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Sammanfattning 

Tidigare forskning redogör för ett starkt samband mellan läsförståelse och matematik. Denna 

studie undersöker några verksamma lärares inställning till läsförståelse och hur de beskriver sitt 

arbete med läsförståelse inom matematiken. Studiens teoretiska utgångspunkter är det 

kompensatoriska och relationella perspektivet inom specialpedagogiken. Dessa har använts för att 

tolka den insamlade datan. Åtta kvalitativa intervjuer genomfördes med verksamma lärare som 

arbetar i grundskolans yngre år. Materialet från intervjuerna analyserades tematiskt och de 

teoretiska verktygen användes för att synliggöra om lärarnas tankar präglas av något av 

perspektiven. Resultatet av analysen visar att samtliga lärare anser att läsförståelsen är en stor del 

inom matematiken. De beskriver också att läsförståelse inom matematiken i stora drag handlar 

om begreppsförståelse och de arbetar därför konsekvent med att utveckla elevernas förståelse för 

begreppen. Lärarnas tankar och stödinsatser gällande läsförståelse och matematik präglas av både 

det kompensatoriska och relationella perspektivet.  Det relationella perspektivet tycks dock prägla 

lärarnas tankar något mer än det kompensatoriska perspektivet. 

 
Nyckelord: Läsförståelse och matematik, begreppsförståelse, problemlösning, specialpedagogik, 
lässvårigheter. 
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Inledning 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen av vår utbildning har vi båda träffat på elever som 

har svårigheter med textuppgifter inom matematiken. Även tidigare erfarenheter från att ha 

arbetat i skolans yngre åldrar visar att många elever i lässvårigheter (både med och utan dyslexi) 

får kämpa med textuppgifter i matematiken. De fastnar vid textuppgifter och förstår inte vad de 

förväntas göra vid dessa uppgifter. Dessa elever har varit i behov av att en pedagog ska guida 

eleven genom uppgiften för att hen ska förstå vad uppgiften innebär. Detta innebär att mycket 

lektionstid går förlorad för dessa elever när de inte på egen hand kan arbeta vidare med 

uppgifterna. Något vi båda har upplevt under tidigare verksamhetsförlagd utbildning och 

arbetslivserfarenhet är att lärare tenderar att lära elever olika strategier för att läsa textuppgifter. 

En sådan strategi vi båda observerat är att eleverna får lära sig att söka efter signalord.  
  

Relationen mellan läsförståelse och matematik är ett relativt väl utforskat område och man kan 

konstatera att det finns en stark koppling mellan läsförståelse och matematisk kompetens 

(Lerkkanen, Rasku-Puttonen, Aunola & Nurmi, 2005, s 123).  Men hur arbetar man i praktiken 

med elever vars matematiska prestationer begränsas på grund av att de är svaga läsare? Elever 

med lässvårigheter inom matematik är i behov av extra anpassningar och/eller särskilt stöd 

(Skolverket, 2014) och vi ville därför undersöka vilken typ av anpassningar lärarna säger att de 

använder sig av för att förebygga och/eller åtgärda dessa svårigheter. Lärare idag ska hela tiden ta 

hänsyn till elevers olika behov av stöd och därför implementera specialpedagogik i 

undervisningen för alla elever (Tanner, 2009, s. 80), därför har vi valt att utgå från ett 

specialpedagogiskt perspektiv i denna studie. 

  

Det faktum att vi som framtida F-3 lärare finner läsförståelse kopplat till matematiska 

prestationer väldigt intressant har legat till grund för vår studie. Vi blev nyfikna på hur man skulle 

kunna arbeta med dessa elever i skolan för att både förebygga och åtgärda elevernas svårigheter 

med läsförståelse inom matematik. Därför valde vi att undersöka hur aktiva lärare i skolans yngre 

åldrar ser på sitt arbete med elever i ovan nämnda svårigheter. Studien omfattar 8 lärarintervjuer 

där fokus har legat på hur lärarna beskriver sitt praktiska arbete med dessa elever. Vi valde att 

intervjua både klasslärare och speciallärare för att vi ville se hur man arbetar med dessa elever 

både från en klasslärares perspektiv och även ur ett mer specialpedagogiskt perspektiv. Vi vill 

rikta ett stort tack till de lärare som tagit sig tiden att delta i intervjuerna och på så sätt gjort det 

möjligt för oss att genomföra vår studie. 
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Arbetsfördelning 

Detta arbete har utformats som så att Sofie Paulsson har ansvarat för skrivandet av 

bakgrundsavsnittet och metodavsnittet och Anna Nygårds har ansvarat för skrivandet av 

forskningsöversikten och de teoretiska utgångspunkterna. Båda har dock varit delaktiga i 

skrivandet av alla avsnitt och i insamlandet av litteratur och tidigare forskning. Inledningen, syfte 

och frågeställningar, analys och resultat, diskussion, konklusion och sammanfattning har vi skrivit 

tillsammans. Genomförandet av intervjuerna delade vi på så att båda skulle få chansen att 

intervjua. Nygårds genomförde pilotintervjun och intervjuerna med lärare 2, 4, 5 och 6. Paulsson 

genomförde intervjuerna med lärare 1, 3, 7 och 8. Båda var närvarande vid alla intervjuer men 

endast en av oss intervjuade. Vi delade upp transkriberingen mellan oss och transkriberade den 

första tillsammans så att båda var överens om hur det skulle gå till. Därefter transkriberade 

Paulsson tre intervjuer och Nygårds fyra intervjuer. Vid analysen av den insamlade datan tittade 

vi först på alla transkripten separat och därefter analyserade vi dem tillsammans, alltså har vi 

tillsammans ansvarat för analysen av intervjuerna. Vi är överens om att vi båda har arbetat 

likvärdigt under arbetets gång. 
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Bakgrund 

Att tidigt misslyckas på ett socialt högt värderat område kan få förödande konsekvenser för elevens 
självbild. De första stegen i läsinlärningen är kritiska. Om inte mötet med skriften blir mjukt och glädjefullt 
utan istället en stressande och förvirrande upplevelse, kan man lätt komma in i onda cirklar – nederlag föder 
nya nederlag. (Lundberg & Sterner, 2006, s. 22). 

Att kunna läsa är en vital grundsten i skolan. Som citatet ovan påpekar kan svårigheter med 

läsningen vara förödande för elevers fortsatta lärande. Elever som upplever hinder med 

läsinlärningen kommer alltså med största sannolikhet att uppleva svårigheter med fler ämnen än 

svenskämnet. För att elever ska lyckas inom matematikundervisningen krävs en grundläggande 

läsförmåga (Lundberg & Sterner, 2006, s. 22). 

Styrdokumentens direktiv 

I kursplanen för matematik finns ingenting som fokuserar på just läsning eller läsförståelse inom 

ämnet (Lgr11). Detta innebär att lärare inte har några egentliga direktiv att arbeta med 

läsförståelse inom matematikundervisningen, samtidigt som det inte finns något som hindrar 

lärare från att göra det. I kursplanen för svenska nämns däremot att eleverna via 

svenskundervisningen ska få “utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra 

texter för olika syften” (Lgr11). Vad dessa andra texter med olika syften är blir upp till varje lärare 

att själv tolka. Det är möjligt att vissa lärare tolkar denna formulering som att även förmågan att 

läsa texter, exempelvis textuppgifter inom matematiken ska utvecklas, frågan är hur många lärare 

som faktiskt tänker så.  

Bakomliggande faktorer 

Ingvar Lundberg och Görel Sterner (2006, s. 17-20) menar att sambandet mellan lässvårigheter 

och matematiksvårigheter kan förklaras med gemensamma bakomliggande faktorer. Allmän 

intelligens är en sådan bakomliggande faktor, då läsning och räkning kräver en viss kognitiv 

förmåga hos eleverna för att lösa mer komplicerade utmaningar. Gunilla Carlsson Kendall (2015, 

s. 102) definierar intelligens som en sorts övergripande mental kapacitet och att det bland annat 

handlar om att kunna resonera, lösa problem och förstå komplexa problem.  

En annan bakomliggande faktor är bristfälligt arbetsminne. “Arbetsminnet spelar en avgörande roll 

då vi ska kombinera information i huvudet och lösa problem.” (Carlsson Kendall, 2015, s. 43). 

Elever med bristande arbetsminne kan ha svårt att lösa textuppgifter inom matematiken då de inte 
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minns informationen som krävs för att lösa uppgiften (Lundberg & Sterner, 2006, s. 17-20). 

Detta kan man koppla till elevers arbete med textuppgifter inom matematiken då de ska hålla 

information i minnet och samtidigt lösa en räkneuppgift. Textuppgifter inom matematiken är 

mentalt krävande då de kan innehålla mycket information som kan avleda elevers 

uppmärksamhet från räkneuppgiften i sig. Carlsson Kendall (2015, s. 43) menar att detta kan bli 

problematiskt för elever som har svårt att fokusera under en längre tid, vilket leder till att elevens 

kapacitet att minnas de instruktioner som krävs för att lösa uppgiften blir försämrad.  

Fonologiska problem kan vara en annan bakomliggande faktor i och med att elever inte har 

förmågan att läsa exempelvis textuppgifter inom matematiken. Ett exempel på detta kan vara 

elever med dyslexi (Lundberg & Sterner, 2006, s. 17-20). Dyslexi kan definieras på olika sätt men 

en gemensam nämnare är att man har fonologiska problem. Att ha fonologiska problem innebär 

att man har svårigheter med språkets ljudsystem. (Jakobsson & Nilsson, 2019, s. 103).  

Ytterligare en bakomliggande faktor är problematik med automatisering. För elever som har svårt att 

automatisera ordavkodningen blir läsning en mycket ansträngande aktivitet där förståelsen av 

texten utelämnas (Lundberg & Sterner, 2006, s. 17-20). Avkodningsförmåga är avgörande för att 

elever ska bli framgångsrika läsare (Nilholm, 2011, s. 76).  Inom matematiken blir 

automatiseringen av talfakta lidande vilket begränsar räkneförmågan.  

Regelrigiditet är även det en bakomliggande faktor som innebär att eleverna strikt håller sig till 

regler som finns inom läsning och räkning. De har exempelvis problem med att läsa oregelbundet 

stavade ord och överslagsräkning inom matematik (Lundberg & Sterner, 2006, s. 17-20).  

ADHD är en annan bakomliggande faktor för dessa svårigheter då koncentration, 

uppmärksamhet och uthållighet är grundläggande egenskaper som krävs för att lära sig läsa och 

räkna. Dessa egenskaper saknas mer eller mindre hos elever som är diagnostiserade med ADHD 

(Lundberg & Sterner, 2006, s. 17-20). När det rör sig om enbart bristande 

uppmärksamhetsförmåga kallas det för ADD. Dessa elever kan upplevas som att de saknar 

motor och de blir ofta passiva (Carlsson Kendall, 2015, s. 72). Detta påverkar då förmågan att 

fokusera på informationen i textuppgifterna för dessa elever.  

Lässtrategier 

Enligt Magnus Österholm (2009) läser inte elever matematiska texter på ett, vad han kallar 

normalt sätt. Eleverna utvecklar istället olika strategier för att undvika läsningen. Eleverna lägger 

fokus på vad de tror är relevant för att lösa uppgiften i informationen de får och separerar då 
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läsningen från matematikämnet. Som lärare menar Österholm (2009) att man har introducerat 

dessa strategier för eleverna för att se till att de inte fastnar vid läsningen utan kommer vidare i 

arbetet när de löser textuppgifter. Lärarna gör alltså eleverna en björntjänst genom att lära ut 

dessa strategier, så att eleverna får fokusera på räknandet snarare än läsandet.  

En typ av lässtrategi som eleverna kan lära sig är att söka efter signalord i texten för att på så sätt 

ta reda på vilket typ av räknesätt som ska användas. Denna typ av strategi anser Lundberg och 

Sterner (2006, s. 80) vara opålitlig då signalord inte nödvändigtvis betyder enbart en sak utan kan 

representera flera olika räknesätt beroende på uppgift. Ordet tillsammans kan till exempel både 

signalera addition och subtraktion. 

Exempel 1  

En chokladkaka kostar 10 kronor och en annan 12 kronor. Hur mycket kostar de tillsammans? (Lundberg 
& Sterner, 2006, s. 80) 

Exempel 2 

Två chokladkakor kostar tillsammans 22 kronor. Den ena kostar 10 kronor. Vad kostar den andra? 
(Lundberg & Sterner, 2006, s. 80) 

Ovan nämnda uppgifter innehåller båda ordet tillsammans, men den första uppgiften är en 

additionsuppgift och den andra är en subtraktionsuppgift. Ordet tillsammans kan alltså signalera 

olika räknesätt, vilket kan vilseleda elever i läsningen. 
 

Österholm (2009) menar att istället för att separera läsandet från matematiken bör man arbeta 

kontinuerligt med läsningen på ett konstruktivt sätt i matematikundervisningen. Detta är något 

som även Liberg förespråkar, det vill säga att läsförmågan inte bara utvecklas inom svenskämnet 

utan även inom andra ämnen (Skolverket, 2020). Att däremot undvika att träna läsförståelse i 

exempelvis textuppgifter i matematik trots att det är av välmening från lärarens sida är något som 

även Lundberg och Sterner (2002, s. 15) inte rekommenderar. Istället menar de att 

matematikundervisning bör innehålla segment som bidrar till att utveckla elevers räkne- och 

läskunskaper snarare än att enbart fokusera på matematiken.  

 

Sammanfattning av bakgrundsavsnittet 

Lundberg och Sterner (2006) menar att läsningen är en stor del av matematiken och att en god 

läsförmåga krävs för att lyckas inom matematiken. Trots detta finns inget i styrdokumenten om 
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att arbeta med läsning inom matematiken. Svag läsförståelse kan grundas i bakomliggande 

faktorer som då antas begränsa elevens läsförmåga (Lundberg & Sterner, 2006). Enligt Österholm 

(2009) kan elever med hjälp av lärare utveckla strategier för att undvika läsning inom 

matematiken. Detta för att läsningen inte ska bli ett hinder för att utveckla den matematiska 

förmågan. Detta menar Österholm (2009) och Lundberg och Sterner (2006) inte är att föredra, 

utan läsförmågan bör istället utvecklas i samband med matematiken.  
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Forskningsöversikt 

Följande avsnitt kommer att ta upp vad tidigare forskning säger om kopplingen mellan 

läsförståelse och matematik. Det kommer även att redogöras för olika bakomliggande faktorer 

som kan ligga till grund för bristande läsförståelse. Avslutningsvis beskrivs vad den tidigare 

forskningen säger om hur arbetet med läsförståelse inom matematiken kan se ut.  

Läsning inom matematiken 

Kopplingen mellan läsförståelse och matematik är ett omdebatterat ämne. Lerkkanen, Rasku-

Puttonen, Aunola & Nurmi (2005, s. 123) menar att flera studier konstaterar att denna koppling 

är stark. Jordan (2007, s. 108) menar att elever i lässvårigheter tenderar att också få svårigheter 

med olika matematiska uppgifter som att till exempel lösa textuppgifter. Hon konstaterar även att 

ungefär hälften av alla elever som har matematiksvårigheter också har lässvårigheter. Det är dock 

viktigt att skilja på elever med enbart matematiksvårigheter från elever med kombinerade 

matematik- och lässvårigheter eftersom de leder till olika typer av svårigheter inom matematiken 

och därmed kräver olika typer av stödinsatser (Jordan, 2007, s 108). Huruvida läsförståelsen ligger 

till grund för matematisk förståelse eller tvärtom är däremot något som forskare verkar vara 

oeniga om. Enligt Nicolas & Emata (2018, s. 40) spelar läsförståelsen en stor roll när det kommer 

till problemlösning inom matematiken.  
  

One cannot answer a certain word problem unless he or she fully grasps the concept and understands the 
given situation. Thus, when one student tries to solve a certain problem, they also at the same time exercise 
their reading comprehension skills. (Nicolas & Emata, 2018, s. 40)  

  

Som citatet ovan indikerar tränas läsförståelsen i samband med problemlösning och vice versa. 

De menar också att läsning i de tidiga skolåren även underlättar förståelsen inom andra ämnen 

som exempelvis matematiken (Nicolas & Emata, 2018, s. 41).  

 

Bakomliggande faktorer 

Enligt Lerkkanen m.fl. (2005, s. 121) finns det gemensamma kognitiva komponenter som krävs 

för att kunna läsa och räkna. Dessa kan bland annat vara arbetsminne, fonologiska kunskaper och 

automatisering (Lerkkanen m.fl., 2005, s. 121-122) som tidigare nämnts i bakgrundsavsnittet. 

Även Jordan (2007, s. 107) påpekar att lösandet av textuppgifter kräver olika typer av kognitiva 



 

 12 

förmågor som exempelvis att komma ihåg informationen från en textuppgift för att sedan göra 

en uträkning.  Att ha en god automatiserad aritmetisk talfakta gör att arbetsminnet inte behöver 

belastas lika mycket, vilket innebär att kognitiva resurser kan läggas på att lösa mer komplexa 

uppgifter som till exempel matematiska problem (Lerkkanen m.fl., 2005, s. 122). Detta faktum 

jämför Lerkkanen m.fl. med avkodningen inom läsning. Det vill säga att en automatiserad 

avkodning frigör resurser för själva läsförståelsen (Lerkkanen m.fl., 2005, s. 122). Även Vukovic, 

Lesaux & Siegel (2010, s. 639) nämner att det finns gemensamma bakomliggande faktorer som 

påverkar läsförmåga och matematisk förmåga. Detta nämner även Jordan (2007) som beskriver 

att det har antytts att lässvårigheter och matematiska svårigheter delar vissa gemensamma 

bakomliggande faktorer som exempelvis fonologiska problem. Dock ställer hon sig kritisk till 

detta då hennes studie från 2003 (Jordan, Hanich & Kaplan) inte visar att lässvårigheter och 

matematiska svårigheter nödvändigtvis delar gemensamma bakomliggande faktorer. Hon 

beskriver att elever med enbart lässvårigheter i form av avkodningssvårigheter inte nödvändigtvis 

har samma svårigheter inom matematiken (Jordan, 2007, s 112).  
 

Relationen mellan lässvårigheter och matematik 

I Lerkkanen m.fl. (2005) studie undersöks relationen mellan elevers matematiska prestation och 

läsförståelse under de två första skolåren. 114 barn testades kontinuerligt under de två skolåren 

för att undersöka relationen mellan matematisk prestation och läsförståelse. I Finland testas alla 

elevers grundläggande förmågor i början av årskurs 1 och dessa resultat använde forskarna i 

studien för att jämföra med de tester de utförde med eleverna. Fyra tester utfördes under årskurs 

1 och två tester i årskurs 2, testerna visade elevernas matematiska förmågor och läsförståelse 

(Lerkkanen m.fl., 2005, s. 124-127). Studiens resultat visade att det finns en stark koppling mellan 

matematik och läsförståelse. Det visade också att elevernas matematiska prestation kunde 

förutsäga deras kommande läsförståelse under årskurs 1. Däremot visade inget resultat på att 

läsförståelsen kunde förutsäga deras matematiska prestationer (Lerkkanen m.fl., 2005, s. 131). 

Detta kan ställas mot vad Jordan (2007, s. 117) säger om att läsförståelse kan förutsäga 

matematisk kompetens i de yngre åren men att taluppfattning snarare är en tydligare förutsägelse 

för framtida matematisk kompetens. Lerkkanen m.fl. (2005, s. 132) nämner dock att det kan vara 

svårt att generalisera resultatet de fått i sin studie, eftersom eleverna de studerat är finska barn 

som haft undervisningen på finska. Det finska språket är på ett sätt lättare att utveckla 

läsförståelse inom (Lerkkanen m.fl., 2005) jämfört med andra språk vilket kan göra att studiens 

resultat kan skilja sig mot om studien skulle genomföras i exempelvis Sverige. 
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Vukovic m.fl. (2010, s. 641) utförde en studie vars syfte var att undersöka hur elevers olika typer 

av lässvårigheter (dyslexi eller bristande läsförståelse) påverkar olika områden inom matematiken. 

Dessa områden var till exempel aritmetisk talfakta och problemlösning. Studien genomfördes på 

287 elever i årskurs tre i Kanada. Dessa elever delades in i tre grupper; elever med dyslexi, elever 

med bristande läsförståelse och en kontrollgrupp. Fem tester genomfördes, varav två handlade 

om läsförståelse och de resterande tre om de olika matematiska områdena (Vukovic m.fl., 2010, s. 

640-641). Studiens resultat visar att elevernas matematiska prestationer skiljer sig beroende på 

vilken typ av lässvårighet (dyslexi eller bristande läsförståelse) eleven har (Vukovic m.fl., 2010, s. 

641). Resultatet visar att det är barn med dyslexi som får problem med de områden inom 

matematiken som studien undersöker. Elever med bristande läsförståelse verkar däremot enbart 

få svårigheter med att lösa matematiska problem, till skillnad från uppgifter med enbart aritmetisk 

talfakta (Vukovic m.fl., 2010, s. 641). Jordan (2007, s. 112) menar att elever med enbart 

lässvårigheter klarar av dessa typer av uppgifter bättre än elever med enbart matematiksvårigheter 

och elever med kombinerade matematik- och lässvårigheter. Det kan avläsas från Vukovic m.fl. 

(2010) studie att det är just förmågan att lösa matematiska problem som blir lidande när en elev 

har bristande läsförståelse. Detta är något som även Jordan (2007, s. 111) bekräftar då hon 

nämner att elever med enbart matematiska svårigheter klarar av att lösa textuppgifter bättre än 

elever med kombinerade matematik- och lässvårigheter. Andra svårigheter inom matematiken 

kan enligt Vukovic m.fl. (2010, s. 641-642) studie förklaras genom fonologiska svårigheter som 

ofta är fallet vid dyslexi. 
 

Österholm ställer sig i sin avhandling frågande till om det krävs en särskild förmåga för att förstå 

texter inom matematiken (2006, s. 4). Avhandlingens slutsats visar att det egentligen inte krävs 

någon särskild läsförmåga för att förstå matematiska texter (Österholm, 2006, s. 146). Trots detta 

menar Österholm att elever ofta tenderar att läsa matematiska texter på ett annorlunda sätt 

jämfört med icke matematiska texter. Orsaken till detta är ofta att dessa texter innehåller 

symboler vilket leder till att läsaren fokuserar på symbolerna och tolkar texter därefter istället för 

att tillägna sig hela textens betydelse (Österholm, 2006, s. 144). Som tidigare nämnts i 

bakgrundsavsnittet tenderar dessa strategier att utvecklas redan i de yngre skolåren, ofta på grund 

av att lärare lär ut genvägar för att lösa textuppgiften snarare än att lära ut verktyg för att förstå 

hela textens sammanhang. Precis som att elever i de yngre skolåren använder sig av 

signalordsstrategin för att kompensera för den bristande läsförmågan använder sig de äldre 

eleverna av en typ av den strategin när de enbart fokuserar på symbolerna i en textuppgift. 

Österholm (2006, s. 144) nämner i sin avhandling att detta snarare ses som en brist på 
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läsförståelse än ett verktyg. Jordan (2007, s. 112) beskriver en annan typ av strategi där elever 

tenderar att kompensera för sina svagheter när de ska lösa matematiska textuppgifter. Elever med 

enbart lässvårigheter kompenserar då genom att nyttja sina matematiska kunskaper för att lösa 

uppgiften, medan elever med enbart matematiska svårigheter kompenserar med sin läsförmåga. 

Elever som däremot har kombinerade matematik- och lässvårigheter kan inte kompensera med 

någon av förmågorna vilket gör att de presterar sämre än ovan nämnda elever vid textuppgifter. 

Österholms (2006) studie, tillsammans med de tidigare nämnda visar alla på att läsförståelse har 

en stor inverkan på elevers förmåga att lösa matematiska problem. 
 

Träna läsförmågan i matematikundervisningen 

Nicolas & Emata (2018, s. 43) genomförde en studie vars syfte var att undersöka huruvida elevers 

förmåga att lösa matematiska problem utvecklas bättre om läsförståelseundervisning integreras i 

matematikundervisningen. Studien bestod av två delar, en kvantitativ och en kvalitativ del. Den 

kvantitativa delen bestod av ett för- och eftertest i en kontrollgrupp och en testgrupp. Efter 

förtestet fick testgruppen regelbunden undervisning där läsförståelse hade integrerats i 

matematikundervisningen, medan kontrollgruppens undervisning var oförändrad. Därefter 

genomfördes ett eftertest på båda grupperna. Utifrån resultatet från eftertestet gjordes en 

kvalitativ undersökning där 6 elever från testgruppen intervjuades om hur de såg på den 

integrerade undervisningen de hade fått (Nicolas & Emata, 2018, s. 43-48). Studiens resultat visar 

att testgruppen generellt presterade bättre på eftertestet jämfört med kontrollgruppen (Nicolas & 

Emata, 2018, s. 50) vilket betonar vikten av att kontinuerligt arbeta med läsförståelse inom 

matematiken. Detta redogör även Österholm för i sin avhandling från 2006. Han påpekar att det 

är vanligt att separera läsning från matematiken i de yngre skolåren men att det finns många 

studier som visar på att läsförmågan bör tränas i samband med matematikundervisningen 

(Österholm, 2006, s. 1). Jordan (2007, s. 113-114) nämner att elever med enbart 

matematiksvårigheter har större möjlighet att utvecklas inom matematiken i och med att de kan 

kompensera för sina matematiska svagheter med sina språkliga förmågor. Detta är inte möjligt för 

elever med kombinerade matematik- och lässvårigheter och deras utveckling förväntas därför ta 

längre tid (Jordan, 2007, s. 113-114). Hon menar då likt Österholm (2006) att dessa elever bör få 

möjlighet att utveckla sin läsförmåga i samband med matematiken för att lättare förstå konceptet 

av textuppgifterna. Mer detaljerat menar Jordan (2007, s. 118) att de bör få möjlighet att 

kontinuerligt arbeta med taluppfattning i relation till läsförståelse. Av den kvalitativa 

undersökningen i Nicolas och Ematas (2018) studie kunde slutsatser dras att eleverna 
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uppskattade läsövningar inom matematiken. De tyckte att det var ett roligt och effektivt sätt att 

lära på eftersom de hade utvecklat sin läsförståelse (Nicolas & Emata, 2018, s. 55). Eleverna i 

studiens testgrupp betonade också att möjligheten de fick att träna på problemlösning gjorde det 

lättare att förstå sammanhanget, de kände att de fick en slags vana för problemlösning. Elevernas 

utvecklade läsförståelse gjorde också att deras fokus och koncentrationsförmåga förbättrades vid 

problemlösningsuppgifter menar Nicolas och Emata (2018, s. 55-56). Något som är viktigt att 

nämna är att denna studie gjordes på elever i årskurs sju till skillnad från Lerkkanen m.fl. och 

Vukovic m.fl. studier som genomfördes på elever i de yngre skolåren. 
  

I sin avhandling från 2006 återger Österholm att tidigare forskning har en tendens att framställa 

läsning som ett hinder inom matematiken och då framförallt när det handlar om att lösa 

matematiska problem. Han menar att man istället bör se läsning som en nödvändig process i 

lärandet generellt. Läsprocessen blir på så vis ett sätt att utveckla dels förmågan att lösa 

matematiska problem men också förmågan att förstå andra typer av texter inom matematiken 

(Österholm, 2006, s. 2). Av detta kan slutsatsen dras att läsförståelse är något som bör integreras i 

arbetet med matematiken vilket Nicolas & Emata (2018) gör i sin studie. 

Sammanfattning av forskningsöversikten 

Den ovan nämnda forskningen visar dels att det finns en stark koppling mellan läsförståelse och 
matematik, dels att läsförståelse är något som bör integreras i matematikundervisningen. 
Lerkkanen m. fl. (2005) undersökte relationen mellan elevers matematiska prestation och 
läsförståelse under de två första skolåren och resultatet visar att det fanns en stark koppling 
mellan dessa. Vukovic m. fl. (2010) undersökte hur olika typer av lässvårigheter påverkar olika 
områden inom matematiken och resultatet visar att olika typer av lässvårigheter leder till olika 
svårigheter inom matematiken. Österholm (2006) undersökte i sin avhandling om det krävs en 
specifik läsförmåga för att förstå matematiska texter vilket resultatet visar att det inte behövdes. 
Nicolas och Emata (2018) undersöker om elevers problemlösningsförmåga utvecklas bättre om 
läsförståelseundervisning integreras i matematikundervisningen och resultatet visar att elevers 
problemlösningsförmåga förbättras om de arbetar integrerat med läsförståelse. Tidigare forskning 
har visat att läsförståelse har en stark koppling till matematiken och bör därför utvecklas i 
samband med matematikundervisningen. Hur lärare ser på detta och hur det tillämpas i praktiken 
finns det ännu inte särskilt mycket forskning om, därför bidrar denna studie med kunskap om hur 
verksamma lärare beskriver sitt arbete med läsförståelse inom matematiken.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Claes Nilholm (2007) menar att det finns situationer då den “normala” pedagogiken inte räcker 

till och att det då krävs specialpedagogiska åtgärder för olika grupper av individer. Han menar att 

det finns fyra olika grupper av individer som specialpedagogiken historiskt sett har riktat sig mot. 

En av dessa grupper är “Barn i problematiska lärandesituationer (till exempel i psykosociala 

svårigheter, i lässvårigheter, i generella svårigheter med lärandet).” (Nilholm, 2007, s. 26). I och 

med att denna studie undersöker hur lärare beskriver sitt arbete med elever i lässvårigheter 

kopplat till matematik och Nilholm (2007) menar att elever i lässvårigheter ofta är i behov av 

specialpedagogiska åtgärder har vi valt att utgå från två av specialpedagogikens perspektiv. De 

perspektiv som studien kommer att använda sig av är det relationella perspektivet och det 

kompensatoriska perspektivet. Dessa två perspektiv har använts som verktyg för att tolka den 

insamlade datan. 

Specialpedagogik ur ett kompensatoriskt och ett relationellt perspektiv 

Grundtankarna i det kompensatoriska perspektivet är att åtgärder ska sättas in som kompensation 

för elevers problem. I detta perspektiv blir det viktigt att identifiera elevers gemensamma brister 

och på så sätt dela in dem i olika problemgrupper. Därefter söker man efter bakomliggande 

neurologiska och psykologiska förklaringar till bristerna (Persson, 1998) för att sedan kunna sätta 

in åtgärder för att kompensera elevernas brister (Nilholm, 2007, s. 25; Nilholm, 2005,s. 127). Det 

kompensatoriska perspektivet grundar sig i medicinsk/psykologisk tradition och därför blir 

diagnostisering centralt inom detta perspektiv. Diagnoser används då för att kunna dela in elever i 

olika problemgrupper och sedan sätta in “rätt” åtgärd (Nilholm, 2007, s. 25). I och med detta ses 

det kompensatoriska perspektivet som något kortsiktigt med metodiska förslag på åtgärder 

(Jakobsson & Nilsson, 2019, s. 33). 

 

Grundtankarna i det relationella perspektivet är att miljön och relationerna påverkar individens 

möjlighet att lära och att det är i samspelet mellan dessa som behovet av stödinsatser ska 

identifieras och tillsättas (Persson, 1998; Nilholm, 2011, s. 99). Perspektivet karaktäriseras alltså 

av att problemen lyfts bort från eleven och istället läggs på relationerna och sammanhanget kring 

eleven (Persson, 1998; Nilholm, 2005, s. 127). Den relationella specialpedagogiken fokuserar 

därför på undervisningens oförmåga att nå alla elever oavsett eventuella svårigheter (Willén 

Lundgren & Karlsudd, 2013, s. 65). Det relationella perspektivet koncentrerar sig på “relationen 
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mellan faktorer på olika nivåer” (Jakobsson & Nilsson, 2019, s. 33). Även här förtydligas det att 

det inte är hos eleven problematiken ligger, utan att det är i samverkan och i relationerna som 

åtgärder behöver sättas in. Dessa typer av åtgärder och konsekvenserna av de ses som långsiktig 

specialpedagogik enligt Jakobsson & Nilsson (2019, s. 33) då lärandesituationen ändras i grunden 

för att förebygga framtida hinder.  

Skillnader mellan perspektiven 

Det kompensatoriska perspektivet skiljer sig mot det relationella i och med att man fokuserar på 

eleven som problembärare och att dessa problem ska kompenseras. Man tittar inte på 

undervisningssituationen och samspelet som sker mellan människorna i lärandesituationen som 

man däremot gör i det relationella perspektivet. I det kompensatoriska perspektivet kompenserar 

man för elevens problem medan man i det relationella kompenserar för undervisningens 

oförmåga att lära ut till alla elever. De två perspektiven skiljer sig även i hur man ser på 

åtgärderna, i det kompensatoriska ses dem som kortsiktiga och i det relationella ses dem som 

långsiktiga.  
 

I denna studie har vi utgått från dessa två perspektiv när intervjusvaren har tolkats och 

analyserats. På så sätt har vi kunnat få en bild av vilket perspektiv som dominerar lärarnas tankar 

kring de extra anpassningar och särskilt stöd som de säger att de gör och skulle vilja göra om 

tillräckligt med resurser fanns.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att analysera vilken inställning verksamma lärare har till läsförståelse inom 
matematiken och hur de beskriver sitt arbete med elever i lässvårigheter kopplat till matematik. 
Den syftar också till att undersöka huruvida de intervjuade lärarnas arbetssätt präglas av ett 
relationellt eller kompensatoriskt perspektiv från specialpedagogiken.  

 
Frågeställningar: 

1. Vilken inställning har lärare till läsförståelse inom matematik i praktiken? 
2. Hur beskriver lärare sitt arbete med elever i lässvårigheter kopplat till matematik? 
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Metod 

Eftersom denna studie syftar till att undersöka vilken inställning lärare har till läsförståelse 
kopplat till matematiken och hur de beskriver sitt arbete med elever i lässvårigheter och 
matematiksvårigheter valde vi att göra en intervjustudie med 8 verksamma lärare. Detta 
metodavsnitt kommer att beskriva vilken metod vi använt oss av och varför. Det kommer även 
att beskriva hur vi gjort urvalet till intervjuerna, hur vi tänkt kring forskningsetiska aspekter, 
validitet, reliabilitet och hur analysen av datan har genomförts.  

Kvalitativa intervjuer 

Denna studie har genomförts via kvalitativa intervjuer. Bryman (2011, s. 340) definierar 

kvalitativa studier som att de fokuserar mer på ord än på siffror, till skillnad från kvantitativa 

studier. Detta är för denna studie relevant då vi ville ta reda på lärares beskrivningar av hur de 

arbetar med läsförståelse inom matematiken. Studiens syfte var då avgörande för valet av metod 

då kvalitativa intervjuer gav oss möjligheten att samla in data som grundade sig i de verksamma 

lärarnas tankar och resonemang kring deras arbete med läsförståelse inom matematik.  

Datainsamling 

De kvalitativa intervjuerna var semistrukturerade och vi använde oss av en intervjuguide (bilaga 

1). Den innehöll planerade temabaserade huvudfrågor som var öppet formulerade med planerade 

och spontana följdfrågor i likhet med hur Bryman (2011, s. 206, 415) beskriver en 

semistrukturerad intervju. Det vill säga att frågorna är indelade i olika teman som ska beröras och 

inte behöver ställas i en bestämd ordning.  Intervjuguiden utformades efter de frågeställningar 

som studien syftar till att undersöka genom att frågeställningarna utgjorde de teman som 

intervjufrågorna kretsade kring. Studiens frågeställningar har brutits ner till de frågor som finns i 

intervjuguiden och dessa formulerades på så sätt att de svar som intervjupersonen gav skulle vara 

tydliga för oss att tolka och analysera för att sedan ge svar på frågeställningarna. Detta gör att 

frågorna i intervjuguiden möjliggjorde svar från de medverkande lärarna som kunde tillämpas på 

studiens frågeställning, i enlighet med Bryman (2011, s. 419). Frågorna i intervjuguiden var som 

ovan nämnt öppet formulerade, vilket Bryman förklarar som ett grundläggande kriterium för en 

kvalitativ intervju då frågorna inte bör vara för specifika eftersom intervjupersonen inte ska 

påverkas och begränsas i sina svar. Intervjuguiden inleds med frågor som rör intervjupersonens 

bakgrund, som till exempel antal år som verksam lärare och i vilka åldrar intervjupersonen har 
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undervisat. Att ta med bakgrundsinformation om intervjupersonen menar Bryman (2011, s. 420) 

är väsentligt för att kunna sätta in hens svar i ett sammanhang. Ett annat kriterium som Bryman 

(2011) nämner är viktigt för kvalitativa intervjuer är att bekanta sig med intervjupersonens 

arbetsplats för att få en djupare förståelse för dennes svar. Detta kriterium uppfylldes då vi är 

bekanta med de medverkande lärarna som intervjuats sedan tidigare.  

 

Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. Detta är för kvalitativa intervjuer viktigt för 

att kunna ta del av intervjupersonernas egna ord och för att kunna göra en detaljerad analys av 

det insamlade materialet (Bryman, 2011, s. 420). Bryman (2011, s. 422) skildrar att det är 

gynnsamt att genomföra en eller flera pilotintervjuer för att dels få erfarenhet av den valda 

metoden men också för att se hur väl intervjuguiden fungerar för studiens syfte och få möjlighet 

att revidera den inför de intervjuer som kommer analyseras i studien. Därför valde vi att 

genomföra en pilotintervju med en av de verksamma lärarna då vi fick en hög svarsfrekvens från 

de tillfrågade lärarna. Efter pilotintervjun adderades en sista fråga till intervjuguiden där de 

medverkande lärarna fick chansen att lägga till något ytterligare om de kände att de missat något i 

de tidigare frågorna. Alla intervjuer utom en genomfördes i deltagarnas respektive klassrum, den 

sista intervjun genomfördes i ett angränsande grupprum till deltagarens klassrum. Detta innebär 

att alla intervjuerna genomfördes i en lugn och ostörd miljö vilket är viktigt vid intervjuer så 

intervjupersonen inte ska behöva oroa sig för att någon obehörig hör vad som sägs under 

intervjun (Bryman, 2011, s. 421).  

Urval 

Eftersom tidsramen för detta arbete var begränsad gjordes ett bekvämlighetsurval i kombination 

med snöbollsurval för att hitta medverkande lärare till våra intervjuer. Med anledning av rådande 

omständigheter och begränsningar på grund av COVID-19 gjordes bekvämlighetsurvalet att 

enbart kontakta verksamma lärare som vi på olika sätt är bekanta med sedan tidigare eftersom det 

fanns större chans att dessa ville ställa upp på en intervju. Detta valet gjordes fastän Bryman 

(2011, s. 194) menar att de svar vi fått blir svåra att generalisera eftersom de medverkande lärarna 

inte representerar hela lärarkåren. Det faktum att det enbart skedde åtta intervjuer gör också att 

det inte heller går att fullt ut generalisera resultaten. Detta bortser vi från eftersom syftet med 

studien och dess metod var att undersöka lärares tankar och resonemang vilket motiverar 

metodvalet av en kvalitativ intervjustudie. Snöbollsurvalet är enligt Bryman (2011, s. 196) en 

variant av bekvämlighetsurval, där forskaren först kontaktar en eller flera respondenter som i sin 

tur används för att få kontakt med ytterligare respondenter som är passande för studiens syfte. 
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Snöbollsurvalet nyttjades i ett av fallen då en av lärarna vi kontaktade fick med sig två kollegor 

som också medverkade i studien. Bryman (2011, s. 434) menar att ett målinriktat urval är 

rekommenderat för en kvalitativ intervjustudie då man som forskare vill skapa en slags 

överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval. Med hjälp av vår teoretiska utgångspunkt 

som grundar sig i specialpedagogikens relationella och kompensatoriska perspektiv gjordes ett 

målinriktat urval av två av de medverkande lärarna då vi var medvetna om att de arbetar som 

speciallärare. Deras tankar och resonemang ansågs för vår studie vara relevanta för att besvara vår 

frågeställning. Ytterligare fyra lärare från denna skola medverkade i intervjuerna. De 

medverkande lärarna är verksamma vid två skolor i två olika kommuner inom Upplandsområdet. 

Den ena skolan är en f-5 skola och den andra är en f-6 skola.  

Analysmetod 

Då studien är en kvalitativ undersökning föll valet av analysmetod på vad Bryman (2011, s. 528-

529) kallar för tematisk analys. Detta innebär att transkripten har kodats med hjälp av två teman 

som grundar sig i vår frågeställning. Fejes och Thornberg (2015, s. 37) beskriver denna typ av 

analysmetod som kategorisering, där den insamlade datan kodas i kategorier som är framstående i 

transkripten. De kategorier eller teman som använts vid analysen har tagits fram genom att 

analysera likheter och skillnader i lärarnas svar och på så sätt reducerat den stora textmassan till 

ett antal kategorier (Fejes & Thornberg, 2015, s. 37). Intervjuerna transkriberades och därefter 

gjordes varsin självständig analys av transkripten. I och med att transkripten först har analyserats 

enskilt och sedan tillsammans har materialet analyserats flera gånger och vi har varit ense om hur 

det insamlade materialet ska tolkas. Detta för att stärka det som Bryman (2011, s. 352) kallar för 

intern reliabilitet. Efter att transkripten analyserats enskilt jämfördes våra separata analyser och 

därefter kunde underkategorier tas fram. Vi valde att analysera transkripten utifrån de två 

forskningsfrågorna, därför analyserades först transkripten med fokus på temat lärarnas inställning 

till läsförståelse kopplat till matematik. Därefter kunde fyra underkategorier tas fram som rör 

lärarnas inställning. De underkategorier som var framstående var begreppsförståelse, självständiga elever, 

problemlösning kontra färdighetsträning och bakomliggande faktorer. Dessa fyra underkategorier fick 

varsin färg som användes när materialet kodades av. Sedan analyserades transkripten en gång till 

med fokus på temat lärares beskrivning av sitt arbete med elever i lässvårigheter kopplat till 

matematiken. Därefter kunde fyra underkategorier tas fram som rör lärarnas beskrivningar av 

deras arbetssätt. De underkategorier som var framstående var begreppsutveckling, kompishjälp, läsa för 

eleven och integrerat arbete, dessa fyra underkategorier fick också varsin färg som användes vid 

avkodningen av materialet. Färgkoderna gjorde det möjligt att lättare kunna hitta likheter och 
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skillnader mellan lärarnas svar och på så sätt kunna sammanställa svaren till ett resultat för 

studien. 

Forskningsetiska aspekter 

Bryman (2011, s. 131) beskriver fyra grundläggande etiska frågor vilka rör frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet för de personer som är inblandade i forskningsstudien. Dessa 

utgör fyra krav som bör uppfyllas för att en forskningsstudie ska vara etisk (Vetenskapsrådet). 

Informationskravet innebär att de deltagande personerna i studien ska informeras om studiens 

syfte, att det är frivilligt att delta och att de när som helst kan dra tillbaka sitt deltagande i studien. 

Samtyckeskravet innebär att de deltagande personerna i studien måste ge sitt samtycke till att 

delta i studien. För att uppfylla konfidentialitetskravet krävs det att uppgifter om de deltagande 

personerna i studien ska behandlas så att inga obehöriga personer kan komma åt dem. 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet enbart får användas för studiens 

forskningsändamål (Bryman, 2011, s. 131-132). Genom att delge de medverkande lärarna ett 

informationsbrev där information om studiens syfte, hur studiens insamlade material skulle 

komma att användas och hur uppgifter om de medverkande lärarna skulle komma att hanteras 

har vi tagit hänsyn till informationskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet.  Samtyckeskravet uppfylldes genom att de medverkande lärarna skrev 

under en medgivandeblankett innan intervjuerna genomfördes (bilaga 2). De medverkande 

lärarna titulerades i intervjuerna med siffrorna 1 - 8 för att anonymisera den insamlade datan. 

Varken transkripten eller ljudupptagningarna innehåller namn som kan identifiera de 

medverkande lärarna. Anteckningar för att identifiera vilken titulerad siffra som hör ihop med 

respektive lärare förvarades oåtkomligt för obehöriga för att uppfylla konfidentialitetskravet. I 

och med detta kunde vi lova anonymitet till de medverkande lärarna eftersom det ej går att 

identifiera de medverkande lärarna i efterhand. Denna anonymitet kunde även utlovas då de 

medverkande lärarnas identitet inte är relevant för studien eftersom studien syftar till att analysera 

de medverkande lärarnas inställning i en viss fråga (Vetenskapsrådet, 2017). 

Validitet och reliabilitet 

Bryman (2011, s. 352) beskriver extern reliabilitet som till vilken grad en studie kan upprepas. 

Den sociala situationen som uppstår vid en kvalitativ studie är svår att skapa igen vid ett nytt 

tillfälle, därför blir den externa reliabiliteten svår att uppnå vid kvalitativa studier. Dock kan man 

kompensera detta genom att se till att intervjuerna efterliknar varandra. Den externa reliabiliteten 

hade eventuellt kunnat stärkas om en och samma person hade genomfört alla intervjuer. Trots 
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detta valde vi att sköta hälften av intervjuerna var då vi ser detta som ett lärtillfälle under vår 

utbildning. Vi båda var dock med under samtliga intervjuer för att intervjuerna skulle kunna 

utvärderas av oss båda i efterhand och för att intervjuerna ändå skulle vara så lika som möjligt.  
 

Bryman (2011, s. 352) beskriver extern validitet som till vilken grad en studies resultat kan 

generaliseras till andra situationer. Han menar att den externa validiteten blir ett problem för 

kvalitativa studier eftersom man använder sig av begränsade urval som gör att resultatet inte kan 

generaliseras. Detta faktum gäller även vår studie då studien syftar till att undersöka medverkande 

lärares inställning till läsförståelse och hur de beskriver sitt arbete med elever i lässvårigheter 

kopplat till matematiken. Resultaten blir alltså kopplade till just de lärare vi intervjuar och till den 

sociala situation som uppstår vid intervjuerna och är därför svåra att generalisera.  
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Analys av resultat 

Följande kapitel kommer att beskriva analysen av den insamlade datan. Studiens frågeställningar 

utgör varsitt avsnitt och dessa har legat till grund för de två teman som använts vid analysen. Den 

insamlade datan har tolkats utifrån specialpedagogikens relationella och kompensatoriska 

perspektiv. Det har funnits många likheter mellan lärarnas svar men en del intressanta skillnader 

har också påträffats. I diskussionen återfinns en kortfattad sammanfattning av resultatet.  

Lärares inställning till läsförståelse inom matematiken 

Efter att ha analyserat den insamlade datan har vi kommit fram till följande fyra underkategorier 

med utgångspunkt i studiens första frågeställning “Lärares inställning till läsförståelse inom 

matematiken”, begreppsförståelse, självständiga elever, problemlösning kontra färdighetsträning och 

bakomliggande faktorer. 

Begreppsförståelse 

Samtliga intervjuade lärare påpekade vikten av att lära sig matematiska begrepp och att utveckla 

en djupare förståelse för dessa begrepp. De menar att en djupare förståelse för begreppen 

underlättar för elevernas matematiska prestationer. Det finns däremot en skillnad mellan hur 

lärarna ser på begreppsförståelsen. Lärare 1 och 8 uttrycker en viss skillnad mellan 

begreppsförståelse och läsförståelse, då de säger att de kanske inte prioriterar just läsförståelsen 

utan att de snarare prioriterar begreppsförståelsen. Lärare 8 förklarar det som att läsförståelse 

handlar om att förstå en helhet medan begreppsförståelse handlar om att förstå en del av en 

helhet vilket innebär att förstår man begreppen så blir det lättare att förstå helheten och därmed 

orientera sig i sammanhanget. Övriga lärare belyser inte denna skillnad. Begreppen, menar lärarna 

är väsentliga för att sedan utveckla en generell läsförståelse, att det är de som bygger grunden för 

att utveckla en sådan läsförståelse som krävs för att lyckas inom matematiken. Att få en förståelse 

för matematiska begrepp innebär att man utvecklar en förmåga att generalisera i olika 

matematiska sammanhang menar lärare 3, 5 och 8. De betonar att generalisering är en väsentlig 

del i matematiken och lärare 8 beskriver exempelvis hur förståelsen av begreppet addition kan 

generaliseras till alla matematiska sammanhang som handlar om att lägga till. Lärare 2, 7 och 8 

påtalar vikten av att man som lärare använder sig av de korrekta matematiska begreppen i sin 

undervisning och att det görs konsekvent. Barn kan lika väl lära sig begreppet addition som 

begreppet plus, om man som lärare är konsekvent i sitt användande av begreppet förklarar lärare 
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7. Sju av åtta lärare uttrycker att begreppsinlärning är något som alla elever gynnas av, denna 

undervisning bör alltså inte fokuseras till enbart lässvaga elever. Av dessa sju lärare arbetar två av 

dem som speciallärare. Dessa två uttrycker en önskan om att klasslärarna borde arbeta mer med 

att utveckla en djupare förståelse för begreppen hos alla elever så att begreppsförståelse inte blir 

något som speciallärarna behöver ta över från klasslärarna menar lärare 2 och 7.  
 

Jag köper det också men jag har ju mitt perspektiv, specperspektivet, och det är nånting som jag jobbar med 
mot klasslärarna hela tiden, för jag tycker dom arbetar för lite begrepp överlag, jag tycker dom jobbar för 
lite med förförståelse överlag. (Lärare 7 om fråga 5.) 
 

Lärare 7 påtalar alltså vikten av att förförståelse av begrepp bör utvecklas i alla klassrum och att 

det är en grundläggande del i undervisningen oavsett om det är matematik eller andra ämnen. Att 

lärarna anser att alla elever gynnas av en djupare förståelse för begrepp inom matematiken talar 

för att deras inställning präglas av det relationella perspektivet inom specialpedagogiken. Detta 

eftersom samtliga lärare beskriver att undervisningen bör anpassas så att alla elever får möjlighet 

att utveckla en djupare förståelse av begreppen och därmed läsförståelsen i form av 

begreppsundervisning i klassrummet. Inställningen till att utveckla elevers förförståelse i form av 

att lägga fokus på begreppsförståelse är framträdande hos samtliga lärare. Detta menar lärarna är 

avgörande för att elever ska kunna bli självständiga inom matematikinlärning.  

Självständiga elever 

Lärare 1, 2, 5 och 6 menar att bristande läsförståelse blir förödande för elever eftersom de då inte 

förstår varken instruktioner eller uppgifter. Förstår man inte uppgifterna blir det otroligt svårt att 

lösa dem. Detta förklarar lärare 1, 2, 5 och 6 som en motivering till läsförståelsens viktiga roll 

inom matematiken. Samtliga lärare utom två påtalar vikten av att lära elever att bli självständiga i 

klassrummet. De menar att läsförståelsen är en förutsättning för att kunna vara självständig inom 

matematiken.  
 

Jag tror att vilket barn som helst vill arbeta självständigt, vill vara självständig och då kunna vara det så långt 
som det är möjligt. (Lärare 7 om fråga 7) 
 

Lärare 7 återkommer ofta till att elever vill kunna vara självständiga i sitt arbete och att det därför 

är väldigt viktigt att ge eleverna rätt verktyg för att de ska kunna bli självständiga. Lärare 2, 3, 5 

och 8 menar att det krävs att eleverna får möjlighet att utveckla en djupare förståelse om bland 

annat begreppen för att de ska kunna bli mer självständiga.  

 

Det handlar om att man ska kunna tillgodogöra sig information för att sen kunna göra smarta val. (Lärare 8 
om fråga 5) 
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Lärare 8 förklarar alltså att lärare måste ge elever rätt verktyg för att de sedan ska kunna 

tillgodogöra sig tillräckligt med information för att kunna lösa uppgifterna och därmed bli 

självständiga. Inställningen hos majoriteten av lärarna är att läsförståelse är en viktig del i 

matematiken och att en fungerande läsförståelse är ett kriterium för att kunna bli självständig i 

matematikundervisningen. Lärarnas inställning till att forma självständiga elever med hjälp av 

förförståelse av begrepp kan kopplas till det relationella perspektivet inom specialpedagogiken. 

Att utveckla elever mot en djupare förståelse för att bli mer självständiga kan ses som ett 

förebyggande och långsiktigt arbete vilket också präglas av det relationella perspektivet.  

Problemlösning kontra färdighetsträning 

Alla åtta lärare menar att läsförståelse framförallt är viktigt inom matematiken när man kommer 

till problemlösningsuppgifter i text. De förklarar att elever med bristande läsförståelse får stora 

svårigheter vid dessa typer av uppgifter. Lärare 2, 7 och 8 beskriver att elever med bristande 

läsförståelse ofta kan ta sig igenom själva texten i uppgiften men de förstår inte hur de ska göra 

för att lösa den. Det kan bland annat gå åt så mycket kraft att avkoda texten så att när de väl har 

läst klart texten så minns de inte vad de läst, de vet inte vilken information de fått och de förstår 

inte heller vad det frågas efter. Nästan alla lärare är också överens om att läsförståelse inte spelar 

någon större roll inom matematiken när det kommer till färdighetsträning. Lärare 1 menar t.ex. 

att så länge man har förstått principen av avkodning, att man läser från vänster till höger så kan 

man arbeta med färdighetsträning. Lärare 7 däremot säger att hen inte kan komma på något 

område där läsförståelsen inte spelar någon roll. Även om färdighetsträning i sig inte kräver 

någon speciell läsförståelse så menar lärare 7 att det ändå behövs en grund av begreppsförståelse 

och ordkunskap som hen menar är en typ av läsförståelse.  

Bakomliggande faktorer 

Sex av åtta lärare nämner i intervjuerna några former av bakomliggande faktorer som de menar 

kan påverka elevernas läsförståelse. Fem av dessa sex påpekar bristen av begreppsförståelse hos 

elever med svenska som andraspråk och menar då att det faktum att de är svenska som 

andraspråkselever gör att det påverkar deras förståelse av problemlösningsuppgifter. Dyslexi är en 

bakomliggande faktor som lärare 2, 7 och 8 nämner. De menar bland annat att en svag 

avkodningsförmåga ofta innebär att elever får anstränga sig otroligt mycket vid själva 

avkodningen av problemlösningsuppgifter så när de väl har tagit sig igenom texten har de ändå 

ingen aning om hur de ska lösa problemet.  Lärare 2 menar dock att dyslexi inte nödvändigtvis 

innebär att man är dålig på matematik, bara att det kan påverka själva läsförståelsen. Lärare 2 

nämner också att låg kognitiv förmåga kan påverka elevers läs- och matematikprestationer. Lärare 
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7 som arbetar som speciallärare menar att det ofta kan vara svårt att avgöra vad som är vad i 

elevers lässvårigheter. Hen ställer sig frågande till om det kan vara svag läsförståelse, eller en 

bristande koncentrationsförmåga som är fallet hos elever med ADHD. Dessa inställningar hos 

lärarna kring elevers eventuella bakomliggande faktorer som leder till bristande läsförståelse kan 

kopplas till specialpedagogikens kompensatoriska perspektiv. Eftersom de bakomliggande 

faktorerna återfinns hos eleverna gör det att problematiken fokuseras till eleverna snarare än till 

undervisningen.  

Lärares beskrivningar av sitt arbetssätt med elever i lässvårigheter kopplat 
till matematik. 

Efter att ha analyserat den insamlade datan har vi kommit fram till följande fyra underkategorier 

med utgångspunkt i studiens andra frågeställning “Lärares beskrivning av deras arbetssätt med 

elever i lässvårigheter kopplat till matematik”: begreppsutveckling, kompishjälp, lärare läser för elev och 

integrerat arbete. 

Begreppsutveckling 

Samtliga lärare menar att de arbetar med begrepp när det kommer till läsförståelse inom 

matematikundervisningen. Sju av åtta lärare beskriver ett repeterande arbetssätt av begrepp inom 

matematik för en ökad läsförståelse. De påtalar att det är viktigt att kontinuerligt repetera aktuella 

begrepp som eleverna behöver för att utveckla en djupare förståelse. Lärare 8 beskriver till 

exempel att hen använder sig av begreppslistor där eleverna får träna på begrepp under en så 

kallad fem-minutare, eleverna får förhöra varandra under fem minuters tid om begreppens 

betydelse med jämna mellanrum. Övriga lärare har muntliga repetitioner med hela klassen både 

före och efter aktuellt arbetsområde inom matematiken. Lärare 1, 3, 7 och 8 beskriver även att de 

muntligt går igenom de begrepp som finns i de läromedlen som eleverna arbetar i för att bygga 

upp en slags förförståelse till arbetsområdet. Genom att låta eleverna höra och själva använda de 

korrekta matematiska begreppen menar lärare 3, 6 och 7 att eleverna får en djupare förståelse 

kring dessa begrepp. Lärare 1, 4 och 6 beskriver att de arbetar mycket med att skriva begrepp på 

tavlan för att belysa dem och deras betydelse för eleverna. I kombination med detta utnyttjar 

lärare 1 konceptet Veckans ord för att träna på dessa begrepp. Hen beskriver då att klassen har 

ett visst antal ord på tavlan under en hel vecka och att eleverna då kontinuerligt ska öva både 

ordens betydelse men också lära sig stava orden. Tre av lärarna beskriver att de arbetar med 

signalord, det vill säga ord som indikerar vilket räknesätt som eleverna ska använda sig av vid 

problemlösningsuppgifter.  
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Jag har koncentrerat mig liksom mer på matematiken och dom här begreppen som pekar ut valet av 

räknesätt. (Lärare 6 om fråga 3) 

 

Dessa lärare menar då att ord som till exempel tillsammans och färre signalerar om vilket 

räknesätt som ska användas och att man ska göra eleverna medvetna om att använda detta som 

en strategi. Lärare 7 och 8 beskriver även att de konkretiserar begrepp för att förtydliga och skapa 

en djupare förståelse för dem inom matematiken. Lärare 7 använder sig av konkret material som 

till exempel tårtbitar för att skapa förståelse för begrepp inom bråk. Lärare 8 beskriver att hen 

ofta använder sig av bildstöd, det vill säga att hen kopplar en viss bild till ett visst räknesätt för att 

förtydliga räknesättens innebörd och vilka begrepp som hör till dem. Lärare 7 beskriver även att 

hen måste arbeta med regelrätta begreppslektioner på grund av att hen arbetar som speciallärare i 

liten undervisningsgrupp, där eleverna måste få ännu mer tid till att befästa begreppens betydelse. 

Majoriteten av de arbetssätt som lärarna beskriver kan kopplas till specialpedagogikens 

relationella perspektiv eftersom det är själva undervisningssituationen man anpassar snarare än att 

anpassa efter  enstaka individers problematik. Att kontinuerligt arbeta med begreppsförståelse 

kan ses som ett långsiktigt arbete som även det stämmer överens med specialpedagogikens 

relationella perspektiv. Eftersom att lärare 7 beskriver att man har regelrätta begreppslektioner på 

grund av att hen undervisar i liten undervisningsgrupp med elever som har olika variationer av 

diagnoser kan det snarare kopplas till det kompensatoriska perspektivet, då man anpassar efter 

individens tillkortakommanden.  

Kompishjälp 

6 av 8 lärare beskriver att de använder sig av någon form av kompishjälp i arbetet med läsning 

inom matematiken. Lärare 3 beskriver till exempel vikten av att ha en fungerande hjälpkultur i 

klassrummet. 
 

[...]det är ju faktiskt så att man måste bygga upp det i ett klassrum, du ska vara van att hjälpa en kompis. 

(Lärare 3 om fråga 4) 

 

Hen menar att en klass behöver ha en stark hjälpkultur eftersom relationen mellan lärare/elev 

och elev/elev är viktig då det enligt lärare 3 gynnar elevernas motivation till att lära sig. Även 

lärare 5, 6 och 7 beskriver att de nyttjar en slags hjälpkultur i klassrummet där elever ska vara 

vana vid att både fråga en kompis eller hjälpa en kompis. Lärare 1 och 4 beskriver att de ofta 

brukar para ihop en stark elev med en svagare elev då de anser att båda eleverna gynnas av detta. 

Lärare 5 berättar att dennes elever får gå runt och hjälpa kompisar om de själva är klara med sina 
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uppgifter och att detta är en väldigt effektiv metod. Fyra av lärarna beskriver inte uttryckligen att 

de brukar para ihop starkare och svagare elever men de beskriver ändå att de starka eleverna får 

chans att utveckla sin förståelse när de får förklara för någon som behöver hjälp. Lärare 1 och 5 

motiverar även att kompishjälp är gynnsamt då elever ofta kan ge varandra mer elevnära 

förklaringar än vad en vuxen kan ge eleven.  Då detta arbetssätt att använda eleverna som 

resurser för varandra bygger på relationer i klassrummet kan en stark koppling dras till 

specialpedagogikens relationella perspektiv. Man nyttjar relationen mellan elever snarare än att 

anpassa för enstaka individers problematik.   

Lärare läser för elev 

Sju av åtta lärare beskriver att de brukar läsa uppgifterna eller instruktionerna för elever som har 

problem med läsningen. Lärarna beskriver att de arbetar på detta sätt för att läsningen inte ska bli 

ytterligare ett hinder för eleverna i matematiken som redan är komplicerad i sig. De nämner även 

att de gör detta för de allra svagaste eleverna. De beskriver till exempel att de läser för elever med 

svenska som andraspråk, elever med dyslexi och de elever som har stora lässvårigheter. Två av 

lärarna beskriver att de använder sig av inläsningstjänst för att underlätta för elever med 

lässvårigheter. Lärare 2 motiverar användandet av inläsningstjänst som att eleverna får möjlighet 

att bli självständiga då de kan använda det som ett verktyg. Lärare 3 beskriver att hen använder 

läromedlet Favorit Matematik som även finns digitalt. Eleverna kan då se filmer och få 

instruktioner och/eller uppgifter upplästa för sig om det behövs. Lärare 6 beskriver däremot att 

hen inte använder sig av något digitalt hjälpmedel då hen inte anser att det har behövts. Dessa 

beskrivningar av arbetssätt kan kopplas till specialpedagogikens kompensatoriska perspektiv då 

de olika arbetssätten används för att kompensera för elevers problematik (Nilholm, 2007, s. 25), 

som till exempel att lärarna läser för de svagare eleverna.  

Integrerat arbete 

Lärare 4 beskriver att hen har försökt arbeta integrerat med matematiken och svenskan. Hen har 

då använt sig av lässtrategier i matematikundervisningen som eleverna har lärt sig på svenskan. 

Hen beskriver att det finns ett material som heter Läsfixarna där man använder sig av olika figurer 

som symboliserar en varsin lässtrategi. Det finns t.ex. en spågumma som hen nämner, vilken 

symboliserar att man ska förutspå möjliga utsagor i en text. Lärare 4 nämner då att den kan 

appliceras vid problemlösning i matematiken för att förutse möjliga lösningar. Detta arbetssätt 

innebär att man på ett sätt förändrar undervisningssituationen för samtliga elever genom att ge 

dem verktyg för att lösa problemlösningsuppgifter. Arbetssättet kan därför kopplas till det 



 

 30 

relationella perspektivet inom specialpedagogiken där man fokuserar på situationen kring 

eleverna.  
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Diskussion 

I följande avsnitt kommer resultaten från analysen att diskuteras i förhållande till det som 

beskrivits i forskningsöversikten och de teoretiska utgångspunkterna för denna studie. Resultaten 

har diskuterats tematiskt, vilket innebär att studiens två forskningsfrågor delar in diskussionen i 

två delar. Först har resultaten kring lärares inställning till läsförståelse kopplat till matematiken 

diskuterats och därefter har resultaten kring lärares beskrivningar av deras arbete med elever i 

lässvårigheter inom matematiken diskuterats.  

Lärares inställning till läsförståelse inom matematiken 

Det material som insamlats i studien visar att de medverkande lärarna har en positiv inställning 

till läsförståelse och dess betydelse inom matematiken. Likt Lerkkanen, Rasku-Puttonen, Aunola 

och Nurmi (2005) tenderar de intervjuade lärarna att mer eller mindre påpeka att kopplingen 

mellan läsförståelse och matematiken är stark. Även Jordan (2007), Nicolas & Emata (2018) och 

Vukovic, Lesaux och Siegel (2010) menar att denna koppling är stark. De belyser dessutom att 

kopplingen är absolut starkast när det kommer till problemlösning inom matematiken vilket även 

majoriteten av de intervjuade lärarna påpekade. Denna majoritet av intervjuade lärare antyder att 

det är enbart inom problemlösning som elever i lässvårigheter får problem, några beskriver 

dessutom elever med dyslexi som inte har problem med något annat inom matematiken förutom 

problemlösning. Detta kan ställas mot vad Vukovic m.fl. (2010) beskriver i sin studie där deras 

resultat visar att elever med dyslexi inte bara har svårigheter med problemlösningsuppgifter utan 

även med uppgifter i form av aritmetisk talfakta som till exempel 5+5=10. Forskarna menar alltså 

att de fonologiska svårigheter som ofta finns hos elever med dyslexi inte bara påverkar förmågan 

att läsa utan även avkodning av matematiska siffror och symboler.  
 

Samtliga intervjuade lärare beskriver en inställning där matematiska begrepp är viktiga för att 

utveckla en läsförståelse och djupare förståelse inom matematik. Majoriteten av lärarna antyder 

att läsförståelse inom matematiken de facto handlar om begreppsförståelse. Den tidigare 

forskning som redogjorts i denna studie nämner inte just begreppsförståelse som en typ av 

läsförståelse till skillnad från de intervjuade lärarna. Därmed synliggörs en skillnad mellan hur 

aktiva lärare ser på läsförståelse i praktisk verksamhet jämfört med den tidigare forskningen.  
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Majoriteten av de intervjuade lärarna betonar vikten av att skapa självständiga elever i 

klassrummet. De menar att detta görs genom att utveckla en fungerande läsförståelse. Detta kan 

kopplas till det Österholm (2006) beskriver där läsning bör ses som en nödvändig process inom 

allt lärande. Han beskriver vidare att utvecklandet av läsning blir ett sätt att utveckla förmågan att 

lösa matematiska problem och därmed göra eleverna mer självständiga.  
 

Majoriteten av de intervjuade lärarna menar att det ofta finns olika bakomliggande faktorer som 

kan ligga till grund för bristande läsförståelse. De faktorer som lärarna nämner är svag kognitiv 

förmåga, dyslexi/bristande avkodningsförmåga, svenska som andraspråk och ADHD. Dessa 

bakomliggande faktorer är något som också tas upp i forskningsöversikten, förutom 

andraspråkselever. Vi finner det intressant att andraspråkselever inte nämns i den tidigare 

forskningen som en bakomliggande faktor till lässvårigheter inom matematiken. Det var enbart 

de intervjuade lärarna som nämnde det som en bakomliggande faktor. Lerkkanen m.fl. (2005) och 

Vukovic m.fl. (2010) beskriver att det finns vissa gemensamma kognitiva komponenter som krävs 

för att kunna läsa och räkna. De menar att svårigheter i att lösa vissa matematiska problem kan 

grundas i dessa bakomliggande faktorer likt det de intervjuade lärarna nämner. Även Jordan 

(2007) påpekar att det krävs olika typer av kognitiva förmågor för att lösa matematiska problem, 

till exempel krävs ett fungerande arbetsminne för att eleven ska minnas all väsentlig information i 

uppgiften för att kunna lösa den. Jordan (2007) menar däremot att elever med 

avkodningssvårigheter inte nödvändigtvis visar samma svårigheter inom matematiken, vilket även 

lärare 2 nämner då hen menar att elever med dyslexi inte nödvändigtvis har svårigheter inom 

matematik.  
 

Lärarnas inställning präglas av både specialpedagogiska relationella och kompensatoriska 

perspektiv. I och med att de intervjuade lärarna talar mycket om vikten av att utveckla en 

fungerande begreppsförståelse inom matematiken för alla elever präglas just den delen av det 

relationella perspektivet. Även det faktum att lärarna påtalar vikten av att forma självständiga 

elever med hjälp av en djupare förståelse präglas av det relationella perspektivet. Däremot kan 

lärarnas inställning till att det ofta finns olika bakomliggande faktorer som ligger till grund för 

elevers bristande läsförståelse kopplas till det kompensatoriska perspektivet eftersom problemet 

fokuseras till individen snarare än till undervisningen.  
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Lärares beskrivningar av sitt arbetssätt med elever i lässvårigheter kopplat 
till matematik  

De arbetssätt som framförallt beskrivs av de intervjuade lärarna är att de på olika sätt arbetar med 

begrepp inom matematiken. De betonar vikten av att skapa en läsförståelse i form av en djupare 

förståelse för begreppen. De beskriver att de hela tiden arbetar kontinuerligt med begreppen till 

exempel genom att konkretisera begreppen eller genom att använda begreppslistor. Detta kan 

kopplas till det Nicolas & Emata (2018) skriver, det vill säga att det är viktigt att elever 

kontinuerligt får arbeta med läsförståelse inom matematiken. Som nämnts ovan beskriver inte 

den tidigare forskningen uttryckligen vikten av att arbeta med begreppen inom matematiken, 

däremot påtalas vikten av att arbeta med läsförståelse inom matematiken.  
 

Majoriteten av lärarna beskriver att de använder sig av kompishjälp som ett arbetssätt för att 

arbeta med läsförståelse inom matematiken. De beskriver att det är väldigt gynnsamt att använda 

eleverna som resurser för varandra. De menar att de svagare eleverna får chans att lära på ett mer 

elevnära sätt medan de starkare eleverna får chans att fördjupa sina kunskaper när de får förklara 

för andra. Den tidigare forskningen betonar vikten av att arbeta med läsförståelse inom 

matematiken utan att egentligen ge konkreta exempel på hur man kan göra. De intervjuade 

lärarna i denna studie beskriver detta arbetssätt som ett konkret exempel på hur man kan arbeta 

med läsförståelse inom matematiken på ett gynnsamt sätt. Att använda sig av kompishjälp vid 

utveckling av läsförståelse i klassrummet antas vara ett inarbetat arbetssätt som lärarna nyttjar 

även inom andra områden.  
 

Lärarna beskriver även att de arbetar med att elever i lässvårigheter kan få matematiska texter 

upplästa för sig på olika sätt. Antingen läser läraren högt för eleven, eller så kan elever få texten 

uppläst via till exempel inläsningstjänst. Att lärare läser för elever när de till exempel arbetar med 

problemlösningsuppgifter för att stötta dem och se till att de får möjlighet att träna den 

matematiska förmågan var något som sju av åtta lärare nämnde i intervjuerna. Detta arbetssätt 

kan kopplas till det Österholm (2006) nämner om att separera läsningen från matematik. Lärarna 

beskriver att de läser för eleverna för att detta inte ska bli ytterligare ett hinder för eleverna i 

matematiken som redan kan vara nog komplicerad. Detta synsätt som de intervjuade lärarna har, 

att se läsningen som ett hinder inom matematiken stämmer överens med den tidigare forskningen 

Österholm (2006) redogör för i sin avhandling. De intervjuade lärarna separerar alltså läsningen 

från matematiken. Österholm (2006) ställer sig kritisk till att göra det då han i sin avhandling 

menar att läsningen bör vara en del av matematikundervisningen.  
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Endast en lärare beskriver att hen arbetar med läsförståelse integrerat i matematikundervisningen. 

Vi finner det intressant att det endast är en lärare som uttryckligen säger att hen använder sig av 

lässtrategier från svenskundervisningen för att utveckla läsförståelsen inom matematiken. Detta 

eftersom Nicolas och Emata (2018) med sin studie visar att ett integrerat arbetssätt är effektivt 

när man arbetar med läsförståelse inom matematiken.  
 

De intervjuade lärarnas arbetssätt präglas av både det relationella och kompensatoriska 

perspektivet inom specialpedagogiken. Att lärarna arbetar med begrepp på olika sätt kan kopplas 

till det relationella perspektivet då undervisningssituationen anpassas för alla elever. Även att 

nyttja eleverna som resurser för varandra i form av kompishjälp kan kopplas till det relationella 

perspektivet då lärandet i dessa situationer bygger på sociala relationer mellan eleverna. Att arbeta 

integrerat med läsförståelse inom matematiken kan också kopplas till det relationella perspektivet 

eftersom att det likt begreppsundervisningen blir en anpassning av hela undervisningen. Att 

lärarna beskriver ett arbetssätt där eleverna på något sätt får texter och liknande upplästa för dem 

kan däremot kopplas till det kompensatoriska perspektivet då man kompenserar för elevernas 

oförmåga att förstå texter.  
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Konklusion 

Denna studie har syftat till att analysera hur några aktiva lärare i grundskolans yngre år beskriver 

sin inställning till läsförståelse inom matematiken och hur de beskriver sitt arbete med elever i 

lässvårigheter kopplat till matematiken. Genom att använda specialpedagogikens relationella och 

kompensatoriska perspektiv som teoretiska utgångspunkter har sedan lärarnas beskrivningar av 

sin inställning och sitt arbete med elever i lässvårigheter inom matematiken tolkats och 

analyserats.  
 

Efter att ha analyserat den insamlade datan kan slutsatser dras att lärarnas inställning till 

läsförståelse och matematik är positiv och att de anser att det finns en stark koppling mellan 

läsförståelse och matematik. De anser även att läsförståelse är något som man bör arbeta med på 

ett eller annat sätt inom matematiken.  Lärarnas inställning präglas av att matematiska begrepp är 

det väsentliga som eleverna behöver få en djupare förståelse för. Förståelse för begreppen menar 

lärarna är grunden till ökad förståelse hos eleverna inom matematiken och därför kan slutsatsen 

dras att lärarna anser att läsförståelse inom matematiken i stora drag handlar om 

begreppsförståelse.  Ytterligare en slutsats som kan dras är att lärarna menar att det är främst 

inom problemlösning som läsförståelse, det vill säga begreppsförståelse spelar en större roll inom 

matematiken. 
 

Analysen av den insamlade datan leder också till slutsatser kring lärarnas beskrivningar av deras 

arbetssätt. En slutsats som kan dras är att lärarna arbetar kontinuerligt med att utveckla 

begreppsförståelse hos eleverna på olika sätt när de arbetar med läsförståelse inom matematiken. 

Ytterligare en slutsats är att lärarna nyttjar eleverna som resurser till varandra i form av 

kompishjälp, och att lärarna arbetar med att elever i lässvårigheter får texter inom matematiken 

upplästa för sig. Detta genom att läraren antingen läser högt för eleven eller att eleven får 

använda exempelvis inläsningstjänst.  
 

Efter att ha tolkat resultaten med hjälp av det relationella och kompensatoriska perspektivet kan 

slutsatser dras att lärares inställningar och arbetssätt kring läsförståelse inom matematiken präglas 

av båda perspektiven. Det relationella perspektivet präglar dock en större del av lärarnas 

beskrivningar medan det kompensatoriska präglar en mindre del av dem.  
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Majoriteten av lärarna tog upp elever som har svenska som andraspråk som exempel när de skulle 

beskriva elever med lässvårigheter inom matematiken. Det vore därför  intressant att vidare 

studera huruvida det finns en överrepresentation av elever med svenska som andraspråk som har 

problem med läsningen inom matematiken. Beror det då på svag läsförmåga eller beror det på ett 

bristande ordförråd som i sin tur påverkar begreppsförståelsen?  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Bakgrundsinformation 
Lärare nr  
Hur många år har du varit verksam som lärare? 
Vilka åldrar har du undervisat? 
Vilken årskurs har du idag? 
Hur länge har du arbetat som speciallärare? 
 
Tema 1 
1. På vilket sätt anser du att läsförståelse och matematik hänger ihop? 
 
2. Inom vilka områden i matematiken anser du att läsförmågan har störst betydelse? 
 
3. Är läsförståelse något du prioriterar inom matematikundervisningen? 
• Varför/Varför inte? 

 
Tema 2 
4. Kan du beskriva en elev eller situation där du har uppfattat att bristande läsförmåga har 
hindrat elevens matematikutveckling?  
• Vilka anpassningar gjorde du? 

 
5. Vilka för- och nackdelar finns det med att arbeta med läsförståelse inom 
matematikundervisningen? 
 
6. Har du något exempel på hur du arbetar med läsförståelse i matematikundervisningen? 
 
7. Hur skulle du vilja arbeta med elever i lässvårigheter inom matematik om det inte finns 
några begränsningar? 
 
8. Vill du lägga till något ytterligare? 
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Bilaga 2. Information och medgivandeblankett 

Information om en studie av lässvårigheter inom matematik 
 

Vi är lärarstudenter som går sjätte terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett 
examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 
universitet.  

 
Kortfattad info om studien 

 
I en intervjustudie undersöker vi hur aktiva lärare beskriver sitt arbete med elever i lässvårigheter 
kopplat till matematik.  
Deltagandet i studien innebär att vi kommer att intervjua dig och andra verksamma lärare. Vi 
kommer att samla in data genom att spela in intervjuerna.  

 
Materialet kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av det, 
samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien kommer alla personuppgifter vara 
borttagna. Materialet kommer inte att användas för annat än forskning och presentationer av 
studiens resultat.  
 
Om du godkänner ditt medverkande i studien skriver du under blanketten.  
Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 
Handledare: Hanna Fredriksdotter 
 
Uppsala 20 april 2020 
 
Anna Nygårds  

Sofie Paulsson  
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Medgivande till deltagande i en studie 

Studien, som kommer att handla om lässvårigheter inom matematik, kommer att utföras inom 
ramen för ett exemensarbete. Studien utförs av Anna Nygårds och Sofie Paulsson som går sjätte 
terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 
Uppsala Universitet.  

 
Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  

 
Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer intervjuas 
och att intervjun spelas in och att materialet kommer analyseras av ovan nämnda studenter. Jag 
har förstått detta och vill delta i studien. 

 
Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig 
och när som helst kan avbrytas av mig. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på 
insamlade data där jag deltar, även efter att datainsamlingen har genomförts.  

 
Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 
deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 
forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 
Medverkande lärares namn: …………………………………………….  
 
Mailadress: …………………………………………………………………………….. 
 
 
....................................................................... 
Ort och datum    
 
 
.......................................................................  
Underskrift   
 

 

 


