever. 
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