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Abstrakt 
Denna systematiska litteraturstudie rörande matematikämnet tar sin utgångspunkt i 
diskursanalys som metod, vilket innefattar analys av språket och dess betydelse. Detta 
har inneburit att få fram utmärkande diskurser inom ämnet som studien berör. Följande 
har möjliggjorts med hjälp av ett kategoriseringsschema innefattande specifika frågor 
till litteraturen. Totalt framkom sex diskurser kopplat till studiens ämne. Tre av dessa 
relaterar till frågeställning ett gällande elevers språkliga förmågor i förhållande till 
matematikuppgifter med text. Frågeställning två innefattar likväl tre diskurser som berör 
vad pedagoger har för roll i undervisningsarbetet med dessa uppgifter och hur de kan 
stötta elevers utveckling av förståelse. Resultatet syftar till att reda ut vilka av de 
språkliga förmågorna lyssna, tala, samtala, läsa och skriva som har betydelse i arbetet 
med matematikuppgifter med text, samt vad som främjar elevers utveckling. Resultatet 
från tidigare forskning påvisar läsförmågan som avgörande för elevers förståelse av 
matematikuppgifter med text, men att elevers verbala förmåga är avgörande för 
utvecklandet av förståelse och att kunna sätta uppgifter i kontexter. Det sistnämnda 
gällande kontext poängteras ha störst vikt i arbetet med förståelse av innehållet i 
specifikt problemlösningsuppgifter. Genom analys framkom att lärare uppmanas till 
sociokulturellt arbetssätt med variation i undervisningen och uppgifter där vägledning, 
stöttning och att delge strategier är centrala inslag. Viktigt konstateras också 
resonemangsförande i undervisningen där elever möjliggörs att delge varandra olika 
synvinklar på matematikuppgifter, således utvecklas deras reflektion och förståelse. 
 

Nyckelord 
Språkliga förmågor, språk, diskurs, matematikuppgifter med text, läsförmåga, förståelse, 
kontext, sociokulturellt arbete, resonemang 
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1 Inledning     
Språket är ett av de viktigaste verktygen i skolan. Det är i många fall en avgörande faktor 
för elevers kunskapsinlärning, så även inom matematiken. Matematikuppgifter är 
komplexa och det är svårt för elever att visa vad de behärskar inom ämnet. Det handlar 
inte bara om att lösa abstrakta symboltal, exempelvis uppgiften 10+15=, och få ut ett svar 
(Fuentes, 1998). Ofta inkluderar uppgifterna textinnehåll med avgörande information 
som elever behöver kunna ta till sig för att komma fram till en lösning, sådan matematik 
involverar både tanke- och språkprocesser (Fuentes, 1998). Följande gör att matematikens 
uppgifter speglar en komplexitet som kräver flertal kunskaper och förmågor av elever, 
för att de ska kunna framföra vilka matematikkunskaper de besitter. 
  
Matematikspråket gör att elever möter flertal nya begrepp och ställs inför behovet att ta 
hjälp av sina språkliga förmågor samtidigt som deras kognitiva förmåga sätts på prov. 
Diskussionen om relationen mellan matematik och språk är just nu aktuell genom 
Segerbys (2017) avhandling. Avhandlingen belyser att språket i relation till matematik är 
komplext. Hon beskriver att komplexiteten beror på texternas innehav av nya abstrakta 
begrepp relaterat till matematik. 
  
För att elever ska kunna behärska matematikens mångsidighet och lösa 
matematikuppgifter med text hjälper lärare till genom att introducera dem i hur de lär sig 
arbeta med dessa uppgifter (Fuentes, 1998). För att underlätta elevers matematikarbete 
krävs stöttning från lärare. Lärare besitter mer kunskap än elever och har möjlighet att 
stötta dem i arbetet mot lösningen. I den här studien är det fokus på språkets komplexitet, 
och därför är svenska ett centralt och närliggande ämne, kopplat till lärande i matematik. 
Halladay och Neumann (2012) beskriver kopplingar mellan de båda ämnena och påvisar 
att de är beroende av varandra. Pedagoger i verksamheten bör vara medvetna om tänkbara 
svårigheter i processen mot lösningen av matematikuppgifter med text, och vägleda 
elever i arbetet. Detta innebär att pedagoger själva bör ha kunskap om hur de ska gå 
tillväga gällande att underlätta för elever. 
  
Utifrån erfarenheter i de tidigare skolåren i skolverksamheten upplevs 
matematikuppgifter med text vara svårare än symboliska matematikuppgifter. 
Matematikuppgifter med text tycks ofta bli större hinder för elever att lösa och förstå. 
Efter observation i verksamheten märks det att elever fastnar när text finns med i 
matematikuppgifterna. De efterfrågar hjälp kring vad de förväntas genomföra och hur 
uppgiften ska lösas. När de sedan får den skriftliga informationen uppläst sätts arbetet 
mot lösningen vid flera tillfällen igång direkt. Ett intresse har därför växt fram gällande 
vad som egentligen krävs av elever på lågstadiet relaterat till matematikuppgifter med 
text, och vad som gör det komplext, samt vad pedagoger i sin tur kan göra som underlättar 
för elever i processen. 
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2 Syfte 
Syftet med den systematiska litteraturstudien är att belysa hur språket är kopplat till 
elevers arbetsprocess gällande matematikuppgifter med text, samt vad de språkliga 
förmågorna har för betydelse i relation till dessa uppgifter. Vidare vad lärare innehar för 
roll i processen och hur elever kan vägledas för ökad förståelse i bearbetningen av 
matematikuppgifter med text. 

2.1 Frågeställningar 
·  Vilka språkliga förmågor krävs av elever för att kunna lösa matematikuppgifter 

med text?  
·  Hur kan skolans pedagoger arbeta för att underlätta elevers förståelse av 

matematikuppgifter med text?  
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3 Begreppsdefinition 
Diskurs – Ordet diskurs kan ha flera betydelser relaterat till språk och kommunikation. 
Det kan innebära kommunikation anpassat till sammanhang och mottagare, beroende på 
vad som ska förmedlas (Gee, 2014a). I denna studie har ordet diskurs tolkats utifrån att 
tidigare forskning berört samma fenomen kopplat till ämnet den aktuella studien syftar 
till att undersöka. Då tidigare forskare kommunicerat samma budskap uppstår en diskurs. 
Språkets betydelse i en kontext, samt hur det är utformat blir därför avgörande för att en 
diskurs ska skapas. Ett annat ord för diskurs relaterat till aktuell studie skulle kunna 
benämnas ”kategori”. Mer ingående vad ordet diskurs kan innebära beskrivs under rubrik 
4 Diskursanalys.  
 
Diskursanalys – En metod för att analysera kommunikation och språk i olika 
sammanhang och med olika mottagare för att förstå syftet (Gee, 2014b). I aktuell studie 
har diskursanalys fokuserat på att analysera likheter och skillnader i tidigare forskning, 
kopplat till ämnesområdet språkförmågor och matematikuppgifter med text. Hur 
diskursanalysen gått till beskrivs under avsnitt 5.4 Utformandet av det metodologiska 
verktyget och 5.5 Analysförfarande.  
 
Matematikens språk - När matematikens språk eller matematikspråket benämns i texten 
syftar följande till skriven text som kan tänkas inkludera ord och begrepp som är särskilt 
relaterade till beräkningar inom ämnet (Sabahat, 2015). Matematikspråket innefattar 
specifika begrepp och instruktioner som kräver speciella kunskaper och förmågor att 
förstå (Dyrvold, 2016). För att förstå matematikens språk krävs förståelse för begrepp 
relaterat till matematik. 
  
Symboltal - Ordet symboltal syftar till abstrakta tal innehållande enbart siffror och tal. 
Symboltal innebär att uppgifterna är fria från ord, meningar, beskrivningar och 
instruktioner som medför att eleverna behöver läsa sig till vad de efterfrågas att beräkna 
(Özsoy, Kuruyer & Cakiroglu, 2015). 
  
Matematikuppgifter med text - Den variant av uppgifter som studien syftar att 
undersöka innehar benämningen: Matematikuppgifter med text. Följande syftar i 
uppsatsen till uppgifter som innehåller information med ord som talar om vad elever ska 
beräkna, alternativt baseras hela uppgiften på text i form av lästal. Dessa uppgifter kan 
utöver text även innehålla abstrakt information, exempelvis siffror och tal (Özsoy, m.fl., 
2015). Nedan följer två exempel: 
 
Exempel 1 
Beräkna summan av additionen.        
  
13+15=__ 
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Exempel 2   
Kalle har 5 kulor och Anna har dubbelt så många kulor som Kalle. Hur många kulor har 
de tillsammans? 
 
Språkförmågor – Språkförmågor räknas i texten som de språkdelar som beskrivs i 
kursplanen för ämnet svenska under centralt innehåll. Dessa delar berör elevers förmåga 
att kunna läsa och skriva samt tala, lyssna och samtala (Skolverket, 2011). 
  
Läsförmåga - Ordet läsförmåga syftar till elevers förmåga att kunna avkoda text, läsa 
med flyt och läsförståelse (Dyrvold, 2016). När läsförmågan benämns syftar det till att 
alla dessa inkluderas. När förmågorna skiljs åt används begreppet avkodningsförmåga, 
vilket innebär att kunna avkoda text samt läsa med flyt (Björn, Aunola & Nurmi, 2016). 
Vid benämningen läsförståelse handlar det endast om att förstå vad som läses.  
 
Textförståelse/förståelse - Textförståelse/förståelse menas att elever har förmåga att 
förstå uppgifternas innehåll i en större kontext oberoende av deras läsförmåga (Björn, 
m.fl, 2016). Följande innefattar förståelse av uppgiften om de läser själva alternativt får 
texten uppläst högt. Innehav av textförståelse är oberoende av elevers förmåga att kunna 
avkoda text och läsa flytande.  
 
Aritmetiska kunskaper - Förmågan att enbart beräkna symboluppgifter. Syftar till 
elevernas beräkningsförmåga oberoende av att sätta uppgifterna i en kontext (Özsoy, 
m.fl., 2015).  
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



  
 

 5 

4 Diskursanalys 
I följande avsnitt presenteras vald teori, diskursanalys. Nedan beskrivs olika inriktningar 
på diskursanalys och begreppet diskurs. Den teoretiska utgångspunkten bygger på hur 
språket kan analyseras med hjälp av analytiska verktyg som belyser diskurser.  
 
4.1 En introducerande tolkning av diskursanalys 
Diskursteori handlar om synen på språk och kommunikation (Gee, 2014a). Ordet diskurs 
beskriver Börjesson och Palmblad (2007) som en social kategorisering. För att ta reda på 
vad en diskurs handlar om används diskursanalys som metod för att analysera språk och 
kommunikation. Det handlar om att fundera över språkets och kommunikationens 
betydelse i ett sammanhang och vad som stämmer, eller inte stämmer överens med 
verkligheten (Börjesson & Palmblad, 2007, Gee, 2014a). Vidare beskriver Börjesson och 
Palmblad (2007) att diskursanalys är sätt att studera berättelser i form av gränsdragningar 
av sociala grupper och kommunikation. Inom berättelser finns olika kategoritillhörigheter 
som exempelvis handlingsmönster, viljor, åsikter och egenskaper. En koppling till Bergh 
Nestlogs (2012) beskrivning av stora respektive små diskurser kommer relateras till 
studien. Stora diskurser berör både språket och samhällets attributer, medan små diskurser 
handlar om språk och kommunikation i konkreta situationer och specifika kontexter. 
Vidare påpekas att språket är utgångspunkten i diskursanalysen och att diskurser uppstår 
i sociokulturella aktiviteter (Bergh Nestlog, 2012). 
 
Genom att studera en berättelses olika tillhörigheter och avgränsningar, med koppling till 
rimlighet, påbörjas en form av diskursanalys. Sammanfattningsvis betonar Börjesson och 
Palmblad (2007) att diskursanalys innebär social kategorisering vid en viss tidpunkt, även 
beskrivet vara “vad som kvalificerar sig som verkligt och sant, i en viss tid och på en viss 
plats” (s. 10). Syftet är att beskriva hur fenomen framställs och vilka konsekvenser 
framställningen får (Bergh Nestlog, 2012).  
 
4.2 Så beskriver Gee vad diskurs innebär 
Börjesson och Palmblad (2007) hänvisar till James Paul Gees (2014a) tankar kring 
diskursanalys. Han beskriver att diskursanalys inte har några bestämda regelverk utan det 
är tolkningsbart och bjuder in till egna analytiska tolkningar för utvecklingspotential av 
analysmetoden (Gee, 2014b). Nedan presenteras en beskrivning av vad diskurs betyder 
samt Gees grundläggande metod för genomförandet av en diskursanalys. 
  
Ordet diskurs kan användas på olika sätt och betyda olika saker, beroende på vilket 
område begreppet används i (Gee, 2014a). Två inriktningar av diskursteorier förklaras. 
Den första förklaringen handlar om lingvistikens uppbyggnad, det vill säga språkets 
grammatiska del. Språket kan formas för att uttrycka olika saker, vilket innebär att när 
meningar kopplas ihop och relaterar till varandra är det en form av diskurs. Gee (2014a) 
poängterar att beroende på språkets struktur och i vilken följd meningar kommer kan dess 
betydelse skilja sig åt. Hur språket och grammatiken byggs i olika sekvenser beror på vad 
förmedlaren vill framföra, följande beror i sin tur på vem som är mottagaren. Hur 
kommunikationen sker skiljer sig utifall mottagaren är exempelvis en vän, reporter, 
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politiker, främling eller närstående. Det beror likväl på i vilken situation språket tar plats, 
exempelvis vid matbordet, i kyrkan, i skolan, på jobbet etc.   
 
Den andra synen på diskursteori relaterar mer till språket i olika kontexter. Gee (2014a) 
beskriver det följande: 
  

Discourse is language-in-use (language actually used in specific 
contexts). When we study language-in-use, we study language not 
just as an abstract system (“grammar”), but in terms of actual 
utterances or sentences in speech or writing in specific contexts of 
speaking and hearing or writing and reading. (s. 19). 

 
Gee (2014a) menar alltså att diskursteori, i detta fall, handlar om användandet av språket 
i olika situationer och sammanhang, samt hur det förändras beroende av dess kontext. 
Han påpekar däremot att den andra inriktningen fortfarande är beroende av språkets 
abstrakta system, grammatiken. I den här betydelsen handlar det snarare om vad 
användandet av språket syftar till när det uttrycks i olika former, som tal, skrift, läsning 
etc. 
 
Studien knyter an till Bergh Nestlog (2012) som benämner att diskursanalys handlar om 
att ”klarlägga hur omvärlden […] framställs och vilka social konsekvenser det får” (Bergh 
Nestlog, 2012 s. 36). Följande kan kopplas till vår frågeställning genom att beskriva det 
som en ”klarläggning på hur vetenskapen framställer språkliga förmågor inom 
matematiken”. Frågeställning två som handlar om pedagogens roll i elevers användande 
av språkliga förmågor i matematiken kan kopplas samman med det som beskrivs gällande 
”vilka sociala konsekvenser det får” (Bergh Nestlog, 2012 s. 36). Detta används genom 
att titta på vilka konsekvenser det får för pedagoger i skolan, och hur de kan arbeta och 
vägleda elever i användandet av språkliga förmågor för kunskapsutveckling gällande 
matematikuppgifter med text.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att diskursteorier inom språket handlar om 
lingvistikens grammatiska uppbyggnad eller språkets betydelse i olika kontexter och 
tanken att genom språket lyckas förmedla någonting.  Detta arbete tar sin utgångspunkt i 
det sistnämnda, det vill säga språkets betydelse i olika kontexter. Med följande som 
utgångspunkt i diskursanalysen kan fastställas att studien innefattar fokus på det som ovan 
beskrivits som en liten diskurs. 
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5 Metod 
I avsnittet som följer beskrivs tillvägagångssättet av den systematiska litteraturstudien. 
Inledningsvis förklaras hur de vetenskapliga publikationerna som använts har sökts fram 
och valts ut, samt hur ett manuellt urval har gjorts utifrån dessa i efterhand. Övrig litteratur 
som ingår i studien beskrivs följt av vilka etiska överväganden som tagits hänsyn till. 
Slutligen följer djupare beskrivning av hur utvalda publikationer och artiklar har 
analyserats, med hjälp av ett framtaget metodologiskt verktyg utifrån diskursanalys. 
 
5.1 Datainsamling och manuellt urval 
En systematisk litteraturstudie bygger på tidigare forskning av empiriskt material, vilket 
innebär att studien är baserad på insamling av flera olika texter inom relevant ämne. 
Johansson och Svedner (2010) sammanfattar denna variant av studie som en 
textundersökning och menar att läsning av texter sker noggrant och reflekterande efter 
urval av det insamlade materialet. För att kunna genomföra litteraturstudien har därmed 
tidigare forskningsmaterial samlats in som underlag. Eriksson. B, Forsberg och 
Wengström (2013) förklarar att varianten av studie innebära att söka, kritiskt granska och 
göra en sammanställning av insamlat material. Att urvalet av tidigare forskning innehar 
god kvalitét i förhållande till det som ska studeras är av stor vikt. Forskningsunderlaget 
som används vid en systematisk litteraturstudie ska innefatta en bredd som möjliggör att 
dra vetenskapliga slutsatser.  
 
Forskningsunderlaget till den aktuella studien består av vetenskapliga publikationer, 
däribland avhandlingar och artiklar, vilka har framtagits i utbildningsdatabaserna ERIC, 
Libris och SwePub. Användningen av fler databaser ökar möjligheter att finna artiklar av 
relevans samt hitta forskning skriven både på engelska och svenska. Kriterier för 
sökningen var att relevanta artiklar skulle handla om matematik och beröra språkliga 
förmågor. För att kunna hitta och analysera relevant litteratur kring ämnet har passande 
sökord på engelska och svenska använts, däribland: reading, mathematic, comprehension, 
language, matematiklärande m.fl. (se bilaga A). För att utöka träffarna har ord 
kombinerats och sökts genom att skriva exempelvis math* AND teach* AND language*. 
Eriksson. B, m.fl. (2013) beskriver tips kring sökmetoder och benämner att ordet AND 
kan användas för att begränsa sökningen genom att samtliga ord inkluderas. Följande 
metod har anammats och använts med motivering att sökträffarna ska ha utökad relevans 
till det ämne den aktuella studien syftar att undersöka. Likaså har vid fåtal tillfällen 
strategin att utgå från ämnesordlistorna använts. Vid sökning i databasen ERIC har ordet 
reading comprehension lagts som ämnesord och sedan har education och mathematic* 
lagts till som fritext och begränsningar. Eriksson. B, m.fl (2013) påvisar att följande är 
ett sätt att vidga träffarna och få fram ytterligare användbara artiklar.  
 
I sökningen har avgränsningar använts för att minska antal träffar och begränsa 
sökningarna till aktuellt ämne i studien. En avgränsning som gjorts på samtliga sökningar 
är användandet av “peer reviewed”, vilket innefattar att de artiklar som sökts är 
vetenskapliga och granskade innan publikation (Eriksson. B, m.fl., 2013). Övriga 
begränsningar innefattar exempelvis utbildningsnivå på elever tidigare forskning berör. 
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När sökträffarna framkommit har publikationernas rubriker överblickats, sedan har ett 
urval gjorts baserat på ifall de berör vad studien syftar till att undersöka. I de artiklar som 
valts ut har sammanfattningen lästs, för att uppfatta relevansen i förhållande till den 
aktuella studien. De artiklar vars innehåll var av intresse lästes och analyserades slutligen 
mer ingående. Hur analysprocessen gick till beskrivs under delen i avsnittet som berör 
analysmetoden. Totalt kunde 13 tidigare vetenskapliga forskningsstudier väljas ut med 
hjälp av sökningar i databaserna, varav fyra avhandlingar och nio artiklar. För att se mer 
ingående vilka sökord som använts och hur de har kombinerats, samt vilka begränsningar 
som har vidtagits, se bilaga A.  
 
Utöver de ovanstående 13 forskningsstudierna som blev aktuella för denna studie har 
ytterligare fem artiklar och en avhandling tillkommit. Följande gjordes via manuellt urval. 
Eriksson. B, m.fl. (2013) beskriver att manuell sökning kan göras på olika sätt, ett av 
följande innebär att studera utvalda artiklars referenslistor, vilket är det som använts vid 
det aktuella urvalet. Genom att överblicka titlar i referenslistor gjordes en sökning i 
Google, som hänvisade till olika databaser där dessa artiklar fanns i fulltext. Dessa 
studerades sedan likvärdigt artiklarna framtagna från ERIC, SwePub och Libris. Totalt 
innefattades studien tillslut av 21 tidigare vetenskapliga forskningsstudier, inkluderande 
14 artiklar och fem avhandlingar. Gemensamt för underlagets titlar var att de involverade 
samband mellan matematik och språket i form av förståelse eller läsning, alternativt 
strategier och resonemang.  
 
5.2 Övrig litteratur 
För att kunna beskriva teorin och analysmetoden som är kopplat med den genomförda 
studien krävdes tillägg av övrig litteratur. I följande studie används Bergh Nestlog (2012), 
Börjesson och Palmblad (2007) och Gee (2014a, 2014b) som övriga litteraturkällor. 
Följande litteratur gjordes som strategiskt urval. Att göra ett strategiskt val innebär att 
välja litteratur för att inkludera forskare som är kopplade till det syfte och frågeställningar 
studien strävar mot att undersöka (Eriksson. B, m.fl., 2013).  
 
Samtliga forskare var relevanta för denna studie eftersom de studerar språket och dess 
olika diskurser. Vid första åtanke valdes Gee (2014a, 2014b) som övrig litteratur med 
utgångspunkt i hans breda tolkning och beskrivning av vad diskurs innebär, samt hur en 
diskursanalys genomförs. För att skapa ytterligare förståelse för innebörden av språkets 
diskurser och koppla det till aktuell studie tillkom övriga två litteraturer med relevans till 
Gees (2014a, 2014b) tidigare beskrivning.  
 
5.3 Etiska riktlinjer 
Vid sökandet och bearbetningen av litteratur samt övriga processer som involverats i 
studien har särskilda etiska riktlinjer hafts i åtanke. Vid en systematisk litteraturstudie 
görs etiska överväganden gällande urval av tidigare forskning samt gällande 
presentationen av resultatet (Eriksson. B, m.fl., 2013). Utifrån följande har därför 
litteratur med relevans valts ut vid de olika sökningarna i databaser samt det manuella 
urvalet. Samtliga litteraturval är noggrant och likvärdigt granskat, för att framföra ett 
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trovärdigt resultat utifrån vad tidigare forskning presenterat kring ämnet språk och 
matematik. Eriksson. B, m.fl. (2013) nämner vikten av att presentera samtliga variationer 
kring ämnet, även de som motsäger varandra för att resultatet ska framföras ur rättvis 
synvinkel. Med hänsyn till följande har därför allt innehåll kring matematik och språk 
beaktats noggrant och inkluderats i denna studie.  
 
5.4 Utformandet av det metodologiska verktyget 
För att genomföra analysen har ett metodologiskt verktyg skapats i form av ett 
kategoriseringsschema. Nedan beskrivs hur detta har gått till. 
 
Börjesson och Palmblad (2007) presenterar deras tolkning av en analysmodell där de 
använder frågorna vad?, vilka?, och vilken roll? som verktyg. Verktygen nyttjas i sin tur 
för att konstruera vidareutvecklade frågor som anpassas till aktuellt innehåll. Fortsatt 
beskriver de att utifrån frågornas svar kategoriseras innehållets centrala delar och ordnas 
slutligen som diskurser. 
 
Gee (2014b) har utvecklat verktyg för att analysera språket och dess olika diskurser. Han 
poängterar att “speaker and writers are active designers and builders” (Gee 2014b s. 195). 
Fortsatt förklarar han att följande är anledningen till att verktyg behövs, för att kunna 
genomföra en diskursanalys av språkets olika delar och skapa förståelse för vad 
förmedlaren av språkbruket menar. Han beskriver verktyget som ett av flera möjliga sätt 
att genomföra en diskursanalys och att tanken är att med kreativitet tolka och utveckla 
egna verktyg för att analysera språket. Anmärkningsvärt är att diskursanalys inte har 
några bestämda regelverk utan är tolkningsbart och bjuder in till egna analytiska 
tolkningar för utvecklingspotential av analysmetoden (Gee, 2014b). 
 
I Gees (2014b) tolkning av diskursanalys finns 28 språkliga verktyg för att kunna 
genomföra en analys. Följande kallar han för “List of Tools” (Gee 2014b s. 199). 
Verktygen innefattar olika delar att titta på med hjälp av relevanta frågor, som gör det 
enklare att förstå hur texten är strukturerad och vad förmedlaren vill framföra, samt hur 
mottagaren ska tolka texten. Övergripande poängterar Gee (2014b) att verktygen hjälper 
till att se språket och det språkliga material som analyseras ur en djupare synvinkel. 
Verktygen underlättar ytterligare förståelse för vad som egentligen menas med texten, 
samt varför språket valts att framföras på ett specifikt sätt.  
  
Det insamlade materialet har bearbetats med hjälp av det metodologiska verktyget. 
Utifrån Gee (2014b) och Börjesson odh Palmblad (2007) har en kombinerad metod 
använts och det som är centralt innebär att ställa frågor till litteraturen för att hitta 
kopplingar, däribland likheter, skillnader och luckor. Utifrån Gees (2014b) List of Tools 
(Gee 2014b s. 199) har tre relevanta verktyg valts ut, dessa är #2 The Fill In Tool, #4 The 
Subject Tool och #11 The Topic and Theme Tool. 
  
Verktyg #4 och #11 har tolkats beröra texternas innehåll och kunna hjälpa till att 
kategorisera vad texterna handlar om och vilka centrala delar de vill förmedla. Gee 
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(2014b) beskriver att verktyget handlar om att svara på frågan “Vad är det för ämne och 
vad säger innehållet om ämnet?”. Följande har kopplats till Börjesson och Palmblads 
(2007) verktyg, vad-frågan, och ställts i förhållande till aktuell diskurs i studien för att 
kunna göra en sammanställning av vad texterna handlar om. I kombination med Gees 
(2014b) verktyg #2 och #11 har även Börjesson och Palmblads (2007) verktygsfrågor 
vilka och vilken roll använts. Verktygen har anpassats för att passa den aktuella 
diskursanalysen och frågorna till texten har ställts på följande vis: 
  

• Vad händer i texten som handlar om språkförmågor och matematik? 
• Vilka språkförmågor berörs i texten? 
• Vilken roll har pedagogen i arbetet med skriftliga matematikuppgifter? 

  
5.5 Analysförfarande 
Ett kategoriseringsschema har använts för att strukturera upp respektive tidigare forskning 
i koppling till varje fråga (se bilaga B). Efter att ha läst en artikel eller avhandling har 
innehållet sammanfattats i kategoriseringsschemat. Alla referenser har placerats under 
varandra för att förenkla den slutliga processen, vilket innebar att se ut gemensamma 
nämnare som i resultatdelen beskriver utmärkande diskurser kopplade till språkförmågor 
(läsa, skriva, tala, lyssna och samtala) inom matematik, samt lärarens arbete för elevernas 
utveckling. Kategoriseringsschemat analyserades sedan genom att inledningsvis använda 
överstrykningspennor för att markera, i mittenkolumnen, vad i texterna som handlade om 
respektive språkförmåga. På så vis var det lätt att överblicka vilka språkförmågor som 
förekom, samt vilka som var mer betydande än andra. Därefter analyserades första 
kolumnen och en sammanställning gjordes av vad respektive forskare sa inom olika 
ämnesområden. Vid flera tillfällen berörde forskare samma ämne, dessa referenser skrevs 
ihop under samma förklaring om vad texterna handlade om. Diskurserna kunde sedan 
utformas utifrån de gemensamma nämnarna som visades i sammanställningen. Tredje 
kolumnen gällande lärarens roll analyserades på samma vis. Diskurserna valdes ut med 
tanke att rama in specifika ämnesområden som var av betydelse, för att kunna besvara 
studiens frågeställningar, och därmed uppnå syftet. Andra kolumnen handlade enbart om 
att få överblick gällande vilka språkliga förmågor som tidigare forskning berörde.  
  
Efter att resultatdelen skrivits användes Gees (2014b) verktyg #2 The Fill In Tool. 
Verktyget hjälpte till att vidare analysera ifall det fanns några luckor i förhållande till 
studiens frågeställningar som inte besvarades. Verktyget analyserade vad texterna inte 
talade om alternativt om det saknades klarhet i det som beskrevs. Det hjälpte i sin tur att 
reda ut ifall studiens frågeställningar möjligtvis inte blev besvarade och ifall mer litteratur 
behövde sökas och bearbetas för att fylla i luckor eller frågetecken. Efter att resultatdelen 
skrivits kunde med hjälp av verktyg #2 konstateras att det insamlade materialet gav en 
bred grund att besvara frågeställningarna och därmed uppnå syftet med studien.  
  
Sammanfattningsvis kan konstateras att det insamlade materialet givit ett brett underlag 
som möjliggjort genomförandet av studien. Det metodologiska verktyget med frågor till 
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kategoriseringsschemat förenklade processen och bearbetningen av materialet och sedan 
resultatet som kunde ge svar på de frågeställningar studien syftar till att besvara. 
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6 Resultat och analys 
I följande avsnitt redovisas studiens resultat. Resultatet presenteras nedan utifrån de 
diskurser som valts ut från kategoriseringsschemat (se bilaga B). Inledningsvis 
presenteras det centrala i tidigare forskning som relaterar till språkförmågor och 
matematik. Fortsatt redovisas hur forskare anser att lärare kan undervisa för att hjälpa 
elever i arbetet med matematikuppgifter med text. En kort del i avsnittet beskriver vilka 
språkförmågor som framtagits vara betydande när elever arbetar med dessa typer av 
matematikuppgifter. Slutligen sammanfattas de olika områdena med tillhörande diskurser 
och kopplas till studiens syfte och frågeställningar.  
 
6.1 Vad säger tidigare forskning om språkförmågor och matematik? 
Området som följer nedan berör de centrala delar som framkommit utifrån 
kategoriseringsschemats första fråga, som handlar om vad tidigare forskning säger 
gällande språkförmågor och matematik. De tre diskurser som utmärkts berör sambandet 
mellan läsning och matematikuppgifter med text, vad kontexten har för betydelse samt 
resonemang inom matematiken. Nedanstående diskurser syftar främst till att synliggöra 
forskning som är betydelsefull för att kunna besvara frågeställning ett i den här studien.  
 
6.1.1 Läsning och matematikuppgifter med text 
Läsning har avgörande betydelse i processen av matematikuppgifter med text. Områdena 
är i relation till varandra, eftersom framförallt textförståelse påverkar elevers 
matematikprestationer (Björn, Aunola & Nurmi, 2016, Dyrvold, 2016, Fuentes, 1998, 
Lerkkanen, Rasku-Puttonen, Aunola & Nurmi, 2005, Rutherford-Becker & Vanderwood, 
2009, Sabahat, 2015, Segerby, 2017, Österholm, 2004, Özsoy, Kuruyer & Cakiroglu, 
2015). Detta beskrivs till exempel av Björn, Aunola och Nurmi, (2016) “[....] it is text 
comprehension skills in particular [....] that play a role in later math word problem-solving 
skills” (s. 373). Läsning av matematikuppgifter med text i jämförelse med läsning av 
andra texter innefattar samma språkkunskaper och läsprocessen skiljer sig inte åt 
(Lerkkanen m.fl., 2005, Österholm, 2004). Vidare tycks läsning och 
matematikprestationer ha ett viktigt samband i framförallt grundskolans lägre åldrar 
(Lerkkanen m.fl., 2005). Sambandet är inte enbart en viktig faktor för elevers utvecklande 
av matematikkunskaper i grundskolan, utan anses även grundläggande för elevers senare 
prestationer inom matematiken och deras fortsatta skolgång (Björn m.fl., 2016, Dyrvold, 
2016, Segerby, 2017). 
 
Beroende på vad läsaren vill få ut av en text ställs olika krav på elevers läsförmågor, vilket 
kan innefatta avkodningsförmåga och läsa med flyt eller förståelse av det som läses. För 
att skapa läsförståelse till en matematisk text i form av en skriftlig problemlösning är 
avkodningsförmågan av avgörande betydelse. Har elever bristande läsförmåga visar det 
även sämre resultat i uppgifter relaterade till logiskt tänkande och resonerande, vilket 
förekommer i matematikuppgifter med text (Vilenius-Tuohimaa, Aunola & Nurmi, 
2008). Fortsatt förklarar även Björn m.fl. (2016) att elever måste utveckla grunderna för 
avkodning innan de kan ta sig an mer komplexa matematikuppgifter med text, exempelvis 
matematiska problemlösningar, som kräver läsförståelse. Däremot förtydligas att när 
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elever har utvecklat grundläggande kunskaper inom avkodning är läsförståelsen av mer 
betydelse för att kunna lösa skriftliga problemlösningsuppgifter, vilket beskrivs av Björn 
m.fl. (2016): “Text comprehension skills have been reported as being more strongly 
associated with math word problem-solving skills than text-reading fluency” (s.363). 
 
Skriftliga problemlösningsuppgifter är mer komplexa och kräver ofta att eleverna kan 
skapa en förståelse och relatera till vad som läses för att kunna lösa den här varianten av 
uppgifter. Fortsatt menar Österholm (2004) att skriftlig matematisk problemlösning är en 
process där uppgiftens svar och lösning endast är delar av processen. För att kunna 
utveckla fulländade matematikkunskaper kring skriftlig problemlösning krävs även 
resterande delarna som innefattar läsförmåga och läsförståelse.  
 

[....] solving problems that include a story requires the use of carious cognitive 
processes in an integrated manner. For children that do not have an adequate 
knowledge base or have limited memory capacity, these tasks can be much 
more challenging. (Öszoy, m.fl, 2015 s. 114) 

 
Ovan presenteras ett utdrag gällande relationen mellan matematikförståelse av uppgifter 
med text och läsning. Citatet förklarar förhållandet med att samma språkliga förmåga och 
kognitiva färdigheter används. Inom det berörda matematikområdet och läsförmågan är 
elever beroende av kognitiva färdigheter för att utveckla nya kunskaper, och de kognitiva 
färdigheterna påverkar även varandra (Björn m.fl., 2016, Fuchs, Fuchs, Campton, 
Hamlett & Wang, 2015, Grimm, 2008, Lerkkanen m.fl., 2005, Özsoy m.fl., 2015). 
Fortsättningsvis förklaras att läsförmågans och matematikens kognitiva färdigheter 
påverkar varandra på grund av inverkan på samma del av hjärnan, detta ställer därför krav 
på elevers korttidsminne, men framförallt på deras arbetsminne (Björn m.fl., 2016, 
Grimm, 2008).  
 
Österholm (2004) påpekar att arbetsminnet är den kognitiva färdighet som utformar 
förståelse för innehållet i en text. Beroende på textens komplexitet krävs olika mycket av 
elevers mentala representation. Text med symboler är exempel på uppgifter som begär 
mer av elevers mentala representation, eftersom dessa textuppgifter erfordrar annan 
överblick och läsning än textuppgifter utan symboler. Fortsatt förklarar författaren att 
framförallt läsförmågan och dess process innefattar värdefulla mentala representationer 
som är till hjälp när elever tar sig an skriftliga matematiska texter och problem 
(Österholm, 2004). Fuchs m.fl. (2015) förklarar att i och med matematikområdets och 
läsförmågans samband är ofta svårigheter inom matematikuppgifter med text relaterade 
till svårigheter i läsningen. Svårigheterna handlar om följande, att elever kan: 
 

• Avläsa och känna igen ord och symboler 
• Samtala om problem 
• Organisera och använda strategier vid problem 
• Använda sin kognitiva förmåga 
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De olika matematikuppgifter som elever tar sig an skiljer sig ofta textmässigt och 
innehållsmässigt, samt att svårighetsgraden varierar. Hur uppgiften utformas ställer 
därmed olika krav på elevers läsförmåga och matematikkunskaper (De Corte & 
Verschaffel, 1987, Pape, 2004, Vilenius-Tuohimaam m.fl., 2008, Österholm, 2004). 
Textfrågor kan struktureras och formuleras på olika vis beroende på vilka kunskaper och 
förmågor uppgiften syftar att utveckla eller synliggöra. En uppgift kan avse synliggöra 
kunskaper kring enbart matematikens innehåll och därför utformas med mindre, enklare 
och mer specifik text som gör att elever kan lösa uppgiftens matematiska innehåll. En 
annan uppgift kan vara ämnad att synliggöra förståelse av matematiskt textinnehåll, vilket 
istället kräver mer av elevers läsförmåga än matematikkunskaper. Vilenius-Tuhoimaa 
m.fl (2008) konstaterar det på följande vis: 
 

In this study evidence was found that some maths word problem types have more 
components of reading comprehension than mathematics. For example, the items 
in the focus category contained multi-step directions of a linguistic nature, but 
they did not require complex math skills. (s. 422) 

 
Matematikuppgifter kräver därför mer eller mindre av elevers läsförmåga och 
matematikkunskaper beroende på uppgiftens syfte och utformande (Vilenius-Tuohimaa 
m.fl., 2008). Pape (2004) poängterar vidare att hur ett matematiskt textproblem 
framskrivs har betydelse för om elever förstår problemet eller inte. Vissa begrepp och 
formuleringar kan vara svårare att förstå än andra, vilket har betydelse i val av 
formulering och utformande av uppgifter. Vidare anser Österholm (2004) att hur det 
matematiska innehållet formuleras och presenteras har större påverkan på elevers 
läsprocess än vad innehållet har. Hur uppgifter är utformade förklarar De Corte & 
Verschaffel (1987) påverka elevers val av strategi vid skriftlig problemlösning. Utefter 
en uppgifts formulering och hur ett problem framskrivs görs val av strategi. En uppgift 
med samma matematiska innehåll kan därmed utformas på olika vis för att kunna 
anpassas till användandet av lämplig strategi.  
 
Sammanfattningsvis kan fastställas att matematikförståelse av uppgifter med text och 
läsning är starkt relaterade till varandra, och för att utveckla matematiska kunskaper krävs 
läsförmåga. Att kunna avkoda, läsa med flyt och förstå en text är kunskaper som erfordras 
inom båda områdena, och sambandet dem emellan har avgörande betydelse för elever i 
lägre åldrar och deras framtida skolgång. Sambandet mellan matematikförståelse av 
uppgifter med text och läsning har tydlig förklaring, eftersom vissa delar inom områdena 
kräver samma kognitiva förmåga. Slutligen har utformandet av uppgifter betydelse för 
vilket av ämneskunskaperna som står i fokus och vad uppgiften ämnar synliggöra och 
utveckla.  
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6.1.2 Kontextens betydelse 
I avsnittet ovan förklaras sambandet mellan matematikuppgifter med text och läsning 
samt dess betydelse för elevers förståelse. För att det elever läser ska bli förståeligt 
poängteras vikten att informationen kan sättas i sammanhang och skapa begriplig kontext 
av problemet (Hansson, 2011, Pape, 2004, Segerby, 2017, Özsoy m.fl., 2015). 
Problemlösningsuppgifter som presenteras i text beskrivs vara svårare för elever att lösa 
än symboluppgifter. Följande framkommer tydligt genom förklaringen att “Problems 
stated within the context of a story seem to be more complex and difficult for students 
than problems not embedded in a text” (Öszoy, m.fl., 2015 s. 114). Uppgifterna kräver 
mer av elevers språkförmåga och aritmetiska kunskaper samtidigt, till skillnad från vad 
enbart symboltal gör, som syftar till att elever tränar sin beräkningsförmåga. 
Textuppgifter kräver att elever kan läsa, förstå och förklara innehållet. För att utveckla 
förståelse för vad uppgiften efterfrågar och vad innehållet handlar om är det av stor vikt 
att elever kan sätta uppgiften i ett sammanhang. Noterbart är att uppgifter som behövs 
sättas i kontext och relateras till elevers egna erfarenheter bör beröra andra kontexter än 
de inom skolans ramar (Fuchs m.fl., 2015). Utifall uppgifterna är kontextberoende utanför 
skolans verklighet blir det således enklare för elever att koppla problemen till en 
betydelsefull vardag för dem. De Corte och Verschaffel (1987) påpekar att kontext som 
gör att elever kan relatera till sin vardag är meningsskapande och kan upplevas användbar 
och nödvändig. 
 
Att kunna förstå kontexten av problem är nödvändigt av många anledningar. Pape (2004) 
belyser läsningen som hjälpmedel att förstå kontexten. Läsningen hjälper till under första 
steget i processen att förstå matematikuppgifter med text, detta steg innefattar att översätta 
problemet och göra individuella kopplingar. Vikten av elevers förmåga att 
verklighetsanknyta uppgifter är avgörande för att kunna arbeta vidare i processen mot 
lösningen. Segerby (2017) instämmer och poängterar kontextens betydelse i slutet av 
lösningsprocessen, innefattande att kunna resonera kring uppgifterna. Vid flera tillfällen 
när matematikuppgifter med text i form av problemlösningsuppgifter bearbetas, ombeds 
elever att förklara problemet i uppgiften med egna ord.  
 
Özsoy m.fl. (2015) förklarar att svårigheter kan uppstå vid förklaring av problemet på 
eget vis, utifall förståelse saknas för hur problemet relaterar till en verklig situation. 
Förstår elever uppgiftens kontext underlättar det förmågan att förstå ord och begrepp de 
inte stött på tidigare. Genom att förstå helheten av matematikuppgifter med text kan de 
dra egna kopplingar till problemet i ett sammanhang och på så vis få en uppfattning av 
vad obekanta begrepp betyder (Özsoy m.fl., 2015). I förhållande till detta poängterar 
Hansson (2011) att “Även om ord och begrepp [....] ofta betraktas som färdigkodade med 
en bestämd innebörd så finns det många studier som tar sin utgångspunkt i att språket är 
kontextberoende” (s. 40). Detta innebär att ord och begrepp redan har färdiga betydelser, 
men när språket involveras blir kontexten avgörande. Språket beskrivs som 
kontextberoende, när det sedan används som hjälpmedel vid förståelse av matematiska 
uppgifter som involverar språket blir även matematikuppgifter beroende av förståelse i 
större sammanhang (Hansson, 2011). För att kunna sätta problem i kontext krävs att 
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elever har kunskap om världen och kan göra vardagliga kopplingar (De Corte & 
Verschaffel, 1987).  
 
Språket är som tidigare nämnts kontextberoende och kan därför vara till hjälp vid arbetet 
med aritmetiska uppgifter. Skriftliga instruktioner och förklaringar i samband med en 
aritmetisk uppgift kan öka förståelsen (Grimm, 2008, Sabahat, 2015). När studier 
genomförts har det vid fler tillfällen visat att resultaten av aritmetiska uppgifter varit 
bättre när samma uppgift även förklarats med ord, istället för enbart med symboler som 
bara sätter prov på elevers aritmetiska kunskaper. Språket hjälper elever att sätta det 
aritmetiska problemet i sammanhang och relatera till vardagen när det förklaras ur ett 
kontextberoende perspektiv. Fuentes (1998) belyser att ord och symboler ihop blir ett sätt 
att skapa mening och förståelse.  
 
Slutligen gällande kontext i arbetet med matematikuppgifter med text kan konstateras att 
kontexten i många fall är avgörande för elevers förståelse inom matematik när språket är 
involverat. Detta eftersom språket beskrivs vara kontextberoende och uppgifter med text 
kräver att de sätts i sammanhang som kan relatera till elevernas vardag för att göra det 
förståeligt, meningsskapande och användbart. 
 
6.1.3 Resonemangsförmågan relaterat till matematikuppgifter med text 
Ovan har beskrivits matematik och dess relation till läsning av matematikuppgifter med 
text, samt betydelsen av dess kontext. Nedan berörs alla språkförmågor i koppling till 
resonemangsförmågan relaterat till matematikförståelse i uppgifter med text.  
 
Att kunna föra resonemang är av stor vikt inom matematik. Segerby (2017) poängterar, 
för att kunna lösa skriftliga matematiska problem krävs att elever kan läsa, förstå och 
förklara problemet med hjälp av sina tankar och resonemang. Följande framkommer i 
förklaringen att “[....] by letting students argue and explain their thinking, the 
comprehension of mathematical content is being supported” (Segerby 2017 s. 20). Vidare 
menar hon att matematiken kretsar kring att kunna resonera, och resonemang i matematik 
berör alla språkförmågor. Resonemangsförandet kring en matematikuppgift med text 
kräver olika förmågor och kan ske på olika vis. För att resonemang ska skapa mening till 
matematikuppgifter med text krävs att elever kan avkoda och förstå texten. Vid vissa 
tillfällen behövs även förkunskaper för att förstå det matematiska innehållet i texter. För 
att elever ska kunna föra skriftliga resonemang ställs även krav på deras 
skrivkompetenser. Detta innebär att elever med egna ord skriftligt ska kunna förklara 
problemets innehåll och begrepp. Elever måste skriftligt kunna föra och förmedla sina 
resonemang för att lösa uppgiften samt uttrycka sina kunskaper kring problemet. Genom 
att kunna föra ett resonemang med hjälp av språkförmågorna blir elever mer involverade 
i matematiken och utvecklar en ökad förståelse för det matematiska innehållet (Segerby, 
2017). Nation och Pimperton (2010) påvisar att elevers språkförmåga och resonemang 
kring matematikuppgifter med text har koppling till varandra. Elever med sämre 
språkförmåga, vid verbalt uttryck för att skapa förståelse, visar på svårigheter i 
resonemanget kring den här varianten av matematikuppgifter. Något som däremot 
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underlättar och förbättrar elevers resonemangsförmåga är istället att presentera uppgifter 
med text muntligt.  
 
Ahlberg (1992) beskriver hör- och talförmågan som två viktiga språkförmågor för att 
utveckla resonemangsförmågan. Hon menar att “Språket är således nyckeln till 
förståelsen av ett problem och eleverna skall lyssna och tala, använda sitt eget språk och 
vidareutveckla det genom att fråga, redogöra, beskriva och förklara”	(Ahlberg, 1992 s. 
106).	 Genom att tala och samtala kring matematiska problem med text tränar elever på 
att beskriva och resonera sina tankar till problemet. I och med muntligt resonemang och 
beskrivning av problemet tillsammans med andra, utvecklar de sin resonemangsförmåga 
genom att lyssna på andras reflektioner och tankegångar. Halladay och Neumann (2012) 
utvecklar och menar att elevers muntliga resonemang samt att lyssna på andras 
resonemang och reflektioner kring uppgifters strategier, lösningar och oklarheter ökar 
förståelse för olika strategier och matematiska problem. Även Pape (2004) poängterar 
vikten av att resonera och lyssna på varandras tankar och strategier kring matematiska 
problem, denna form av resonemang ökar elevers förståelse för problemet.  
 
Mercer och Sams (2006) förtydligar betydelsen av resonemangsförmåga och dess teknik 
i matematiska problem, framförallt tillsammans med andra. Författarna menar att 
resonemang kan hjälpa elever att se på matematiska problem utifrån fler vinklar, tankar 
och perspektiv. Resonemangsförmågan är en del av matematiken och förandet av 
resonemang kräver alla språkförmågor. Genom att resonera och låta elever förbättra sin 
språkförmåga via resonemang förbättras individuella kunskaper inom matematik, rörande 
att lösa matematiska problem och förståelse. Mercer och Sams (2006) belyser detta 
genom att konstatera nedanstående utifrån deras genomförda forskning: 
 

We also have support for the second hypothesis: that improving the quality of 
children´s use of language for reasoning together would improve their individual 
learning and understanding och mathematics. (s. 525).  

 
Genom deras forskning kunde hypotesen de hade gällande språkets- och 
resonemangsförmågans betydelse bekräftas stämma. Slutligen vill därför påvisas 
resonemangsförandets betydelse och att språket är verktyget som möjliggör elevers 
utveckling och förståelse av matematikuppgifter med text. 
 
6.2  Vilka språkförmågor berörs i texten? 
Utifrån ovanstående sammanställning kring vad tidigare forskning sagt som berör elevers 
språkförmågor i relation till matematik, görs nedan en kort sammanställning av de 
språkliga förmågorna som visats vara utmärkande i arbetet med matematikuppgifter med 
text.  
 
En stor del av tidigare forskning som berör språket och matematik handlar om läsning i 
koppling till matematik. 19 vetenskapliga artiklar eller avhandlingar har bearbetats och 
utifrån dessa handlar 16 stycken om någon form av läsning i förhållande till matematik. 
Läsförståelse utmärks avgörande för elevers möjlighet att anamma problem och påbörja 
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lösningsprocessen. 8 artiklar/avhandlingar berör elevers förmåga att kunna tala, lyssna 
och samtala och vad det har för fortsatt betydelse i områden inom matematik som handlar 
om att lösa uppgifter med text. I förhållande till tala, lyssna och samtala är det likväl inom 
läsning förståelsen som är det centrala. Minst berört är språkförmågan att skriva i de 
genomarbetade artiklarna, vilket endast nämns i tre artiklar/avhandlingar.  
 
Utmärkande i tidigare forskning är språkförmågor i förhållande till 
problemlösningsuppgifter inom matematiken. Flera artiklar och avhandlingar som talar 
kring förmågan att kunna tala, lyssna och samtala behandlar detta i förhållande till 
problemlösning och resonemang med förståelse av uppgifterna som centralt. Vanligt 
förekommande relaterat till läsning är matematikuppgifter som innehåller instruktioner 
samt aritmetiska matematikuppgifter fast i skriven form, även här förekommer 
problemlösning relaterat till den språkliga förmågan.  
 
6.3 Vilken roll har pedagogen i arbetet med matematikuppgifter med 
text? 
I inledningen beskrivs att lärare ska vägleda och stötta elever i matematikarbetet. 
Avsnittet nedan beskriver vad tidigare forskning skriver gällande lärarens roll i elevers 
utvecklande och förståelse av matematikuppgifter med text. Först presenteras hur ett 
sociokulturellt klassrum med läraren som vägledare hjälper elever att använda muntliga 
förmågan som verktyg för förståelse. Strategier för hur förståelsen inom matematik kan 
öka beskrivs fortsatt, innan slutliga delen presenteras där vikten av att nya uppgifter 
presenteras på ett variationsrikt sätt belyses. 
 
6.3.1 Sociokultur i klassrummet med läraren som vägledare 
När språket ska involveras i matematiken visas tydligt samband i tidigare forskning att 
sociokulturellt arbetssätt föredras.  
 

     Mathematics educators have found sociocultural theories of learning to be 
important theoretical foundations for developing mathematical thinking in 
the classroom. Teaching students to be strategic, however, may require more 
explicit instruction than is often evident within socially constructive 
classroom environments. (Pape, 2004 s. 213) 

 
Ovan indikerar att matematikuppgifter med text som kräver förståelse uppmanas 
bearbetas tillsammans i grupper och att lärare innehar rollen som vägledare och stöttar 
elever i arbetet (Fuentes, 1998, Hansson, 2011, Pape, 2004, Özsoy m.fl., 2015). Hansson 
(2011) och Öszoy m.fl. (2015) beskriver “aktiv stöttning” innebära att lärare besitter 
kunskap om elevers tidigare erfarenheter och kopplar det till matematikens innehåll. 
Tanken är att knyta an uppgifterna till kontext och sammanhang som vidgar förståelse för 
elever. Genom att bearbeta matematikuppgifter med text tillsammans och försöka förstå 
ord och meningar samt dess innebörd, kan lärare synliggöra övergripande innebörd av 
problemet och vägleda med relevanta strategier mot lösningen. Pape (2004) poängterar 
att sociokulturellt arbetssätt öppnar möjlighet för elever att träna förmågan att förklara 



  
 

 19 

och resonera kring problematiken i uppgifterna. Vilket sedan utökar förståelsen av 
kontexten och användning av matematikproblematiken kopplat till vardagen.  
 
Fuentes (1998) beskriver arbete i helklass och grupp som möjlighet för elever att använda 
sina språkverktyg lyssna, tala och samtala. Språkverktygen utvecklar deras förståelse för 
matematikuppgifter med text. Genom kommunikation och samarbete möjliggörs 
utveckling av resonemangsförmågan innebärande att elever kan ställa frågor till och kring 
matematikuppgifterna, och sedan resonera gällande frågorna för bredare förståelse. Att 
aktivt stötta elever och vägleda dem i matematikprocessen, både i helklass och mindre 
grupper poängteras viktigt i flertal vetenskapliga artiklarna och avhandlingarna (Ahlberg, 
1992, Halladay & Neumann, 2012, Hansson, 2011, Mercer & Sams, 2006, Pape, 2004, 
Segerby, 2017). Nämnvärt är att “aktiv stöttning” ibland beskrivs olika, gemensamt 
beskriver forskare däremot stöttning innefatta att ställa frågor, vilket leder till 
reflekterande förhållningssätt vid diskussioner. Det innebär också att delge elever 
användbara strategier när matematikuppgifter med text bearbetas.  
 
En liknelse mellan tidigare forskningsstudier är att samtal och diskussioner med fokus på 
reflektion och resonemang med hjälp av frågor är centralt i grupparbeten. Följande 
arbetssätt möjliggör elevers förståelseskapande med hjälp av flera synvinklar som träder 
fram under diskussionerna. Hansson (2011) framhäver att situationer där kommunikation 
äger rum möjliggör utveckling av matematiklärandet hos elever, hon menar att språk och 
matematik går hand i hand och konstaterar det genom att skriva följande: 
 

[.....] möjligheterna att utveckla sin matematiska förståelse går hand i hand med 
möjligheterna att utveckla sitt språk. Språket är samtidigt ett medierande 
verktyg och något som utvecklas under lärandeprocessen, vilket 
understryker betydelsen av att matematikundervisningen erbjuder samtal 
och kommunikation för att elever skall kunna utveckla både sin matematiska 
och sin språkliga kompetens. (Hansson, 2011 s. 39) 

 
  Fortsatt beskrivs kommunikativa lärandesituationer utmana elevers kognitiva- och 

språkliga förmåga samtidigt, vilket har positiv effekt på förståelseutveckling gällande 
matematikuppgifter med text (Mercer & Sams, 2006, Pape, 2004, Segerby, 2017). 
Kommunikativt och sociokulturellt arbetssätt i bearbetningen av matematiska texters 
innehåll uppmanas, detta för att synliggöra problem- och lösningars 
variationsmöjligheter. Utmärkande gällande resonemang är Segerbys (2017) tankar. Hon 
poängterar vikten att diskutera och synliggöra för elever vad ett resonemang är och hur 
de ska resonera. Genom följande klargörelse kan elever utveckla förmågan att ställa 
frågor till textproblem inom matematiken. Klargörelse kring vad ett resonemang är och 
hur det går till kan även hjälpa elever i hela bearbetningsprocessen, från att textuppgiften 
tilldelas till slutet när lösningsprocessen ska presenteras och diskuteras.  
 
Att arbeta kommunikativt med frågor och låta elever använda sin förmåga att tala, lyssna 
och samtala medför enligt forskning inte enbart att variationer på problemet synliggörs, 
och att elevers förståelse ökar. Halladay och Neuman (2012) poängterar att “by using 
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probing questions [...] teachers can find out more about student´s thinking and can guide 
students toward more productive strategy use” (s. 474). Genom ett kommunikativt 
arbetssätt kan elevers tankar synliggöras, vilket således har användbar betydelse för 
lärares möjlighet att vägleda elever (Ahlberg, 1992, Halladay & Neumann, 2012). 
Ahlberg (1992) uppmanar att lärare bör förtydliga till elever att fokus vid diskussionerna 
ligger på resonemangsförmågan innefattande att motivera tankar, istället för lösningarnas 
utfall. Vidare ges lärare möjlighet att uppfatta vad elever förstått av processen och 
motivering till val av lösningsstrategi. Att arbeta sociokulturellt med stöttning och 
vägledning kring resonemang och strategier är utmärkande för att möjliggöra elevers 
förståelseutveckling. Vilka strategier som hjälper elever i bearbetningen av 
matematikuppgifter med text beskrivs ingående under nästkommande rubrik.  
 
6.3.2 Strategier för förståelse av matematikuppgifter med text 
Stöttning och vägledning har beskrivits avgörande för elevers kunskapslärande kring 
bearbetning av matematikuppgifter med text. Tidigare forskning beskriver flertal sätt att 
vägleda elever med olika strategier som underlättar förståelse av matematiska textinnehåll 
och bearbetningsprocessen mot lösningen, samt tekniker vid resonemangförande. 
Ahlberg (1992), Fuentes (1998), Halladay och Neumann (2012), Mercer och Sams 
(2006), Segerby (2017), Österholm (2004) och Özsoy, m.fl. (2015) beskriver samtliga 
olika strategier som kan användas i arbetet med matematikuppgifter med text. Dessa 
strategier kategoriseras och presenteras vidare under utvalda rubriker med koppling till 
lässtrategier i matematikarbetet, resonemang samt skrivanvändning för självreflektion. 
 
Lässtrategier i matematikarbetet 

The practices of teaching comprehension strategies in reading and problem 
solving in mathematics offer one such example of similarities across content 
areas. In both reading and mathematics, we want students to make predictions, 
monitor understanding, determine importance, and make connections. (Halladay 
& Neumann, 2012 s. 471) 

 
Ovanstående är ett exempel på hur tidigare forskning utmärker uppmaning att 
lässtrategier påvisas användbara i arbetsprocessen berörande matematikuppgifter med 
text, däribland problemlösning och lästal (Halladay & Neumann, 2012, Segerby, 2017, 
Österholm, 2014). Halladay och Neumann (2012) beskriver fyra strategier, den första 
innefattande att kunna göra förutsägelser, vilket innebär att förutse exempelvis vad som 
ska hända härnäst. Inom matematiska ordproblem och problemlösningsuppgifter menar 
författarna att strategin kan användas genom exempelvis förutsägelser gällande vad svaret 
ska bli, samt motivera dessa grunder. En annan strategi innebär reflektion och frågor kring 
svarets rimlighet efter att uppgiften genomförts. Strategin behandlar och syftar till 
meningsskapande och betydelse i efterhand. Följande för att elever ska kunna identifiera 
vilka eventuella misstag som gjorts och var i förståelseprocessen brister uppstått. Lärare 
finner likväl nytta av strategin eftersom fallgropar i elevers förståelse och kunskapsbrister 
blir explicita. De kan med informationen delge nya strategier för att elever ska utveckla 
förståelse i lösningsprocessen.  
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Gällande komplexa problemlösningsuppgifter eller berättande textproblem inom 
matematiken uppmanas strategier som fokuserar mer på förståelseskapande jämfört med 
ovan nämnda strategier (Halladay & Neumann, 2012). Två strategier utmärker sig, en av 
dem innebär att plocka ut viktigaste delarna i matematikproblemen, för att kunna 
fortskrida processen mot svaret. För att plocka ut viktigaste informationen i 
matematikuppgifter med text uppmanas märka ut nyckelord, som har betydelse för 
förståelse kring vad som efterfrågas lösas. Österholm (2004) lyfter likväl Halladay och 
Neumann (2012) vikten att innehållet i matematikuppgifter med text studeras djupare och 
viktiga delars utmärkelse för förståelse. Innehållet bör läsas flertal gånger, övergripande 
samt noggrant och elever uppmanas stanna vid relevanta begrepp som kan innebära nytta 
för lösningen (Österholm, 2004). Öszoy, m.fl. (2015) poängterar att stegen i läsning av 
matematikuppgifter med text först innefattar förståelse av begrepp och varje mening för 
sig. Sedan krävs helhetsförståelse av texten och problemet i uppgiften. När detta är 
förståeligt bör elever kunna välja strategi och påbörja lösningsprocessen.  
 
För att bearbeta text och göra läsningen lättare beskrivs det användbart att kombinera 
läsandet med skrivning. Elever kan märka ut viktig information med enkla verktyg som 
penna och papper. Segerby (2017) poängterar att förståelse kan underlättas om elever 
använder skrivförmågan för att bearbeta läsning. Innehållet i uppgifterna kan bearbetas 
genom att formulera egna definitioner av det viktigaste innehållet och begrepp som kan 
behöva redas ut. Skrivandet kan även involveras och hjälpa elever på flera sätt, 
exempelvis som verktyg vid resonemangsförande, vilket beskrivs fortsatt längre ner i 
texten.  
 
Frågor och resonemang 
Den andra förståelsestrategin inom läsning som Halladay och Neuman (2012) uppmanar 
att använda innefattar det som tidigare poängteras ha stor vikt för elevers förståelse. De 
beskriver att “By guiding students to think about how a text relates to other texts, to 
themselves, and to the world around them, teachers support students´comprehension” 
(2012 s. 474). Följande berör relevanta kopplingar till elevers vardag och sätta problemen 
i sammanhang. Att koppla matematikproblem med text till kontexter och sätta dem i 
sammanhang innefattas vara det som liknas lässtrategier mest. För att “guida” elever 
uppmanas lärare ställa frågor som strategimetod och stötta förmågan att sätta problemen 
i relevans till kontexter. Exempel på strategifråga till följande kan lyda: Kan du tänka på 
något tillfälle det kunde ha hänt dig? Kan du koppla problemet till något som kan hända 
dig? Elever uppmanas sedan att motivera val av kopplingar. Lärare kan då uppfatta 
elevers syn på problemet och vad kopplingarna grundas på, således kan missförståelse av 
matematikuppgifterna upptäckas.  
 
Ett arbetssätt som tydligt framgår i flera artiklar och avhandlingar ur det valda materialet 
för denna studie är det sociokulturella arbetssättet, som beskrivits ovan. Elever uppmanas 
öva resonemangsförmågan och att diskussion, samtal och resonemang ska genomsyra 
undervisningen för elevers möjlighet att befästa förståelse för matematikuppgifter med 
text och hur dessa kan bearbetas. Segerby (2017) beskriver strategier för utvecklandet av 
elevers resonemangsförmåga. Elever uppmanas träna sin förmåga att förutsäga, klargöra, 
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ställa frågor och summera matematiska procedurer och begrepp. Följande sker i tre faser 
som handlar om att elever inledningsvis börjar med att resonera med stöd. Stödet kan 
bestå av lärare, textbok eller lexikon. Ahlberg (1992), Fuentes (1998) och Mercer och 
Sams (2006) nämner lärarens roll som stöd i elevers resonemangsförande. Centralt 
verktyg för stöttningen är likväl det ovan nämnda, frågor kring innehållet som elever 
funderar kring och resonerar utifrån. Mercer och Sams (2006) påpekar “[...] that providing 
children with guidance and practice in how to use language for reasoning would enable 
them to use language more effectively as a tool for working on maths problems 
together”(s. 525).  
 
Detta innebär att frågor har positiv effekt gällande synliggörande för elever att språket 
kan användas som hjälpmedel vid resonemang. Medvetenhet om språket och dess 
betydelse vid resonemang kring matematikuppgifter med text möjliggör deras förmåga 
att använda det som hjälpmedel.  
 
Fortsatt beskriver Segerby (2017) elevers väg från steg ett i resonemangsförmågan. Nästa 
fas berör elevers resonemang grundat på egna ord och exempel, här handlar det om att 
lämna stödet och ta stöd i egen tidigare kunskap och språkförmåga. När elever behärskar 
resonemangsförande utan hjälpverktyg möjliggörs slutligen utvecklandet av rik 
resonemangförmåga. Att besitta rik resonemangsförmåga innebär enligt Segerby (2017) 
att kunna föra resonemang som är förklarande och tydligt sammanhängande till det 
resonemanget förväntas behandla.  

 
Skrivning som strategi 
Tidigare i avsnittet har delvis nämnts skrivandets användning som strategi vid förståelse 
för matematikuppgifter med text. Utöver skrivandets användande i själva läsningen vid 
matematikuppgifter med text kan det användas vid en uppföljningsprocess av 
matematikarbetet. Fuentes (1998) beskriver flera möjligheter gällande hur skrivning kan 
användas som verktyg i utvecklandet av förståelse för matematikuppgifter med text. Han 
benämner två metoder gällande skrivandet inom matematiken. Den ena handlar om att 
föra “logg” över arbetet och reflektera över den individuella processen, följande kallar 
Fuentes (1998 s. 85) för “Learning Log” (se figur 1).  
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Figur 1: Learning Log 
 
Det andra användningsområdet där skrivandet möjliggörs som verktyg kallar Fuentes 
(1998 s. 87) för “Write-up Procedure”. Processen berör fem steg där elever behöver 
reflektera kring sin lösningsprocess och beskriva stegen. Hela processen innefattar 
elevers förmåga gällande förklaring av matematikuppgifter med text utifrån egna ord. 
Fuentes (1998) har gett följande titlar på de fem stegen i processen: 
 
 

1. Problem statements 
2. Procedure 
3. Learning 
4. Conclusion 
5. Proofread 

 
 

Problem statements behandlar att svara på vad problemet frågar. Följande uppmanas 
besvaras i skrift tydligt nog för någon annan att förstå vad matematikproblemet handlar 
om. I nästa steg, procedure, förklaras hur processen gått till med flera frågor inkluderat. 
Därefter ges elever möjlighet att reflektera kring deras lärande med frågor som: Vad har 
du lärt dig? I steget uppmanas även att göra kopplingar till sammanhang likt det problemet 
berör. I steg fyra, Conclusion, beskriver Fuentes (1998) vidare att elever ska reflektera 
kring utfallet och dess rimlighet, för att slutligen behandla steget proofread. Proofread 
innefattar att delge någon det bearbetade skrivmaterialet och få feedback på arbetet. Är 
de fyra tidigare stegen inte förståelsebara nog, krävs redigering. Genom skrivprocess 
menar Fuentes (1998) att elever möjliggörs att reflektera över processen, inkluderat med 
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förståelse, strategier, förtydligande och främst självreflektion i bearbetningen av 
matematikuppgifter med text.  
 
Sammanfattningsvis gällande strategier konstateras att flera pedagogiska alternativ finns, 
samt bred möjlighet gällande hur förståelsearbete kring matematikuppgifter med text kan 
utformas. Centralt i strategierna benämns vara stöttning i form av frågor som användbara, 
av lärare eller som stöd för självreflektion. Frågor hjälper elevers utveckling av 
resonemangsförmågan, som således innebär ökad förståelse för matematikuppgifternas 
uttryck. Tydligt utifrån tidigare forskning visar sig sociokulturellt arbetssätt vara berikat 
för elevers utveckling i arbetet kring matematikuppgifter med text, däremot kan 
skrivandet i form av individuellt arbete och för reflektion likaså vara till nytta.  
 
6.3.3 Variationens betydelse i arbetssätt och uppgiftsutformande 
Det framkommer tydligt i tidigare forskning att varierad undervisning har betydelse för 
elevers utvecklande av matematikkunskaper. Ahlberg (1992) förklarar “För att 
möjliggöra att eleverna varierar sitt perspektiv på de presenterade problemen, skall 
eleverna vid problemlösningen använda olika uttrycksformer genom att rita, skriva, tala 
och räkna”(s. 84). Uttrycksformer kan därmed förekomma på olika vis med hjälp av 
språkförmågorna läsa, skriva, tala, lyssna och samtala. Utöver språkförmågorna kan även 
bild, symbol och rita användas som uttrycksformer. Fuentes (1998) menar att 
undervisning inom matematik ska ske i olika former och kombinationer, vilket innebär 
att fler språkförmågor kan förekomma som uttrycksform i en uppgift. Nedan beskrivs 
variationer av uppgifter i koppling till språkförmågorna och andra uttrycksformer, hur de 
enskilt eller i kombination kan användas i undervisningen för att underlätta elevers 
förståelse av matematikuppgifter med text.  
 
Ett flertal tidigare forskningsstudier påpekar språkförmågorna tala och samtala som 
användbara uttrycksformer för att skapa variation i undervisning och uppgifter. Ovan 
beskrivs  samtal och diskussioner som en del i det sociokulturella arbetssättet, vilket i 
tidigare forskningsstudier även nämns som användbart för att variera uppgifter och hur 
de presenteras. Ahlberg (1992) synliggör samtal och diskussion som alternativ för 
uppgiftsutformande och förklarar att det har betydelse för elevers utvecklande av 
matematiska problem. För att elever på flera vis ska kunna se och förstå problem och 
lösningsmetoder är samtal och diskussioner i smågrupper till följd av helklassdiskussion 
två användbara arbetsformer, vilket förtydligas nedan: 
 

Eleverna skall uppmärksammas på den variation av olika lösningssätt som kan 
förekomma för att lösa ett problem genom att i undervisningssituationen ta del 
av varandras problemlösningsförslag och diskutera dem i smågrupper samt i 
helklass. Syftet med att eleverna skall uppmärksamma att man kan lösa ett 
problem på olika sätt är att denna insikt kan leda till att eleverna förmår variera 
sitt perspektiv på problemet. (Ahlberg 1992 s. 87) 

 
Arbetssätten har positiv påverkan gällande elevers inlärning i matematik och utvecklar 
deras kognitiva förmåga. Vidare framhäver likväl Segerby (2017) vikten av diskussioner 
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i mindre grupp eller par. Hon förklarar att när elever diskuterar innehållet av 
matematikuppgifter med text utvecklas inte enbart kunskap och förståelse till det 
matematiska problemet, det innebär även att resonemangsförmågan stärks.  
 
Ytterligare variation i arbetssättet gällande matematikuppgifter med text är att låta elever 
samtala om olika begrepp och ord som finns i en text. Följande tydliggörs “[...] 
the students need to have opportunities to explain the terms in their own words” (Segerby, 
2017 s. 42). Vidare benämns aktiviteter som lärare kan utforma där elever tränar på att 
förutsäga ord och begrepp, det vill säga förklara dem utifrån egna tankar, uppfattningar 
och idéer. Utefter elevers egna ord- och begreppsdefinitioner är det viktigt att lärare 
muntligt klargör deras betydelse. En del av förståelsen för matematikuppgifter med text, 
och utveckling av resonemangsförmåga, uppstår när elever verbalt tränar på att beskriva 
betydelsen av ord och begrepp (Segerby, 2017).  
 
Vid användandet av språkförmågorna samtala och tala är lyssna vanligen inkluderande i 
arbetssättet. För att utveckla förståelse kring ett matematiskt problem och delta i ett samtal 
bör elever även lyssna för att ta till sig av andras förklaringar av ett problem (Pape, 2004). 
Fortsatt kan högläsning användas istället för att elever läser matematiska problemen 
individuellt. Läser lärare upp problem högt behöver elever inte använda läsförmågan, 
huvudsakligt fokus ligger istället på att lyssna och skapa förståelse av det matematiska 
problemet. Arbetssättet möjliggör för elever att visa matematiska kunskaper kring 
problemlösning utan krav på läsförmågan (Ahlberg, 1992). Att involvera hörförståelse i 
arbetsprocessen med matematikuppgifter med text kan gynna elevers läsförståelse, då 
förmågan att lyssna fordrar utveckling av läsförståelse. Lerkkanen m.fl. (2005) klargör 
på följande vis “[...] listening comprehension affected reading comprehension from the 
first through to the third year of school”(s. 131). 
 
Läsförståelse och avkodningsförmåga är av betydelse att träna för elevers möjlighet att 
skapa förståelse av nya begrepp (Sabahat, 2015). Segerby (2017) beskriver hur lärare kan 
leda elever till förståelse av ord och begrepp genom att förklara exempel i texter. Får 
elever tillsammans med lärare träna på att se och läsa begrepp och ord som tidigare stötts 
på kan de ses utifrån flera perspektiv. Elever utvecklar på så vis läsförståelsen och 
förståelse för nya ord och begrepp möjliggörs. Segerby (2017) förklarar en användbar 
aktivitet där förståelsen av begrepp byggs upp på följande vis “Läraren introducerade då 
en tankekarta och tillsammans med eleverna byggde de upp denna tankekarta gällande 
taluppfattning.” (s.113). Författaren menar att en tankekarta kring ord och begrepp som 
lärare utformar tillsammans med elever skapar ökad förståelse för dess betydelse. Genom 
att tillsammans utforma tankekartor utvecklas elevers möjlighet och kunskap att skapa 
egna tankekartor, vilket i sin tur kan användas som nytt uppgiftsutformande. Vidare 
poängteras vikten att elever i undervisningen får skriva egna definitioner kring begrepp, 
termer och innehåll (Segerby, 2017). En utveckling kring denna form av uppgift kan vara 
att formulera egna matematiska problem, som sedan lämnas vidare till en klasskamrat för 
bearbetning av lösningen. Att utforma egna uppgifter ger elever möjlighet till varierat 
synsätt på problem och att skriva problem utifrån egna definitioner av begrepp och 
innehåll (Ahlberg, 1992).  
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Flertalet tidigare forskningar förespråkar kombination mellan uttrycksformer i arbetet 
med matematikuppgifter med text. Kombinerade uttrycksformer som ofta förekommer 
till dessa uppgifter är tidigare nämnda språkförmågor och uttrycksformer som bild, 
symbol och rita. Vanligaste är matematikuppgifter med text kombinerat med symboltal. 
Uppgiftsutformandet har vid specifika undersökningar visats framgångsrikt eftersom 
kombinationen ökar elevers förståelse och således ger högre resultat (Fuentes, 1998, 
Grimm, 2008, Sabahat, 2015). Denna kombination uppmanas på följande sätt: 
 

To help [...] students, teachers need to give them experiences in dealing with the 
same math topics in more than one form. For example, some math texts are made 
up entirely of words, but other math texts, like equations, are all symbols. 
Students must become adept at translating from words to symbols, from symbol 
to word, as they search for meaning and solution. (Fuentes, 1998 s. 82) 

 
Dyrvold (2016) och Österholm (2004) förklarar att uppgifter som inkluderar symboler 
och ord kräver träning. Vid läsning av matematikuppgifter med text i kombination med 
symboler kan en annan form av läsning krävas av elever i jämförelse med matematiska 
texter utan symboler. Uppgiftsformen är svårare att läsa eftersom elever måste överblicka 
och ta sig an texten på annat vis, det vill säga titta på och förstå symbolen/symbolerna i 
anknytning till texten. Läsning av matematiska texter i kombination med symboler bör 
lärare därför först träna tillsammans med elever för att de sedan ska kunna tas an på egen 
hand. Ahlberg (1992) nämner bild som alternativ uttrycksform i kombination till 
matematikuppgifter med text. Användandet av bild i undervisningen kan förtydliga eller 
förklara ett matematiskt problem och göra så elever får varierad syn på problemet. Är 
elever väl bekanta med bilder i kombination med matematisk text kan uppgiftsformen 
även användas och förespråkas som individuellt redskap vid problemlösning.  
 
Tidigare i studien har vikten av kontextens betydelse framhävts. Med följande i åtanke 
vill poängteras hur lärare bör förhålla sig till användandet av kontextproblem i 
undervisningen, för att öka kopplingen till elevers vardag och verklighet. Detta ger större 
möjlighet att relatera till och förbättra förståelsen kring matematiska problem. Återigen 
vill poängteras att problemlösning som kan relateras till kontexter ses av elever som 
användbart och nödvändigt, vilket gör uppgiftsformen enklare att lösa (De Corte & 
Verschaffel, 1987, Sabahat, 2015). Lärare uppmanas att lägga stor vikt på att 
verklighetsanknyta problem för elever för att de själva ska kunna tänka och se problem i 
kontexter. För att träna på detta krävs ett sociokulturellt arbetssätt där elever får resonera 
med varandra och ta till sig av andras beskrivningar av problemet, vilket gör att 
förståelsen för kontexten i problemet förbättras (Pape, 2004).  Fortsatt menar Hansson 
(2011) att enskilda ord och begrepp har viss betydelse, men för att skapa mening av dess 
betydelse krävs att läraren framställer uppgifter och presentationer som sätter dem i 
kontexter. Detta kan, som tidigare nämnts, innebära uppgiftsutformande där ord och 
begrepp exemplifieras i matematiska texter och synliggörs för elever.  
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6.4 Resultatsammanfattning 
Under följande avsnitt sammanfattas det utmärkande resultatet som blir underlag för att i 
nästa avsnitt kunna diskutera och besvara frågeställningarna studien syftar att belysa. 
Nedan inkluderas resultat gällande språkliga förmågor, kontextens betydelse, pedagogers 
roll i elevers förståelseutveckling och resonemangsförande, samt lärare som vägledare. 
 
Samtliga språkförmågor benämns i tidigare forskning som avgörande inom matematiken, 
signifikativ är däremot läsförmågans betydelse och dess samband till matematikuppgifter 
med text. Av totalt 19 artiklar och avhandlingar berör 16 stycken läsningen. Utmärkande 
är förståelsen av det matematiska innehållet som efterfrågas. För att utveckla förståelse 
av matematiskt innehåll är resonemangsförmågan av betydelse och berör alla språkliga 
förmågor, framförallt krävs verbal förmåga för resonemang. Genomgående beskrivs även 
kontexten viktig för att skapa förståelse. Det krävs av elever att kunna sätta 
matematikuppgifter med text i sammanhang för att problemets kontext ska bli förståeligt. 
 
Relaterat till resultaten ovan gällande vad elever bör behärska uppmanas lärare vara 
vägledare i förståelseprocessen. Centralt beskrivs sociokulturellt arbetssätt föredras med 
fokus på elevers utveckling att föra resonemang och delge varandra med synvinklar på 
lösningar för ökad förståelse. Lärares huvudsakliga uppgift innefattar stöttning och 
vägledning, innebärande att delge elever med strategier samt ställa frågor för att 
synliggöra elevers tänkande och vidga reflektioner. Det framkommer även att varierat 
arbetssätt och varierade uppgifter likväl ökar förståelse. Tillika beskrivs lärares roll 
gällande matematikuppgifter med text, främst problemlösningsuppgifter. De uppmanas 
sätta dessa uppgifter i sammanhang och kontexter som relaterar till elevers vardag. 
Följande beskrivs i resultatdelen öka elevers förståelse kring uppgifternas betydelse och 
bringa meningsskapande.  
 
Ovanstående delar ur resultatet är utmärkande drag i tidigare forskning och relaterar till 
denna studies syfte. Fortsatt kommer resultatet diskuteras under nästa avsnitt med avsikt 
att besvara studiens frågeställningar och således konstatera följande: vilka språkliga 
förmågor som krävs av elever för att kunna lösa matematikuppgifter med text, samt hur 
skolans pedagoger kan arbeta för att underlätta elevers förståelse av dessa uppgifter.  
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7 Diskussion 
Backman (2016) skriver att avsnittet diskussion innebär att tolka, värdera och dra slutsater 
av resultatet. Med följande i åtanke förs i detta avsnitt därför diskussion med slutsatser, 
värderingar och tolkningar kring det studien syftat till att belysa, vilket innefattar språkets 
betydelse i arbetet med matematikuppgifter med text. Detta görs först genom att resultatet 
diskuteras i förhållande till studiens teori och frågeställningar. Därefter förs diskussion 
gällande metoden som använts vid genomförandet av studien och dess trovärdighet. 
Avslutningsvis diskuteras möjligheter kring fortsatt forskning inom ämnet med 
utgångspunkt i det resultat som framkommit i den aktuella studien.  
 
7.1 Resultatdiskussion 
Resultatet synliggör utmärkande drag relaterat till studiens syfte och frågeställning som 
berör språkliga förmågor och dess innebörd i arbetet kring matematikuppgifter med text, 
följande resulterar i sex diskurser. Nedan diskuteras resultatet utifrån tidigare forskning 
och vad som påvisats betydande i koppling till syfte och frågeställningar. Fortsatt 
diskuteras tidigare forskning i relation till studiens teori, det vill säga språkliga diskurser.  
 
7.1.1 Diskussion med koppling till syfte och frågeställningar 
Alla språkförmågor har betydelse för elevers utveckling av matematikuppgifter med text. 
Det finns därmed en tydlig koppling mellan matematikämnet och svenskämnet. 
Svenskämnets samtliga språkförmågor, läsa, skriva, tala, lyssna och samtala inkluderas i 
matematikarbetet gällande uppgifter med text. Följande bör beaktas och ses som 
möjlighet till att arbeta ämnesövergripande för att öka elevers förståelse. Nämnvärt är 
språkförmågornas avgörande betydelse beroende på vilket arbetssätt pedagogen utgår 
ifrån vid undervisningstillfällen där dessa uppgifter inkluderas.  
 
Flertalet matematikuppgifter med text innefattar enskilt arbete, där elever själva tar sig an 
uppgiften, att kunna avkoda blir i detta fall en avgörande faktor som påverkar ifall elever 
kommer kunna lösa uppgiften. Blir utfallet i uppgiften felaktigt antas elever ha bristande 
matematiska kunskaper. Så behöver inte fallet vara, den bristande faktorn kan bero på 
saknad av förståelse och koppling till kontexter som möjliggör att matematikuppgiften 
blir förståelig. Nedan följer två exempel på hur en uppgift kan utformas (se figur 2 och 
3). Dessa innefattar samma svar men vad som krävs av elever skiljer sig åt. I figur 3 där 
elever ska beräkna matematiska symboluppgifter krävs endast beräkningsförmåga för att 
lösa dessa. I figur 2 ska elever lösa en matematikuppgift med text, vilket inkluderar ett 
innehåll med avgörande betydelse för att kunna lösa uppgiften. Den här uppgiften kräver 
inte enbart beräkningsförmåga, även mer av elevers språkförmåga fodras. Elever måste 
kunna avkoda och förstå textens innehåll och för att förstå det matematiska innehållet 
underlättar det om de sätter sig själva i sammanhanget, kontexten, och relaterar till 
situationer de känner igen. Elever måste därmed utveckla egna strategier för att kunna 
förstå och lösa dessa uppgifter. Följande innebär att matematikuppgifter med text är 
komplexa och för att elever ska kunna visa sina matematiska kunskaper i denna 
uppgiftsform krävs flera kunskaper och förmågor samtidigt. 
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Kalle och Frida ska bjuda klassen på fika. Totalt består klassen av 30 elever. Alla ska få 
en muffins var. De bakar en sats och utav den blir det 15 muffins. Hur många muffins 
saknar de för att alla i klassen ska få en var? 
Figur 2, matematikuppgift med text. 
 
30-15=x 
15+x=30  
 
Figur 3, matematiska symboluppgifter. 
 
Utifrån resultatet i förhållande till frågeställningarna och relationen mellan dem kan 
slutsatser dras. Tidigare forskning visar att avgörande för elevers arbete med 
matematikuppgifter med text beskrivs främst vara deras läsförmåga samt 
förståelseförmåga överlag. Det som utmärker hur undervisning bör utformas för elevers 
utvecklande innefattar främst språkförmågorna tala, lyssna och samtala. Det centrala både 
i vad elever ska kunna samt hur undervisningen ska utformas för elevers utveckling berör 
däremot förståelse. Sammanfattningsvis kan därför påvisas att förståelsen är 
gemensamma nämnare relaterat till båda frågeställningarna. 
 
7.1.2 Diskussion relaterat till tidigare forskning och språkliga diskurser 
Språket som kontextberoende har visats ha avgörande betydelse i arbetet kring 
matematikuppgifter med text. Uppgifterna behöver synliggöras i det Bergh Nestlog 
(2012) och Gee (2014b) beskriver som små diskurser. Följande är avgörande för elevers 
förståelse för användandet av matematikuppgifterna vilket således får betydelse i en stor 
diskurs, som kan beröra att se användningen av uppgifter i andra kontexter än det som 
innefattar skolans ramar. Genom det sociokulturella arbetssätt och diskussionssituationer 
som uppmanas att läraren ska genomsyra i undervisningen, sker en liten diskurs där 
språket används som verktyg för ökad förståelse.  
 
Språket involveras i matematikuppgifterna som förstås bäst via resonemang och 
reflektion. För att reda ut problemens innehåll krävs att den diskurs språket beskrivs i 
analyseras, följande innebär att frågor möjligen är relevanta för att djupare skapa 
förståelse kring vad det egentligen är uppgifterna ber elever beräkna. Eftersom Bergh 
Nestlog (2012) beskriver diskurser i sociokulturella aktiviteter kan följande konstateras, 
att arbetssättet för förståelseskapande som tidigare forskning uppmanar, gällande 
matematikuppgifter där språket har betydande faktor, anses rimligt.  
 
Anmärkningsvärt är att båda Gees (2014a) förklaringar gällande inriktningar inom 
diskursteori och dess betydelse för förståelse av språket synliggörs i denna studie. De två 
inriktningarna berör språkets grammatiska uppbyggnad och språket som kontextberoende 
(beskrivs under avsnitt 4.2), dessa har visats ha betydelse i arbetet med 
matematikuppgifter med text. I början var tanken att studiens frågeställningar skulle 
behandlas med koppling till Gees inriktning språket som kontextberoende. Utifrån 
följande tankar valdes verktyg ifrån Gees “List of Tools” (Gee, 2014b s. 199) som kunde 
analysera innehållet och inte grammatiska delar. Däremot kan i efterhand konstateras att 
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samtliga verktyg kunnat användas eftersom det i genomförd studie och i resultatets utfall 
har visats att både språkets grammatiska uppbyggnad, och språket som kontextberoende 
har betydelse i arbetet med matematikuppgifter med text. Tänkvärt är att fördjupning och 
analys utifrån samtliga verktyg kunnat ske utifall utrymme för bredare studie i förhållande 
till tidsperspektiv varit aktuellt. 
 
Att både språket som kontextberoende och språkets lingvistiska uppbyggnad har 
betydelse för elevers förståelse har visats tydligt i tidigare forskning. Det framgår 
återkommande att beroende på hur språket formuleras i uppgifter kräver det varierad 
förståelse av elever. Matematikuppgifter med text kan formuleras på sätt som kräver mer 
eller mindre av elevers språkförmågor, vilket gör att uppgifter kan upplevas mer eller 
mindre komplexa. Detta innebär att matematikuppgifter med text kan beröra 
matematikkunskaper alternativt språkförståelse i varierad grad. Språket kan konstrueras 
och meningar kan formuleras på olika vis för att elever ska efterfrågas varierade 
matematikkunskaper. Uppgiften kan efterfrågas med en språklig uppbyggnad som gör att 
lösningen innefattar flera av de fyra räknesätten, alternativt att enbart ett används. 
Följande innebär att det krävs genomtänkta strategival för att kunna lösa uppgiften, och 
förstå innehållet. Här blir Gees (2014a) andra förklaring av diskursinriktning avgörande, 
som berör språket i en kontext (se ytterligare beskrivning under avsnitt 4.2). Kan elever 
förstå uppgifter i kontexter och vidare förstå vilket räknesätt som efterfrågas och därifrån 
välja strategi för bearbetning mot svaret, blir uppgiften möjlig för dem att lösa. Lärares 
roll blir därmed avgörande, grundat på medvetenhet om språket som kontextberoende och 
språkets lingvistiska uppbyggnad. Detta påverkar elevers förståelse och vad som krävs 
för att lösa matematikuppgifter med text där både kontexten och språkets uppbyggnad får 
betydelse.  
 
7.2 Metoddiskussion  
Eriksson. B, m.fl. (2013) uppmanar att systematisk litteraturstudie bör innehålla en kritisk 
metoddiskussion. En sådan bör innefatta reflektioner kring urvalet som bearbetats och hur 
innehållets relevans infunnits givande och inneha kvalitet i förhållande till det studien 
syftar till att behandla. Tillika bör diskussion kring förekommande begränsningar studien 
stött på inkluderas. Följande har valt att beaktas, och därför diskuteras nedan gällande 
studiens metodförande och tillvägagångssättet som genomförandet grundats på. 
 
Valet att utföra systematisk litteraturstudie grundas på tankar att skapa underlag inför 
kommande empirisk studie. Valet föll på att studera elevers språkliga förmågor i arbetet 
med matematikuppgifter med text, eftersom det inslag i grundskollärarutbildningen som 
berört verksamhetsförlagd utbildning påvisat elevers svårigheter i bearbetningen av dessa 
uppgifter. Systematisk litteraturstudie blev alternativet med syfte att skapa förståelse för 
vad tidigare forskning berört kring ämnet, och ifall det upplevdes värt att fortsatt 
undersöka i empirisk studie, dessa möjligheter diskuteras vidare under nästa rubrik.   
 
Gällande sökningen valdes begrepp relaterat till ämnet, dessa valdes sedan att böjas och 
vidgas för att få bredare forskningsunderlag och skapa ett trovärdigare resultat och 
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kvalitet i den aktuella studien. Eriksson. B, m.fl. (2013) uppmanar värdering av studiens 
totala kvalitet, innefattande frågor till studien för att generalisera validiteten i resultatet. 
Studien grundar sig på 19 vetenskapliga artiklar alt. avhandlingar, vilket skapat bredd i 
tidigare forskning. Det insamlade materialet har berört flera sidor kring ämnet den 
aktuella studien syftar att undersöka, vilket givit total kvalitet i resultatet. Fortsatt påpekar 
Eriksson. B, m.fl. (2013) att studien ska grundas på trovärdiga och pålitliga källor. 
Eftersom utbildningsdatabaser har använts, med möjlighet att välja granskat material och 
finna vetenskapliga artiklar och avhandlingar upplevs trovärdigheten i resultatet hög. 
Ämnet och temat berörs i samtlig forskning som inkluderats men utifrån olika synvinklar, 
vilket innefattar att resultatet inte vinklats och blir därmed även beaktat utifrån de etiska 
överväganden som nämnts i metoddelen.  
 
Inför studien valdes Gees (2014a, 2014b) “diskursanalys” som teori och metod. 
Analysmetoden ansågs relevant eftersom den bland annat berör språket i olika kontexter. 
Följande kunde relateras till den aktuella studiens syfte eftersom det berör språket samt 
hur det förstås i arbetet med matematikuppgifter med text. Denscombe (2004) påpekar att 
studies tillförlitlighet berör huruvida metoder är stabila. Ett metodologiskt verktyg kunde 
utformas, “Kategoriseringsschemat” (se bilaga B) baserat på Gees (2014b) diskursanalys. 
Verktyget möjliggjorde att tidigare forskning kunde granskas noggrant och med 
utgångspunkt att beröra det studien syftar undersöka. Kategoriseringsschemat skapade 
struktur i analysen av det insamlade materialet och fokus berörde således vad tidigare 
forskning visat i förhållande till denna studies frågeställningar och syfte. Vidare 
möjliggjordes skapandet av diskurser på överkomligt vis och utmärkande resultat kunde 
ramas in. Med hjälp av Gees (2014b) verktyg #11, The Fill In Tool, kunde resultatet 
slutligen överblickas för att konstatera dess kvalitet, samt ifall det saknades forskning för 
att göra studien tillförlitlig. Luckor i resultatet upplevdes inte med utgångspunkt i att 
frågeställningarna studien syftar till kunde besvaras ur flera synvinklar. Användandet av 
diskursanalys som metod har möjliggjort att fokusera på det centrala i tidigare forskning. 
Genom kategoriseringar har fokus behållits på vad som är relevant i förhållande till 
studien. Hade materialet analyserats utan relevant metod finns risk att det enbart studerats 
utifrån sunt förnuft och inte innefattat den tillförlitlighet som diskursanalysen möjliggör. 
Slutligen vill därför konstateras att utförandet kring studien ses som tillförlitligt och har 
möjliggjort ett kvalitativt forskningsresultat i den systematiska litteraturstudien.  
 
7.3 Vidare forskning 
Tänkbara kommande studier uppmanas diskuteras och framföras (Eriksson. B, m.fl., 
2013). Med följande i åtanke presenteras därför möjlighet till fortsatta studier kring 
ämnet. När valet gjordes att genomföra en systematisk litteraturstudie kring ämnet med 
språkets betydelse för matematikuppgifter med text, fanns tankar att genomföra en 
empirisk studie baserat på resultat utifrån aktuell studie. Ett alternativ för ökad 
trovärdighet av genomförd litteraturstudie kan därför tänkas vara att överföra delar av den 
teoretiska undersökningen till praktiken. En empirisk studie skulle kunna innefatta att 
designa egna matematikuppgifter med text där kontexten har betydelse. Eleverna kan 
sedan få lösa uppgifterna tillsammans med oss och samtalet hamnar i fokus och spelas in. 
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Detta kan bli underlag för att sedan återigen kunna använda diskursanalys som metod och 
analysera med hjälp av Gees verktyg som specifikt berör kontexten. Genom denna 
empiriska studie kan en röd tråd skapas till den systematiska litteraturstudien som 
genomförts.  
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Sammanfattning 
Studiens intresse har varit att belysa vilka språkförmågor som krävs och dess betydelse 
för att elever ska kunna lösa matematikuppgifter med text, samt hur pedagoger i 
undervisningen kan förhålla sig till dessa uppgifter för att underlätta elevers förståelse. 
Genom en systematisk litteraturstudie har studiens syfte och frågeställningar kunnat 
besvaras. 
 
För att besvara studiens syfte och frågeställningar har forskningsunderlag, bestående av 
artiklar och avhandlingar, framsökts för att studeras och analyseras. Forskningsunderlaget 
har analyserats med hjälp av en diskursanalys, framtagen i kombination utifrån Gees 
(2014b) och Börjesson och Palmblads (2007) tolkning av diskursanalys. Följande frågor 
har i diskursanalysen använts för att kategorisera relevant forskningsunderlag för studien: 
Vad händer i texten som handlar om språkförmågor? Vilka språkförmågor berörs i texten? 
Vilken roll har pedagogen i arbetet med skriftliga matematikuppgifter? Med hjälp av 
följande tre frågor har forskning analyserats och sammanställts i ett 
kategoriseringsschema. Utifrån det har sex diskurser identifierats, varav tre relaterar till 
första frågan och tre till den tredje. Andra frågan kunde besvaras utan ingående diskurser.   
 
Med utgångspunkt i det sammanställda kategoriseringsschemat har resultat tagits fram 
för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Resultatet påvisade att alla 
språkförmågor är avgörande inom matematiken. Tydligt var läsförmågans samband till 
matematiken och dess betydelse för matematikuppgifter med text. Resultatet tydliggjorde 
även förståelsen av innehållet som betydelsefull faktor, vilket kräver att elever kan se 
uppgiften i en kontext och relatera till sin egen verklighet. Vidare berör 
resonemangsförmågan alla språkliga förmågor och är central för att förståelse av ett 
matematiskt innehåll ska utvecklas. Lärares vikt av att variera arbetssätt i undervisningen 
framgick märkbart i resultatet. Här ansågs framförallt det sociokulturella arbetssättet vara 
centralt med resonemang i fokus för att öka elevers förståelse. Framträdande i resultatet 
var även vikten av lärares vägledning och stöttning i undervisningen, vilket bland annat 
innebär att delge elever strategier.  
 
Sammanfattningsvis har studien konstaterat att det finns samband mellan svenskämnet 
och matematikämnet, innebärande att alla språkförmågor krävs för elevers utveckling och 
förståelse för matematikuppgifter med text. I jämförelse med symboluppgifter kräver 
matematikuppgifter med text elevers språkliga förmågor samtidigt, vilket gör 
uppgiftsformen mer komplex. 
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Bilagor 
 
BilagaA  
Sökschema 
 
 
 

Datum Databas sökord/sökfråga/avgränsningar sökträffar utvalda 
referenser 

 
171030 
  
  

 ERIC MAINSUBJECT.EXACT("Reading 
Comprehension") AND mathematic* 
Avgränsningar: Peer reviewed. Pub. år 
2000-2017 
Education level: grade 1, grade 2, grade 3, 
grade 4, primary education, Elementary 
education,   

95  9 

171030 SwePub math* AND teach* AND language* 
Avgränsningar: Doktorsavhandling, övrigt 
vetenskapligt, engelska. 

17 1 

171030 SwePub matematik språk 
Avgränsningar: Doktorsavhandling, övrigt 
vetenskapligt, engelska. 

12 1 

171031 Libris matematiklärande 
Avgränsningar: avhandlingar, svenska  

2 1 

171003 Libris math* comprehension* 
Avgränsningar: avhandlingar  

7 1 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 II 

Bilaga B  
Kategoriseringsschema 

Referen
s 

Vad i texten handlar om 
språkförmågor och matematik? 

Vilka 
språkförmåg
or berörs i 
texten? 

Vilken roll har pedagoger 
i arbetet med 
matematikuppgifter med 
text? 

Anjum 
Sabahat 
(2015) 

Sambandet mellan läsförståelse och 
matematikprestationer beskrivs.  
 
Matematiksvårigheter kopplat till språket - 
Matematikbegrepp kan vara svåra att förstå. 
- Läsa matematikinstruktioner kräver speciella 
kunskaper. 
 
Experiment där två grupper jobbade med 
aritmetik, ena gruppen fick endast 
aritmetikinstruktioner, andra gruppen fick skriftlig 
instruktion plus aritmetikinstruktioner – aritmetik 
plus skriftlig instruktion framgångsrikt, ökade 
förståelse. 
 

Läsförståelse Träna elever i läsförmåga och 
läsförståelse för att skapa förståelse 
av nya begrepp. 
 
Öka elevernas förståelse genom att 
försöka koppla problemen till deras 
verklighet.  

Halladay & 
Neumann 
(2012) 

Strategier för hur läs- och matematikförståelse 
kan integreras för att skapa djupare förståelse. 
Texten berör främst problemlösning inom 
matematiken.  
 
Lärarens roll i fokus och hur läraren kan hjälpa 
eleverna, (se fortsättning sista kolumnen).  

Läsförmåga/förstå
else – Läsa 
information och 
plocka ut det 
viktiga för att 
kunna förstå. 
 
Tala/samtala – 
Resonera kring 
eventuella 
strategier och 
lösningar samt 
oklarheter i 
uppgifterna. 
 
Lyssna – Ta del 
av lärarens frågor 
och 
strategiförklaringa
r för att öka sin 
egen förståelse. 
 

Ge eleverna lässtrategier och 
förklara hur de kan användas i 
matematikuppgifter. 
 
Använda de fyra lässtrategierna 
som metod: 
* Making predictions  
* Monitoring comprehension 
* Determining importance 
* Making connections 
 
Muntliga reflektioner av uppgifter 
för att förstå hur eleverna tänker 
och kunna vägleda dem med 
strategier.  

Nation & 
Pimperton 
(2010) 

Relationen mellan elever med låg 
förståelseförmåga, lingvistisk förmåga och 
matematikens resonemangsförmåga. 
Resultatet visar att sämre språkförmåga (förståelse 
och verbalt) resulterar i svårigheter att resonera 
kring skriftliga matematiska uppgifter. Bättre 
resonemangsförmåga när uppgifter presenteras 
muntligt.  

Tala – svårigheter 
i verbal förmåga 
försämrar elevers 
resonemangsförm
åga. 
 
Förståelse inom 
samtliga 
språkområden – 
elever med sämre 
förståelseförmåga 
visade sämre 
matematikkunska

 



  
 

 III 

per och bristande 
resonemangsförm
åga. 

Lerkkanen, 
Rasku-
Puttonen, 
Aunola & 
Nurmi 
(2005) 
 

Re Resultatet av studien visade att matte och 
läsförståelse förknippades och att de båda 
områdena har en stark relation till varandra. Ex. 
kan “sifferavläsning” jämföras med ordkunskap. 
Matematikkunskaper förutsäger utveckling av 
läsförmåga och läsförståelse. Finns koppling dem 
emellan i första och andra året i grundskolan.  
 

StuStudien säger att samma språkkunskap behövs i 
både matematik och läsförståelse. 

TidTidigare studier visar att det finns gemensamma 
kognitiva färdigheter bakom matematik och 
läsning. 
 
 

Läsförmåga- Att 
kunna läsa/avkoda 
text. 
 
Läsförståelse- Att 
kunna förstå vad 
som läses. 
 
Lyssna-för att 
uppnå 
läsförståelsen 
menar studien på 
att även andra 
förmågor som 
lyssna krävs i 
utvecklingen. 
Hörförståelse 
påverkar 
läsförståelse. 
 

 

Björn, 
Aunola & 
Nurmi 
(2016) 

Läsförmågan med syfte på avkodningsförmågans 
betydelse samt läsförståelsens betydelse i 
utvecklandet av problemlösningskunskaper. 
 
Textförståelse har mer påverkan på skriftlig 
problemlösning än vad förmågan att kunna 
avkoda text och läsa flytande har.  
 
Att träna på avkodning av text och förståelsen av 
text i grundskolan får betydelse för förmågan att 
kunna utföra skriftliga problemlösningsuppgifter 
på gymnasienivå.  
 
Läsförmågan och problemlösningsförmågan 
påverkas av varandra pga. att de berör samma del 
av hjärnan - kräver arbetsminne. 

Läsförmåga - 
avkodning och 
läsa flytande. 
 
Läsförståelse 
 
 

Träna eleverna i avkodning och att 
kunna läsa flytande samt 
läsförståelse i grundskolan för att 
underlätta deras 
problemlösningsförmåga och 
förståelse inom problemlösning på 
gymnasiet. 

Vilenius-
Tuohimaa, 
Aunola och 
Nurmi 
(2008) 

Handlar om kopplingen mellan matematiska 
ordproblemlösningsuppgifter och läsförståelse, 
samt vad den tekniska läsförmågan har för 
betydelse för läsförtsåelse och i sin tur arbete med 
skriftliga matematiska problemlösningsuppgifter.  
 
Den tekniska läsförmågan är avgörande för 
läsförståelse som i sin tur underlättar det 
matematiska arbetet.  
 
Text frågor kan struktureras på olika sätt för att 
ställa krav på elevernas olika förmågor. Vissa 
frågor kräver mer av elevernas läsförståelse än 
matematikkunskaper, formuleras de annorlunda 
krävs mindre av deras läsförståelse.  

Läsförmåga 
 
Läsförståelse. 
 

Pedagogen uppmanas att arbeta 
med den tekniska läsningen och 
befästa den innan fokuset övergår 
till läsförståelse och i sin tur 
förståelse av skriftliga 
problemslösningsuppgifter som 
kräver förståelse och en viss 
struktur.  

Özsoy, 
Kuruyer 
och 

Samspelet mellan problemlösning och 
läsförståelse och hur de arbetar tillsammans mot 
lösningen av uppgiften. Läsförståelse och 

Läsförmåga 
 
Läsförståelse 

Eleverna behöver utveckla 
strategier förutom att förstå språket 
och matematikspråket, däribland 
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Cakiroglu 
(2015) 

problemlösnings kräver liknande kompetenser i 
processen.  
 
Problemlösningsuppgifter som är presenterade i 
text kräver mer av eleverna än symboluppgifter.  
De måste kunna läsa och förstå, förklara 
problemet, sätta det i ett verkligt sammanhang, 
använda relevanta strategier i lösningsprocessen 
samt resonera kring deras svar. 
Både språkkompetens och matematikkompetens 
kräver att det sätts i ett sammanhang/kontext samt 
är beroende av kognitiv förmåga.   
 
Svårigheter med problemlösning är ofta relaterade 
till lässvårigheter. Dessa svårigheter innefattar 
problem med att känna igen symboler/ord, 
organisera problemet och använda strategier samt 
att kunna samtala om problemet och även 
elevernas minnesförmåga.  
 

strategier för att sätta problemet i ett 
sammanhang.  
 
Läsning och problemlösning 
uppmanas att bearbetas och 
uppmärksammas tillsammans. 
 
Fyra fokus för att nå det primära 
problemet och lösningen: 

1. Förståelse av texten. 
Förståelse av begrepp och 
varje mening för sig. 

2. Förståelse av hela texten 
och det övergripande 
problemet. Koppla 
problemet till matematiken 
och hur det ska lösas. 

3. Val av strategi. 
4. Genomföra uppgiften med 

vald strategi.  

Rutherford
-Becker 
och 
Vanderwoo
d (2009) 

Studien utvärderar i vilken utsträckning 
läsprestation är relaterat till matematisk 
prestation. Författarna har gjort två olika 
mätningar/tester på läsning, ORF och Maze, samt 
två mätningar/tester på matematik (CM och AM). 
Dessa tester gjordes på elever i årskurs 4 och 5. 
Det är viktigt att skilja på elever med enbart 
matematiksvårigheter eller lässvårigheter och 
elever med svårigheter inom båda 
områdena.    Resultatet från studien visade 
ytterligare bevis på läsförståelsens betydelse för 
tillämpad matematikbedömning. 
 

Läsförståelse Eftersom kunskaper inom 
läsförståelse påverkar 
matematikprestationen bör mer av 
klassrumsundervisningen fokusera 
på att utveckla starka läskunskaper, 
speciellt i de tidigare åldrarna där 
lässvårigheter lättast kan 
förebyggas. Detta gäller både elever 
med enbart svårigheter inom 
matematik samt elever med 
svårigheter inom båda områdena.  
 

Grimm 
(2008) 

Beskrivning av experiment där en testgrupp fick 
instruktioner både skriftligt och med symboler, 
andra gruppen bara med symboler. Gruppen som 
fick kombinationen med både skrift och symboler 
som instruktion visade högre resultat.  
 
Tidiga läsinsatser har betydelse för 
matematikprestationer i högre årskurser, främst 
gällande problemlösning. 
 
Både problemlösning och läsförståelse berör 
samma delar av hjärnan och ställer krav på 
arbetsminne och korttidsminnet.  

Läsförmåga 
 
Läsförståelse 

 

Ahlberg 
(1992) 

En undersökning där eleverna vid problemlösning 
skulle rita, skriva, utföra beräkningar samt 
samtala om och lyssna på kamraternas 
lösningsförslag i smågrupper. I studien nämns 
dessa språkförmågors olika betydelse för 
matematikens problemlösning och hur dessa kan 
sättas i ett sammanhang till elevernas 
vardagssituationer. De olika uttrycksformerna 
bidrar till att reflektera över och utveckla en ökad 
förståelse för problem. Uttrycksformerna 
kompletterar även varandra. Muntlig, skriftlig och 

Samtala-
diskussion, 
framförallt i 
mindre grupper. 
 
Tala- beskriva och 
resonera kring 
sina tankar kring 
ett problem. 
 

*Undvika “lotsning”, vilket leder 
eleverna till ett svar utan att 
reflektera över svaret. (tanke: 
förklara istället vad problemet 
innebär, kanske beskriva problemet 
på ett annat vis, angripa problemet 
på annat vis) 
 
*Använd olika uttrycksformer så 
som rita, skriva, tala och räkna. 
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bildlig kommunikation är viktiga verktyg i 
matematisk problemlösning.  
 
Undersökningen studerar elevernas procedur vid 
lösning av olika typer av problem samt förståelsen 
av aritmetisk problemlösning.  

Skriva- i form av 
egna berättelser 
till problemet. 
 
Lyssna- på 
kamraternas 
tankar, 
resonemang och 
ev. lösningar till 
problemet. 
 
Förståelse 

*Leda eleverna till att ta del av 
kamraternas 
problemlösningsförslag. 
 
*Diskussion i smågrupper samt i 
helklass. Detta kan leda till att 
eleverna får en varierad syn på 
problemet. Påverkar inlärningen i 
matematik och kognitiv utveckling. 
 
*Matematiska problem i koppling 
till vardagslivet, problem de stöter 
på i vardagen. Relatera till 
elevernas problemlösningsförmåga i 
undervisningen. 
 
*Samtala och diskutera kring olika 
lösningsmetoder. 
 
*Låta eleverna formulera egna 
problem för att sedan ge problemen 
till klasskamrater. 
 
*Använda bild som uttrycksform 
och redskap vid problemlösning. 
Det kan göra att eleverna får en 
annan syn på problemet. 
 
*Stöttning i elevernas redogörelse 
av matematiska problem, vilket 
innebär att se till att eleverna är 
delaktiga i form av att lyssna, 
argumentera och kommentera 
varandras problemlösningsidéer. 
Hjälpa eleverna att ta ställning till 
sina tankar och funderingar. 
 
*Läs upp problem högt (vid behov 
eller som en varierad presentation) 
för eleverna. Då blir matematikens 
problem i fokus och inte förmågan 
att kunna läsa och förstå problemet. 
 
*Stärka elevernas självförtroende 
och deras tillit till sin förmåga kring 
matematiska problem. 
 
*Vara tydlig med att fokus ligger på 
elevernas tankar och resonemang 
till problemet, inte vad som är rätt 
eller fel. 
 
*Föra en reflektion över innehållet. 
 
*Ställa frågor till eleverna kring 
innehållet och ge dem redskap till 
problemlösningsstrategier. 
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Pape 
(2004) 

Elever med olika problemlösningskompetenser 
lyckas lösa skriftliga uppgifter med varierande 
resultat. Elever med hög förståelse och kompetens 
för problemlösning har lättare att läsa och förstå 
textproblemen och i sin tur sätta det i ett 
sammanhang.  
 
Stor vikt på förmågan att kunna sätta problemet i 
ett verklighetssammanhang och se problemet i en 
kontext. Läsningen är till hjälp och är en aktiv 
process i problemlösandet, avkodning och 
förståelse krävs.   
 
Hur problemet framskrivs har betydelse för om 
eleverna har lätt för att förstå det eller inte, två 
exempel med multiplikation och division, där 
division beskrivs som svårt att förstå.  

Läsförmåga  
 
Läsförståelse 
 

*Lära eleverna att tänka på 
problemet i en kontext.  
*Se till att problemen blir 
meningsskapande. 
*Arbeta sociokulturellt - träna på att 
förklara och resonera samt lyssna 
och ta till sig av andras förklaringar 
för att förstå kontexter och naturen i 
problemen.  
*Diskussioner och resonemang 
kring tankar och lösningsstrategier 
centrala → Ökar elevernas 
förståelse. 

Segerby 
(2017) 

Skolmatematik i koppling till att utveckla elevers 
resonemangsförmåga. Resonemangsförmågan 
innebär att kunna förutsäga, klargöra, ställa frågor 
och summera matematiska procedurer och 
begrepp.  
 
Att resonera ställer krav på läs- och 
skrivkompetenser. Sambandet mellan 
läskompetenser och matematiska kompetenser har 
en betydande roll för elevernas fortsatta skolgång 
från årskurs 4. För att kunna resonera och skapa 
mening kring ett matematiskt innehåll krävs 
läsförmåga i form av avkodning och förståelse 
samt specifika förkunskaper. Att skriva, i form av 
att förklara termer och innehåll med egna ord, är 
ytterligare ett sätt att använda 
resonemangsförmågan på. De utveckla då en 
förståelse och blir mer involverade i matematiken.  
 
Den kontextuella klassrumskulturen har även en 
påverkan på elevernas utveckling av 
resonemangsförmågan. 
 
Tre faser av resonemangsutveckling: Imitative 
reasoning, limited reasoning och richer reasoning. 
För att uppnå richer reasoning krävs att man tar 
sig igenom de två tidigare faserna. 
 

Läsförmåga 
 
Läsförståelse 
 
Skriva 

*Jobba med elevernas 
resonemangsförmåga genom att 
träna dem i att förutsäga, klargöra, 
ställa frågor och summera 
matematiska procedurer och 
begrepp. Jobba med de tre olika 
faserna:  
1. Börja på fasen imitative 
reasoning där eleverna i sitt 
resonemang lutar sig mot läraren, 
textboken eller lexikon. 2. limited 
reasoning där eleverna använder sig 
av mer egna ord och exempel. 3. 
slutligen richer reasoning där 
eleverna är mer involverade och där 
deras resonemang är mer 
sammanhängande och förklarande. 
 
*Exempel på aktivitet till de olika 
faserna är uppbyggnad av ordlista. 
Klargöra ord och begrepp för 
eleverna som sedan själva tränar på 
att beskriva dem. Ge sedan exempel 
i text. Summera området med hjälp 
av begreppen. Gör en tankekarta 
tillsammans med eleverna. Låt dem 
förutsäga begrepp. Lärarens 
stöttning är viktig i utvecklingen av 
resonemangsförmågan. 
 
*Diskutera resonemang i grupper 
eller par. 
 
*Lära eleverna 
läsförståelsestrategier för att kunna 
förstå matematiskt innehåll i text. 
 
*Låta eleverna skriva egna 
definitioner av termer och innehåll. 
 
*Scaffolding- balans mellan 
stöttning och utmaning till eleverna. 
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*Göra processen för resonemang 
synlig och förstådd för eleverna. 
 
*Diskutera med eleverna vad 
resonemang är och kan vara, samt 
dess kärna. 
 
*Diskutera kring matematiska 
texters innehåll för att utveckla 
resonemangsförmågan 

De Corte 
och 
Verschaffel 
(1987) 

Elevers val av strategier vid läsandet av skriftlig 
problemlösning och hur betydelsen av problemet 
samt hur det formuleras påverkar deras 
strategival. Val av strategier görs i relation till hur 
problemet framskrivs.  
Resultaten presenterades sedan muntligt, kritiskt 
då eleverna kan missa att rapportera vissa delar av 
hur de tänker för att visa sina strategier.  
 
Två olika problemlösningstyper: 
* Vanliga traditionella skolproblem. 
* Kontextproblem. 
 
Kontextproblem lättare att lösa då eleverna kan 
relatera till problemet och se det i ett 
vardagsperspektiv, följande gör att de anser 
problemlösningen som användbar och nödvändig.  

Läsförmågan 
Förståelse 
Tala 
 

Läraren bör vara uppmärksam på 
hur problem formuleras och 
presenteras för eleverna och 
huruvida strukturen gör det möjligt 
för eleverna att förstå problemet.  
 
Använda sig av kontextproblem för 
att ge eleverna större möjlighet att 
relatera till problemen med 
koppling till deras verklighet. 

Mercer och 
Sams 
(2006) 

Berör hur språket kan hjälpa till i problemlösning.  
 
Sociokulturellt perspektiv med fokus på samtal, 
dialog, lärarledda lektioner, grupparbete och 
resonemangsarbete.  
 
Teknik i hur eleverna kan resonera är i fokus och 
hur följande i sin tur kan hjälpa dem att se flera 
vinklar på ett problem än om de hade arbetat 
själva.  
 
Att arbeta med matematikproblem i grupp hjälper 
till att synliggöra och förstå problemen bättre, 
som i sin tur även utvecklar elevernas förmåga att 
tänka själva. 
 
Lärarens roll i fokus och hur läraren kan hjälpa 
eleverna, (se fortsättning sista kolumnen). 

Tala 
Samtala 
Lyssna 
 
 

Planera samtal i helklass och 
smågrupper kring 
matematikuppgifter.  
 
Läraren ska vara aktiv 
samtalsledare och synliggöra 
strategier för hur eleverna kan 
samtala med varandra och förstå 
varje parts resonemang.  
 
Läraren visar tydligt vad som 
förväntas av eleverna innan de 
samtalar i mindre grupper för att 
diskussionen ska bli givande. 
 
Läraren vägleder eleverna med 
hjälp av frågor som stöttar deras 
förmåga att resonera, samt tränar 
dem i att använda språket som 
hjälpmedel till lösningar. 

Dyrvold 
(2016) 

Skriftliga test och vilka svårigheter eleverna har 
att läsa och lösa dessa textuppgifter. För att lyckas 
med dessa testuppgifter måste eleverna inte bara 
ha de matematiska kunskaperna utan även kunna 
läsa, tolka och förstå innehållet. Finns svårigheter 
i annat än matematiken riskerar testet att bedöma 
annat än matematiska kunskaper. 
 
Läsförmåga och matematiska prestationer är 
relaterade till varandra och påverkar senare 
prestationer i matematik, dvs. i fortsatta 

Läsförmåga  
 
Läsförståelse  
 

*Då multisemiotiska funktioner ofta 
är en svårighet för eleverna i 
textuppgifter, bör denna typ av 
kombinerad uppgift tränas i 
undervisningen. Lärare ska vägleda 
eleverna genom denna typ av 
läsning och uppgift. 
 
*Läs en del uppgifter högt för 
eleverna så att de som inte förstår 
texten har möjlighet att försöka ta 
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skolgången.  Att kunna avkoda och tolka texten 
rätt är betydelsefullt för att lösa ett test i form av 
text. 
 
Matematiktexter som inkluderar och kombinerar 
naturligt språk, matematik notation (olika 
symboler) och olika typer av bilder, kallas för 
multisemiotiska. Dessa texter skiljer sig från 
enbart texter med naturliga språk. Ex. kan inte en 
linjär läsning tas förgivet i denna typ av uppgift, 
då det kan krävas av eleven att titta på en bild 
eller symbol i samband med läsningen. När dessa 
semiotiska resurser ingår tillsammans skapas ofta 
svårigheter för eleverna. 
 
Sammanhållning av text är viktigt, utan detta 
skulle texten sakna innehåll och meddelande.  

sig an det matematiska i uppgiften. 
Dock bör läraren här vara 
uppmärksam på vad den aktuella 
uppgiften syftar till att bedöma/visa 
för kunskaper (kan vara en uppgift 
där eleverna måste läsa enskilt för 
att visa sina kunskaper). 
 
*Ta hänsyn vilket ordförråd 
eleverna har och stöter på i 
vardagen och i det vardagliga 
klassrummet.  

Fuentes 
(1998) 

Matematik beskrivs vara mycket mer än symboler 
och beräkningar - Förhållandet mellan 
läsförståelse och matematik. 
 
Lästal innebär att eleverna måste ha strategier för 
att lära sig förstå vad de läser och efterfrågas 
innan de kan påbörja arbetet med uppgifterna.  
 
Lärarens roll i fokus och hur läraren kan hjälpa 
eleverna, (se fortsättning sista kolumnen). 

Läsförståelse 
 
Skriva 
 
Tala 
 
Samtala 
 
Lyssna 

*Lära dem läsa, efter att de lärt sig 
avkoda måste deras läsförmåga 
förbättras för att utveckla deras 
förmåga att läsa och förstå 
ordproblem inom matematiken.  
 
*Arbeta med matematikområden i 
flera olika former, exempelvis 
kombinera/översätta 
symboluppgifter och textuppgifter. 
 
*Frågestrategier: ställer frågor till 
problemen. 
 
*Använda skrivning som ett 
verktyg för att utveckla förståelse.  
- “Learning Log” (s. 85). 
- Översätta symboluppgifter i skrift 
och tvärtom. 
- “Write-up procedure” (s.87) 
Självreflektion med frågor i 5 steg 
för att öka förståelse.  
 
*Ge eleverna vägledning i 
problemlösningsprocessen - 16 steg 
som involverar frågor och riktlinjer 
eleverna kan använda.  
 
*Strategi - FLIP, beskriver hur 
eleverna kan introduceras i att titta 
på en text. Friendliness, Language, 
Interest, Prior knowledge.  
 
*Kommunikation och samarbete i 
helklass, grupper → lyssna, tala, 
samtala, läsa och skriva om 
matematik → Möjlighet att utveckla 
sin förmåga att ställa frågor kring 
problemen, resonera m.m. 
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Fuchs, 
Fuchs, 
Campton, 
Hamlett, 
Wang 
(2015) 

Skriftliga problemlösningsuppgifter kan ses som 
en form av textförståelse.  
 
Att genomföra skriftliga 
problemlösningsuppgifter innefattar interaktion 
mellan språkförståelse och strategier samt deras 
förhållande till arbetsminnet.  
 
Två typer av språk som ska förstås - 1. Det 
generella språket som grundar sig i att eleven 
besitter en viss akademisk kompetens. 2. Specifikt 
språk för skriftliga problemlösningsuppgifter.  
 
Förståelsen för begrepp och specifikt 
matematikspråk har större betydelse i arbetet med 
skriftliga problemlösningsuppgifter än elevernas 
aritmetiska kompetens (beräkningsförmåga).  

Läsförståelse Läraren bör fokusera på att lära 
eleverna specifik ordförståelse inom 
problemlösning.  

Österholm 
(2004) 

Studien tar upp läsprocessens påverkan inom 
matematiken. Hur innehållet presenteras påverkar 
läsprocessen mer än innehållet i sig. Läsningen av 
matematiska texter skiljer sig inte från processen 
vid läsning av andra texter. Oavsett vilken slags 
text som läses krävs förkunskaper så som 
språkliga kunskaper för att kunna läsa, förstå och 
relatera till en text. Förståelseprocessen är av 
betydelse inom matematiska aktiviteter. 
Den kognitiva påverkan har betydelse för 
läsprocessen och långtidsminnet utformar 
förståelse för textinnehållet. Beroende på textens 
struktur och komplexitet krävs mer eller mindre 
av läsarens mentala representation för att 
motsvara förståelsen av textens struktur och 
betydelse. 
Symboler i matematiska texter kan däremot ha en 
påverkan på läsprocessen. Det kräver mer av 
elevernas mentala representation, och de är ofta 
svårare att läsa på grund av att eleverna måste 
överblicka och läsa texten på ett annat sätt än en 
text utan symboler. Många elever läser dock 
texter med symbol på samma vis som texter utan 
symbol. Även artikulering kan ha betydelse. 
Artikulering av ord ökar mentala representationer, 
symboltal sker däremot oftast utan artikulation, 
vilket är en del av att dessa typer av texter blir 
svårare att läsa och förstå. 
En del av en problemlösning är att kunna läsa och 
förstår problemet innan en lösning tas fram. 
Läsprocessen är därför en viktig mental 
representation i skapandet av problemtexten. 

Läsförmåga 
 
Läsförståelse 

*Träna följande lässtrategier i text 
med eleverna: 
-Läs flera gånger. 
-Läsa i långsamt tempo med 
noggrant och försiktig 
uppmärksamhet. 
-Arbeta i kombination med att läsa 
med papper och penna. 
- Använda definitioner, satser och 
begrepp i övningar. 
 
*Träna på att artikulera  
matematiska symboler för att skapa 
ökad förståelse av matematiska 
texter med symboler. 
 
*Ha goda kunskaper kring 
läsprocessen. 
 
*Läsa matematiska texter med 
symboler tillsammans med 
eleverna-annan läsning än 
matematiska texter utan symboler. 
 
*Vad är mer eller mindre av vikt i 
ett innehåll- träna med eleverna. 

Hansson 
(2011) 

Utvecklingen av matematisk förmåga och språket 
går hand i hand. Kan ske genom ett sociokulturellt 
lärande som inkluderar kommunikation och 
samtal. Aktiviteter där språket får användas ökar 
förståelse. 
 
Matematiska ord och begrepp har färdiga 
betydelser men det krävs att de sätts i kontexter 
för att sammanhanget ska förstås av elever. 

Tala 
 
Lyssna 
 
Samtala 
 
Förståelse 

Aktivt stötta eleverna. 
• Frågor 
• Samtal 
• Förklara (ord och begrepp 

samt svåra uppgifter som 
kan vara problematiska) 

 
Arbeta i sociala aktiviteter men 
också ge eleverna eget ansvar i 



  
 

 X 

Språket är kontextberoende och därför bör det ses 
som ett verktyg i matematikförståelsen. 
 
Problemlösningsuppgifter behöver sättas i fler 
kontexter än inom skolans ramar för att eleverna 
ska kunna relatera det till vardagen.  

individuellt arbete. Läraren har 
fortfarande ansvaret för 
lärprocessen och vägleder eleverna.  
 
Arbeta utanför läroböcker och 
relatera problemlösningsuppgifter 
till elevernas vardag. 

 
 Vad i texten handlar om 

språkförmågor och 
matematik? 

Vilka 
språkförmåg
or berörs i 
texten?  

Vilken roll har pedagoger i arbetet 
med matematikuppgifter med 
text? 

Likheter/Skillnader  Samband läsförståelse – 
matematikprestationer 
[Sabahat, 2015, Lerkkanen, 
Rasku-Puttonen, Aunola & 
Nurmi, 2005, Björn, Aunola 
& Nurmi, 2016, Özsoy, 
Kuruyer och Cakiroglu, 2015, 
Rutherford-Becker och 
Vanderwood, 2009, Segerby, 
2017, Dyrvold, 2016, Fuentes, 
1998, Österholm, 2004] 
 
Att träna läsförmåga och 
läsförståelse i grundskolan 
påverkar förmågan att lösa 
skriftliga 
problemlösningsuppgifter på 
högre skolnivå [Björn, Aunola 
& Nurmi, 2016, Grimm, 2008, 
Segerby, 2017, Dyrvold, 
2016, Vilenius-Tuohimaa, 
Aunola och Nurmi, 2008, 
Rutherford-Becker och 
Vanderwood, 2009] 
 
 
Samma kognitiva färdigheter 
inom matematik och läsning 
[Lerkkanen, Rasku-Puttonen, 
Aunola & Nurmi, 2005, 
Björn, Aunola & Nurmi, 
2016, Özsoy, Kuruyer och 
Cakiroglu, 2015, Grimm, 
2008, Fuchs, Fuchs, Campton, 
Hamlett, Wang, 2015] 
 
Den tekniska läsförmågan har 
avgörande betydelse för 
läsförståelsen som i sin tur 

 Skriftliga instruktioner till 
aritmetiska uppgifter ökar 
förståelsen i jämförelse med om 
enbart aritmetisk information 
tilldelas [Sabahat, 2015, Grimm, 
2008] 
 
Fokusera på läsförmåga och 
läsförståelse och innebörden av 
nya begrepp [Sabahat, 2015, 
Segerby, 2017, Fuentes, 1998] 
à 
Klargöra ord och begrepp 
[Segerby, 2017, Fuchs, Fuchs, 
Campton, Hamlett, Wang, 2015, 
Hansson, 2011]. Elever skriver 
sedan egna definitioner på termer 
och begrepp [Segerby, 2017] 
 
Anknyta uppgifter till elevernas 
vardag [Sabahat, 2015, Ahlberg, 
1992, Paper, 2004, De Corte & 
Verschaffel, 1987, Hansson, 
2011] 
 
Läraren bör ge elever strategier i 
processen att lösa 
matematikuppgifter som 
innehåller 
text/problemlösningsuppgifter 
[Özsoy, Kuruyer och Cakiroglu, 
2015, Halladay & Neumann, 
2012, Ahlberg, 1992, Segerby, 
2017, Mercer & Sams, 2006, 
Fuentes, 1998, Österholm, 2004] 
à 
Ställa frågor till eleverna om 
innehållet [Ahlberg, 1992, 
Fuentes, 1998] 
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underlättar arbetet med 
skriftliga 
problemlösningsuppgifter 
inom matematik [Vilenius-
Tuohimaa, Aunola och Nurmi, 
2008] 
à 
Förståelse av text påverkar 
mer än avkodningen gör för 
att kunna lösa skriftliga 
problemlösningar [Björn, 
Aunola & Nurmi, 2016].  
 
Låg tal-språk – och 
förståelseförmåga försämrar 
elevernas förmåga att resonera 
kring skriftliga ordproblem 
inom matematiken [Nation & 
Pimperton, 2010] 
 
Utformandet på uppgifter kan 
se olika ut och kräver olika 
mycket av elevernas 
läsförståelse [Vilenius-
Tuohimaa, Aunola och Nurmi, 
2008, Pape, 2004, Österholm, 
2004] 
 
Glöm ej detta i koppling till 
nedanstående.                                               
Elever måste kunna läsa och 
förstå, samt förklara 
problemet och sätta det i en 
kontext och verkligt 
sammanhang för att kunna 
lösa skriftliga 
matematikuppgifter [Özsoy, 
Kuruyer och Cakiroglu, 2015, 
Pape, 2004, Segerby, 2017, 
Dyrvold, 2016, Österholm, 
2004, Hansson, 2011] 
à 
Ju bättre eleverna kan 
ovanstående, desto bättre 
förmåga att lösa 
problemlösningsuppgifter 
[Pape, 2004] 
à 
(Resonemang) All matematik 
berör att kunna resonera, så 
väl skriftliga uppgifter, 

à 
Strategi för att öva 
resonemangsförmågan och 
resonera kring uppgifter, för att 
elever ska träna på att förutsäga, 
klargöra, ställa frågor och 
summera. Sker i tre steg: imitative 
reasoning, limited reasoning och 
richer reasoning [Segerby, 2017] 
à 
Kombinera lässtrategier och 
matematik [Halladay & Neumann, 
2012, Segerby, 2017, Österholm, 
2004] 
à 
 (4 varianter) skapa förutsägelser, 
överblicka texten och dess 
betydelse och reflektera över om 
texten förstås, plocka ut det 
viktiga, göra kopplingar [Halladay 
& Neumann, 2012] 
à 
Skriva för att reflektera över sitt 
eget lärande och förstå processen i 
problemlösningen. ”Learning 
Log/Write-up procedure” 
[Fuentes, 1998] 
 
Muntliga reflektioner för att 
synliggöra elevers tänkande och 
vägleda med strategier [Halladay 
& Neumann, 2012, Ahlberg, 
1992] 
 
Bearbetning av läsning och 
problemlösning uppmanas 
bearbetas tillsammans 
(sociokulturellt lärande) [Özsoy, 
Kuruyer och Cakiroglu, 2015, 
Pape, 2004, Fuentes, 1998, 
Hansson, 2011] 
à 
Diskussionsarbete i smågrupper 
och helklass, synliggöra 
variationer på problemet. Föra 
samtal och diskussioner kring 
olika lösningsmetoder [Ahlberg, 
1992, Pape, 2004, Segerby, 2017, 
Mercer & Sams, 2006, Fuentes, 
1998] 
à 
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resonera hjälper därför 
eleverna. Att föra resonemang 
kräver läs- och 
skrivkompetenser. För att lösa 
uppgifter måste elever också 
kunna skriva för att förmedla 
sina resonemang [Segerby, 
2017] 
 
 
Utvalda diskurser: 
* Läsning och 
matematikuppgifter med text.  
* Kontextens betydelse. 
* Resonemangsförmågan 
relaterat till 
matematikuppgifter med text. 
 
 
 
 

Diskussion kring matematiska 
texters innehåll [Segerby, 2017, 
Österholm, 2004] 
 
Använda olika uttrycksformer 
[Ahlberg, 1992, Fuentes, 1998] 
à 
Använda symboltal och formulera 
om dem till textuppgifter, arbeta 
med det i kombination [Fuentes, 
1998] 
 
Variera presentationen av 
uppgifter, både tyst läsning och 
högläsning av problemlösningar – 
matematikens problem i fokus och 
inte förmågan att läsa [Ahlberg, 
1992, Dyrvold, 2016] 
 
Arbeta med att eleverna får skapa 
egna problem och delge varandra 
[Ahlberg, 1992] 
 
Läraren vägleder och stöttar 
eleverna [Ahlberg, 1992, Segerby, 
2017, Mercer & Sams, 2006, 
Dyrvold, 2016, Hansson, 2011] 
à  
Läraren ger vägledning i 
processen med hjälp av frågor och 
riktlinjer [Fuentes, 1998, 
Hansson, 2011] 
à 
Läraren är en aktiv samtalsledare, 
hjälper till i samtal för att eleverna 
ska förstå varandras resonemang. 
Läraren visar förväntningar på 
eleverna för att diskussionerna ska 
bli givande och stöttar dem med 
frågor för att underlätta deras 
förmåga att resonera [Mercer & 
Sams, 2006]. 
à 
Stöttar vid redogörelse av 
problemlösningsidéer, ser till att 
eleverna är aktiva och både 
lyssnar/talar. Stöttar elevernas 
tankar och resonemang som är i 
fokus, istället för rätt och fel 
[Ahlberg, 1992]. 
à 
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Diskutera och synliggöra med 
eleverna vad resonemang är och 
hur det sker [Segerby, 2017] 
à 
Variera matematikuppgifter med 
olika textinnehåll för att ge elever 
en bred kunskap i hur dessa 
uppgifter kan läsas och stötta dem 
i läsningen av uppgifterna 
[Dyrvold, 2016, Österholm, 2004] 
 
Medvetenhet om uppgifters olika 
utformande och hur det påverkar 
elevernas förståelse och möjlighet 
att lösa uppgiften [De Corte & 
Verschaffel, 1987] 
 
Utvalda diskurser: 

• Sociokultur i klassrummet 
med läraren som 
vägledare. 

• Strategier för förståelse av 
matematikuppgifter med 
text. 

• Variationens betydelse i 
arbetssätt och 
uppgiftsutformande.  
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