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Sammanfattning  

Syftet med denna rapport var att genom fyra intervjuer ta reda på hur lärare i årskurs fem och sex 

uppfattar relationen mellan läsförståelse- och matematiksvårigheter samt hur de väljer att arbeta 

inom dessa områden. Vi har även genom enkäter hos dessa lärares elever valt att undersöka hur 

de uppfattar sin kunskap inom läsförståelse och matematik. Vi har sedan försökt att relatera dessa 

till varandra. Den teori vi har utgått från i denna rapport är fenomenografi som handlar om hur 

människor uppfattar sin omvärld. Studien har genomförts på två skolor i två olika kommuner. 

Resultatet av lärarnas uppfattningar och arbetssätt har sammanställts i kategorier genom en tabell 

och resultatet av elevernas uppfattningar synliggörs genom diagram med efterföljande 

reflektioner. Utifrån vår studie verkar lärarna generellt uppfatta en relation mellan 

läsförståelsesvårigheter och matematiksvårigheter och utifrån elevernas resultat verkar lärarnas 

arbetssätt vara gynnande för elevernas inlärningsmöjligheter inom läsförståelse och matematik.   

 

Nyckelord: läsförståelsesvårigheter, matematiksvårigheter, uppfattningar, fenomenografi, 

begreppsuppfattning 
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Inledning 

Som blivande matematiklärare i grundskolans yngre åldrar har under vår utbildning ett intresse 

för det omdebatterade sambandet mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter växt 

fram. Under våra år på lärarutbildningen och mer specifikt under den verksamhetsförlagda delen 

av utbildningen har vi uppmärksammat att lärare inte alltid är medvetna om detta eventuella 

samband och inte alltid har ett arbetssätt som medvetet gynnar detta i sin undervisning. Som 

lärare anser vi att man till viss del bör hålla sig uppdaterad i aktuell pedagogik- och 

utbildningsforskning för att på bästa möjliga sätt hitta arbetsmetoder som gynnar alla elever.  

Vårt intresse för matematik och problematiken kring företeelsen har legat till grund och 

resulterat i detta examensarbete kallat ”Ja, det är klart jag ser ett samband!” som handlar om 

lärares uppfattningar kring sambandet mellan läsförståelsesvårigheter och matematiksvårigheter 

och hur dessa uppfattningar och arbetsmetoder kan avspegla sig på hur deras elever ser på sin 

egen kunskap inom läsförståelse och matematik. 

Vi vill tacka de medverkande lärarna och eleverna på de undersökta skolorna som har varit till 

stor hjälp och oumbärliga för att vi ska kunnat ha möjligheten att genomföra denna studie. 
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Bakgrund 

Man kan möjligen tro att det är relativt okomplicerat att undervisa i matematik då det finns 

både informativa läromedel samt riktlinjer om hur arbetet ska gå till. Trots detta visar 

undersökningar att elever inte har de kunskaperna inom matematiken som de borde ha (Löwing, 

2006, s. 9). De saknar kunskaper i matematik  

”som behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för att tolka det ökade flödet av 
information och för att kunna följa och delta i beslutsprocesser i samhället” (Löwing, 2006, s. 30).  

Det finns därför en utvecklingspotential när det gäller matematikundervisningen. 

Varje delområde inom matematiken har sin egen terminologi och varje räknesätt sina egna 

speciella uttryck knutna till sig som sällan förekommer i vardagsspråket (Malmer & Adler, 1996, s. 

37). Malmer och Adler (ibid.) ger subtraktion, addera, sannolikhet, cylinder, summa och nämnare som 

exempel på dessa. Denna typ av begrepp har i denna studie valts att ses som en del av det vi valt 

att kalla matematikspråk. Även i många vardagliga situationer förekommer matematiska begrepp, 

till exempel vid jämförelser eller skillnader av storlek, vikt och antal (ibid., s. 36). Alla dessa 

begrepp kan leda till ett avstånd mellan elever och lärare då glappet mellan vad eleverna faktiskt 

förstår och det som läraren försöker lära ut är för stort (ibid., s. 39). Enligt Lgr 11 (2010, s. 13, 

62) ska matematikundervisningen i skolan ge möjlighet att utveckla elevers förtrogenhet till 

matematikens grundläggande begrepp, hur dessa bör användas samt ge möjlighet för att eleverna 

ska kunna utveckla ett matematiskt tänkande. För att kunna anpassa undervisningen till 

variationen av elevernas språkliga kompetens krävs det att läraren själv både förstår och brukar 

det matematiska språket och matematikens procedurer korrekt (Malmer & Adler, 1996, s. 39). 

Löwing (2006, s. 19) nämner flera avgörande faktorer för optimal kunskapsutveckling hos 

eleverna där även hon nämner lärares egen kunskap kring ämnet som ett exempel.  

Skolans läroplan understryker att ett av lärarnas uppdrag i skolan är att:  

”ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Lgr 11, 2010, s. 14).  

För att lättare kunna individualisera undervisningen, vilket är ett mål, sätts ibland extra resurser in 

som till exempel specialpedagoger. För att detta ska leda till ökad inlärning måste det göras en 

god övergripande planering som inkluderar både en förståelse för elevens förkunskaper och mål 

för varje enskild elev (Löwing, 2006, s. 192, 194). För att nå fram till elever med 

matematiksvårigheter är inte alltid rätt väg att ständigt lägga undervisningen på en lägre nivå med 

enklare uppgifter utan att istället ändra valet av arbetssätt (Malmer & Adler, 1996, s. 7).  
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Många elever har som nämnts här ovan ett bristfälligt ordförråd och bristande 

begreppsförståelse inom matematiken, vilket tydligt synliggörs i samband med läsuppgifter där 

texten ofta är kompakt och har ett matematiskt språk som av eleverna kan uppfattas som 

obegripligt (Malmer & Adler, 1996, s. 29). 

Den internationella undersökningen PISA undersöker elevers läsförståelse och kunskaper i 

matematik (Skolverket, 2010, s. 6). Resultatet från den senaste undersökningen 2009 visar att det 

genomsnittliga resultatet har försämrats både i läsförståelse och i matematik jämfört med tidigare 

års undersökningar (ibid., s. 28). Tidigare år har Sveriges elever visat på betydligt godare 

läsförståelse än andra länder medan eleverna numera ligger på en genomsnittsnivå (ibid.). Även i 

matematiken visade eleverna från 2003 års resultat på signifikant högre kunskaper i matematik än 

andra medverkande länder, något som inte heller längre är gällande (ibid., s. 12). Enligt 

Ekonomifakta (2012) är en försämrad läsförståelse hos eleverna en anledning till de nämnda 

försämringarna i matematikämnet. 

Enligt Stenhags avhandling från 2010 (s. 163) orsakas många matematiska fel hos elever av 

förståelsesvårigheter eller feltolkningar av matematikuppgifter. Stenhag exemplifierar med resultat 

från Möllehed att hela 60 procent av elevernas matematiska misstag grundas i 

läsförståelseproblematik, likt Ekonomifaktas resonemang. Läsförståelse är grundläggande för 

elevers kognitiva utveckling i alla ämnen i skolan och därmed även inom matematikämnet 

(Stenhag, 2010, s. 163). 

Stenhag presenterar i sin avhandling (2010, s. 168) den så kallade läsförståelsehypotesen, en 

förklaringsmodell till att elever som presterar bra i matematik i årskurs 9 även har god 

läsförståelse. Hypotesen förstärks med hjälp av resultaten från hans (ibid.) studie av 2006 års 

nationella prov i läsförståelse i svenskämnet där 83 procent av eleverna med slutbetyget VG eller 

MVG i matematik även hade betyget VG eller MVG på läsförståelsedelen på det nationella 

provet i svenska. Resultatet visar dock ej det omvända, att goda betyg på läsförståelsedelen 

garanterar goda slutbetyg i matematikämnet. Förklaringen är, enligt Stenhag, att det krävs mer än 

god läsförståelse för att uppnå god kunskap i matematik (Stenhag, 2010, s. 166, 168). 

Med detta som bakgrund och efter det vi erfarit under vår verksamhetsförlagda utbildning vill 

vi gå vidare och studera en företeelse, nämligen elevers svårigheter med att lösa 

matematikuppgifter satta i relation till läsförståelse. Närmare bestämt vill vi studera hur lärare ser 

på denna företeelse samt hur de väljer att arbeta utifrån dessa uppfattningar. Vi vill även studera 

hur eleverna själva uppfattar sin kunskap i läsförståelse och matematikuppgifter samt om det 

finns en koppling mellan lärares uppfattningar och elevers påstådda syn på företeelsen. 
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 Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

Betyde lsen av lärares  uppfat tningar 

Denna studie handlar dels om att ta reda på lärares uppfattningar kring en viss företeelse. 

Erkki Pehkonen (2001, s. 232) definierar begreppet uppfattning som en individs personliga 

kunskap om en företeelse.  Detta betyder inte att kunskapen behöver ha någon typ av generell 

grund.  

Pehkonen (2001, s. 234) menar att lärares uppfattningar kring ett ämne kan styra elevernas 

inlärning inom ämnet. Detta betyder att lärarens uppfattning om till exempel svårigheter inom 

matematiken kan komma att styra elevernas matematikinlärning. Pehkonen (ibid.) ger då ett 

exempel där han menar på att om en lärare uppfattar skolmatematiken som främst ett 

räknesystem så kommer troligtvis eleverna att få räkna mycket under lektionerna. Han (ibid.) 

menar samtidigt att elevernas egen uppfattning om ämnet även styr deras prestationer. Slutsatsen 

av detta är att lärarna påverkar elevernas inlärning genom sina egna uppfattningar men man bör 

tänka på att även elevens egen uppfattning styr inlärningsprocessen. Nationellt centrum för 

matematikutbildning (NCM) fick 1999 i uppdrag att genomföra en studie om lärares 

uppfattningar kring elevers matematiksvårigheter. Sterner och Lundberg (2002, s. 183-201) har i 

sin rapport presenterat detta resultat. Enligt Sterner och Lundberg (ibid., s. 183) pekar NCM på 

att lärare bidrar till elevers utveckling och att ovissheten om lärares uppfattningar kring olika 

aspekter inom matematiken gör det svårare att finna förbättringar i verksamheten. Det finns alltså 

skäl till att kartlägga lärares uppfattningar om olika företeelser och däribland aspekter inom 

matematiksvårigheter. Enkäter delades ut av NCM till lärare i landet där de fick svara på ett antal 

frågor. Ett av NCM:s problemområden var ”Vilka uppfattningar lärare har om sambandet mellan läs- 

och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter” (Sterner & Lundberg, 2002, s. 184). I enkäten fick lärarna 

en fråga som löd ”Vilka är de troliga orsakerna till att elever är i både läs- och skrivsvårigheter och 

matematiksvårigheter, enligt din uppfattning?” (enligt Sterner & Lundberg, 2002, s. 196). Resultatet av 

denna fråga visade på att lärarna till största del ansåg att ärftlighet låg till grund för elevers läs- 

och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter. En stor procent av svaren utgjorde även faktorn 

att det finns för lite resurser i skolan (ibid, s. 196). NCM (enligt Sterner & Lundberg, 2002, s. 197) 

drar slutsatsen att om ärftligheten skulle ligga till grund för dessa svårigheter skulle eleverna vara 

så gott som helt oemottagliga för lärarnas goda kunskaper. 

Pehkonen (2001, s. 237) anser att det finns två typer av uppfattningsnivåer, ytuppfattning och 

djupuppfattning. Han (ibid.,) menar att en lärarens ytuppfattning är den uppfattning som läraren 

medvetet uttalar, ett exempel skulle vara att läraren uttalar att denne uppfattar ett samband mellan 
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läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter. Lärarens djupuppfattning däremot handlar 

enligt Pehkonen (ibid., s. 238) om det som kan anses som en omedveten uppfattning, den som 

oftast speglar av sig i lärarens val av undervisning. Läraren vid nämnt exempel kanske inte arbetar 

med begrepp eller läsförståelse i matematiken utan endast låter eleverna själva räkna i böckerna 

vilket då skulle betyda att lärarens ytuppfattning inte stämmer överens med dess djupuppfattning. 

Betyde lsen av e l evers  uppfat tningar 

 Som nämnts tidigare menar Pehkonen (2001, s. 234) att elevernas inlärning även påverkas av 

deras egna uppfattningar kring olika aspekter inom skolämnet. Om elevens uppfattningar kring 

till exempel matematik är negativa kan detta utgöra ett hinder i elevens lärande (ibid). Om dessa 

negativa uppfattningar kvarstår kan en passivitet uppkomma hos eleven vilket kan medföra att 

eleven lägger större fokus på att minnas och lära sig utantill istället för att skapa förståelse inom 

ämnet (Pehkonen, 2001, s. 238). Pehkonen (2001, s, 240) menar, som nämnt ovan, att inte enbart 

lärarens förhållningssätt utan även att lärarens undervisningssätt påverkar elevens uppfattningar 

om ett ämne. Om en lärare exempelvis endast väljer att arbeta i boken inom matematiken 

kommer efter hand troligtvis eleven uppfatta matematik som endast räkning (ibid.).  

Pehkonen (2001, s. 241) menar att lärares syn på matematiken har orsakats av tre bidragande 

faktorer: 

• Lärarens egna universitetsstudier 

• Den yrkesmässiga eller professionella uppfattningen 

• Lärarens fortbildning 

 

När man talar om hur elever uppfattar matematiken anser Pehkonen (2001, s. 241) att det 

endast finns en bidragande faktor nämligen deras egna upplevda erfarenheter kring 

undervisningen.  

Relat ionen mel lan läs-  och skrivsvårigheter  och matematiksvårigheter  

Sterner och Lundberg (2006, s. 22) förklarar att det finns ett samband mellan 

matematiksvårigheter och läs- och skrivsvårigheter. De menar att om ett barn tidigt misslyckas i 

sin läs- och skrivutveckling kan detta få stora konsekvenser även för förmågor inom matematik. 

Sterner och Lundberg (ibid.) anser att om ett barn ser läsande och skrivande som stressiga och 

ångestladdade situationer kan det leda till låg självkänsla som i sin tur kan leda till att barnet blir 

lågpresterande även i andra ämnen. Även Steeves (enligt Sterner & Lundberg, 2002, s. 88) 

framhåller i sin forskning att barn som har nedsatt läs- och skrivförmåga kan få problem även i 
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matematiken. Han (ibid.) anser att dessa svårigheter kan uppkomma även vid uträkningar av 

räkneuppgifter och att det då inte behöver vara sättet att tänka matematiskt som utgör detta 

hinder. Sterner och Lundberg (2006, s. 18) påpekar, precis som Steeves, att sättet att tänka 

matematiskt inte behöver vara en svårighet utan det faktum att förstå innebörden av alla språkliga 

begrepp.  

Malmer (2002, s. 80) anser även hon att elevers bristande självförtroende inom läs- och 

skrivutvecklingen lätt kan komma att påverka prestationen i andra ämnen. Malmer (ibid.) nämner 

då framförallt matematiken då hon menar att det kan vara ett av de ämnen som påverkas mest. 

Malmer (ibid., s. 81) menar att den språkliga förmågan är grunden till allt lärande. Om en elev har 

ett väl fungerande språk så kommer denne ha bättre förutsättningar att lyckas i andra ämnen.  

Sterner och Lundberg (2002, s. 88) vill dock framhålla att det inte alltid finns ett samband 

mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter. De (ibid.) menar att för att lösa en 

uppgift i matematiken så krävs det att man kommer ihåg innehållet i uppgiften. Sterner och 

Lundberg (2002, s. 86) tar med andra ord upp vikten av arbetsminnets betydelse för inlärningen. 

Malmer och Adler (1996, s. 29) anser att ett försämrat arbetsminne kan störa eleven i 

matematiska processer. När en elev ska läsa en text i matematiken kan bristande arbetsminne 

göra att eleven inte kommer ihåg den uppräknande fakta som framgår i talet. Malmer och Adler 

(ibid.) menar också att ett bristande arbetsminne har en negativ inverkan då muntliga 

instruktioner ges, eleven kommer då inte håg vad som sagts och vet därmed heller inte hur 

uppgiften ska fullföljas.  

Lärares förhål lningssät t  gäl lande läs förs tåe lse  i  re lat ion t i l l  matematiken 

Lärare anses enligt Löwing (2006, s. 90, 143), även nämnt i läroplanen, behöva kunna möta 

elever med olika förutsättningar och behov samt att lärarna själva bör kunna behärska ett 

matematiskt språk och förstå elevers olika problem baserade på olika förutsättningar. Läraren 

måste kunna både förklara och lösa problem men även göra det möjligt att konkretisera och 

verklighetsanpassa detta för olika elever (ibid.). Malmer och Adler (1996, s. 36) menar att detta 

kan göras genom att lärare väljer att använda sig av elevernas närmiljö och deras specifika 

erfarenheter för att lättare ge begreppen en innebörd. Sterner och Lundberg (2002, s. 85) 

framhåller att om en elev har svårigheter med att uppfatta begrepp kan detta påverka både läsning 

och skrivning, men också matematiken vilket nämnts tidigare. Om man tolkar vissa ord i en 

matematisk uppgift fel kan det leda till att hela uppgiften tolkas fel och därmed blir svår eller 

eventuellt omöjlig att lösa. Enligt Löwings studie (2006, s. 213) utav matematikundervisning 

lotsas ofta elever med hjälp av lärarna fram till det rätta svaret i matematikundervisningen. 

Löwing (ibid., s. 205) menar att på grund av tidspress talar lärare och elever ofta förbi varandra, 
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läraren uppfattar därför inte elevens egentliga problem. Löwing (ibid., s. 210) menar 

fortsättningsvis att för att en lärare ska kunna se och förstå vad det är en elev inte förstår måste 

de ta sig tid till att lyssna på elevens problem och elevens förklaringar.  

Sterner och Lundberg (2006, s. 146) ger ett antal exempel på hur man som lärare kan arbeta 

med läsförståelse inom matematiken. De anser att det är mycket viktigt att läsförståelse och 

diskussioner kommer in även under matematiklektionerna (ibid., s. 93). Sterner och Lundberg 

(ibid., s. 147) menar att en arbetsmetod kan vara att läsa matematikuppgifter högt för eleverna i 

helklass för att underlätta för de elever som har problem med läsförståelsen. Eleverna kan också 

få läsa en uppgift i grupp och försöka skriva om den utifrån sin egen språkliga förmåga och sina 

erfarenheter. Det kan på så vis bli enklare att förstå hur uppgiften ska lösas (ibid). Att skriva 

matematik kan enligt Sterner och Lundberg (ibid., s. 148) vara en bra metod för att öva 

förståelsen inom ämnet. 

Vikten av at t  använda det  matematiska språket 

Löwing (2006, s. 213) menar att om elever har svårigheter med att behärska det matematiska 

språket kan det leda till att de har svårt att tolka en text och därmed även till ett större behov av 

hjälp vid matematikundervisningen. Enligt Löwing (ibid., s. 145) är en orsak till den problematik 

som idag råder kring elevers bristande matematikkunskaper avsaknaden av ett matematiskt språk. 

Då det som tidigare nämnts enligt Löwing (ibid., s. 11) inom matematiken finns många ord, 

uttryck och begrepp är det viktigt att eleverna behärskar alla dessa. Detta är enligt Löwing (ibid.) 

viktigt när eleverna läser en uppgift i matematiken, de måste förstå innebörden i begreppen för 

att förstå hur de ska kunna gå till väga för att kunna lösa den. Löwing (ibid., s. 145) poängterar 

också att det är viktigt att lärare är medvetna om det matematiska språket och inte försöker 

undvika det genom att använda ett vardagsspråk eller bortse ifrån specifika begrepp i sin 

undervisning, då detta istället kan hämma elevernas kunskapsutveckling. Enligt Malmer och Adler 

(1996, s. 53) bör lärare ge elever möjlighet att bygga upp ett matematiskt språk på olika sätt. Ett 

gynnande arbetssätt enligt Malmer och Adler (ibid.) skulle vara att låta elever tala matematik och 

då gärna parvis. De menar att arbete i mindre grupper är utvecklande för elever då de samtidigt 

kan reflektera tillsammans över sitt lärande och få chans att uttrycka sina egna förklaringar 

(Malmer & Adler, 1996, s. 53). För att ett matematiskt språk ska utvecklas menar Löwing (2006, 

s. 11) att det är viktigt att lärare använder ett medvetet och konsekvent arbetssätt. En betydande 

poäng är nämligen att eleverna inte bara måste uppfatta detta språk utan även behärska det 

genom att själva använda det (Löwing, 2006, s. 155). 
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Teoretisk utgångspunkt 

Med ovan bakgrund och nedslag i tidigare forskning vill vi i denna studie undersöka elevers 

och lärares uppfattningar om matematik kopplat till läsförståelse. 

Som teoretisk utgångspunkt har vi valt fenomenografi. Uljens (1989, s. 7) beskriver 

fenomenografi som ett sätt att fånga människors uppfattningar kring ett fenomen i sin omvärld. 

Även Fai (2003, s. 145) beskriver fenomenografin som ett sätt att uppfatta ett fenomen och 

menar att detta görs utifrån sina egna erfarenheter. Kroksmark (2007, s. 4) påpekar att 

fenomenografin främst används inom didaktisk och pedagogisk forskning.  

Uljens (1989, s. 10) anser att det inte är människors uppfattningar om ett fenomen utan av ett 

fenomen som man undersöker, detta betyder att man ser till människans grundläggande förståelse 

av en företeelse. Att ha en uppfattning om en företeelse handlar enligt Uljens (ibid.) däremot om 

att människan har en åsikt om något och inte hur personen uppfattar företeelsen. I denna studie 

vill vi försöka se hur lärare förstår kopplingen mellan elevens eventuella svårigheter av 

matematikens lästal och elevens läsförståelseförmåga. Det kan dock vara svårt att skilja lärares 

förståelse av detta fenomen från lärares åsikt i frågan. Fai (2003, s. 147) talar om fenomenografin 

och menar att ett och samma fenomen kan upplevas på oerhört många sätt. 

Det som Uljens (1989, s. 13) menar är centralt i det fenomenografiska perspektivet är att man 

gör skillnad på  

”vad något är och vad det uppfattas vara” (Uljens, 1989, s. 13).  

Som nämnt ovan har forskning visat att det tycks finnas någon typ av samband mellan läs- och 

skrivsvårigheter och matematiksvårigheter (Sterner & Lundberg, 2006, s. 17). Det denna studie 

vill undersöka är hur ett antal lärare ser på detta samband. Marton och Booth menar (enligt Fai, 

2003, s. 148, 153) att en människas sätt att uppfatta ett fenomen grundar sig i människans sätt att 

tänka samt att olika erfarenheter kan ge möjlighet till olika synsätt kring samma fenomen. Uljens 

(1989, s. 30) talar även han om hur människor uppfattar samma fenomen olika utifrån tidigare 

erfarenheter.  

Uljens (1989, s. 30) menar att fenomen kan ses på två olika sätt, som primära fenomen och 

som sekundära fenomen. Primära fenomen handlar främst om uppfattningar kring konkreta ting 

såsom ett föremål eller en text. Sekundära fenomen, som vi snarare förhåller oss till i denna 

studie, handlar om fenomen inom exempelvis lärarkunskap och inlärning, det handlar om 

personens egen uppfattning grundad i dennes erfarenhet (ibid., s. 31). Då det är lärares 

uppfattningar kring ett fenomen som vi vill fånga i denna studie tar vi utgångspunkt i att det är 

lärares erfarenheter som styr deras uppfattningar.  

Som nämnt ovan talar Pehkonen (2001, s. 237) om ytuppfattningar, de uppfattningar som en 

person direkt uttalar. Denna uppfattning relaterar vi till Uljens (1989, s. 32) uppfattning om 

sekundära fenomen som innebär att personen kan ge uttryck för sina uppfattningar utan att 

forskaren jämför dem med verkligheten. I denna studie utgår vi ifrån att det endast är 



 13 

ytuppfattningar som vi kan fånga eftersom vi inte kommer att använda oss av observationer. 

Observationer tror vi skulle kunna öka möjligheten att fånga lärarens djupuppfattning. De 

begrepp som Egidius (2002, s. 159) menar är centrala inom fenomenografin är omvärld och 

uppfattningar. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur lärare uppfattar relationen mellan 

läsförståelsesvårigheter och matematiksvårigheter samt hur dessa uppfattningar kan påverka valet 

av arbetssätt. Lärarnas uppfattningar vill vi sedan relatera till deras elevers syn på sin egen 

kunskap inom dessa områden. Syftet har vi valt att bryta ner i följande tre frågeställningar: 

 

I. Vilka uppfattningar har lärare kring relationen mellan läsförståelsesvårigheter och 

matematiksvårigheter? 

 

II. Vilka arbetssätt anser lärare vara mest gynnande vid undervisning kring läsförståelse 

inom svenska och matematik? 

 

III. Hur uppfattar elever sin egen kunskap inom läsförståelse och matematik? 
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Metod 

Då vi valt att se på lärares uppfattningar kring en företeelse, nämligen sambandet mellan 

läsförståelsesvårigheter och matematiksvårigheter har vi valt att intervjua ett antal lärare. Vi vill i 

nästa steg relatera lärarnas uppfattningar och deras påstådda arbetsmetoder till elevernas egna 

uppfattningar om sin egen kunskap i dessa ämnen. För att fånga in elevernas syn har vi valt enkät 

som metod. Detta kapitel kommer först att redovisa arbetsfördelningen i denna studie för att 

sedan beskriva hur vi har gått tillväga vid genomförandet av dessa intervjuer och enkäter. Vi 

kommer även visa på hur urvalet har gått till samt de etiska aspekter som tagits hänsyn till i 

studien. Vi kommer i rapporten att benämna skolorna där lärarna och eleverna återfinns som 

skola A samt skola B för att på enklaste vis skilja dem åt.  

Arbetsfördelning 

Vi har valt att dela upp arbetet genom att Nathalie har ansvarat för intervjudelen och Emma 

för arbetet med enkäten. Med ansvar menar vi att Nathalie har beskrivit intervju som metod samt 

dess genomförande i denna rapport men även förberett intervjuerna. Vi har dock genomfört 

intervjuerna tillsammans. Emma har beskrivit enkät som metod och dess genomförande i 

rapporten. Vi har tagit fram enkätfrågorna tillsammans men Emma har haft huvudansvaret för 

genomförandet. Vid sammanställningen av våra data valde vi att dela upp arbetet mellan 

skolorna, vi ansvarade för att beskriva resultatet från varsin skola. Nathalie ansvarade för 

transkriberingen av de två intervjuerna samt sammanställningen av de enkäter som genomfördes 

på skola A. Emma ansvarade därmed för de två intervjuerna samt enkäterna på skola B. Det 

övriga arbetet, resultatsammanställning, analys, skrivande samt insamling av tidigare forskning 

genomfördes tillsammans.  

Metoder för datainsamling 

Interv ju  

Vi har valt att använda oss av intervju som metod då Kvale (1997, s. 9) menar på att det ger 

oss som forskare möjligheten att lyssna till människors uppfattningar om olika företeelser i sin 

omvärld. Han (ibid., s. 13) menar att intervju är ett professionellt samtal som är uppbyggt med 

struktur samt har någon form av syfte. Det finns däremot olika sätt på vilket man kan utforma en 

intervju. Gruppintervju är en vanligt förekommande form när man vill fånga in olika personers 

uppfattningar. Risken med denna typ av intervju är att man som forskare har mindre kontroll 

över situationen vilket kan leda till en kaotisk datainsamling som följaktligen kan göra analysen 
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mer komplicerad (ibid., s. 97). Av denna anledning har vi istället valt att använda oss av enskilda 

intervjuer med lärarna i denna studie. 

Vi har utformat en intervjuguide (se bilaga 1) som enligt Kvale (1997, s. 121) i stort ska 

beskriva de ämnen som ska behandlas under intervjun samt innehåller förslag på intervjufrågor. 

Med fördelen att ändra både frågornas form och ordning under intervjutillfället har vi använt oss 

av vad man kallar en halvstrukturerad intervjuform (ibid., s. 117).   

Innan vårt möte informerades de medverkande om syftet med intervjun genom mail. Vi valde 

att inte låta intervjupersonerna se frågorna innan intervjun då det kan minska tillförlitligheten på 

spontaniteten i deras svar. Under delkapitlet etiska aspekter har vi mer utförligt beskrivit hur vi 

tagit hänsyn till de olika etiska kraven som gäller vid en studie.  

Egidius (2002, s. 158) menar att intervju är den vanligaste metoden inom fenomenografin då 

det på så sätt är lättast att fånga människors uppfattningar i sin omvärld. Kroksmark (2007, s. 30) 

anser att människors uppfattningar framkommer vid språkliga uttryck och fenomenografin har då 

främst används sig av intervju för att fånga dessa språkliga drag.  

  Uljens (1989, s. 13) anser att ett fenomen alltid uppfattas på något sätt och att det inte 

nödvändigtvis är detsamma som hur fenomenet är. Genom intervju kunde vi ta reda på hur 

lärarna uppfattar sambandet mellan läsförståelsesvårigheter och matematiksvårigheter, det vill 

säga hur de uppfattar fenomenet. Vi kan genom intervju däremot inte ta reda på hur företeelsen ter 

sig i verkligheten.  

Urval 

Antalet intervjupersoner som behövs vid en undersökning är enligt Kvale (1997, s. 97) 

beroende av dess syfte. Då vi, i vårt upplägg av studien, valt att även använda oss av enkät som 

metod valde vi att intervjua fyra personer. Dessa arbetar på två olika skolor i två olika kommuner 

i Mellansverige. På båda skolorna har vi valt att intervjua en lärare och en specialpedagog som alla 

undervisar på mellanstadiet. De båda lärarna undervisar i svenska och matematik vilket är 

relevant för vår studie. De två specialpedagogerna arbetar med elever i de intervjuade lärarnas 

klasser. Vi har valt att involvera specialpedagogerna i vår studie för att få ytterligare variation 

kring uppfattningar om fenomenet då de arbetar med elever som i huvudsak har svårigheter inom 

matematik och svenska.  

Den ena skolan ligger strax utanför en mellanstor stad där de flesta elever har föräldrar med 

akademisk bakgrund. Den andra skolan ligger i en tätort med liknande socioekonomiska 

förutsättningar. De båda skolorna ligger i upptagningsområden utan mångkulturell spridning.  

Genomförande 

Vi hade som tidigare nämnt förberett en intervjuguide med olika temaområden och frågor 

som skulle behandlas samt via mail meddelat de medverkande om syftet med intervjun.   
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Då vi är två som intervjuar hade vi innan intervjuerna övat på våra frågor samt gjort upp en 

viss grad av struktur vad gällde frågeställandet. Detta för att undvika att vi talade i mun på 

varandra och för att känna oss säkra kring ämnet och därmed även ge ett professionellt intryck.  

De fyra intervjutillfällena ägde rum i april 2013 och har genomförts på de skolor där 

intervjuade lärare arbetar. På plats informerades de även om de etiska aspekter som är gällande 

vid en forskningsstudie, beskrivna i avsnittet om etiska aspekter. Det finns ett flertal faktorer som 

kan påverka genomförandet och utfallet av en intervju där ibland valet av tid och plats för att till 

exempel minimera risken för störningar från omgivningen. För att vi lättare skulle få en 

intervjutid som passade lärarna valde vi att använda oss av deras arbetsplatser för vårt möte. 

Kvale (1997, s. 118) förespråkar även en sådan plats där respondenterna kan känna sig trygga 

vilket kan leda till att de lättare kan prata fritt om sina uppfattningar. Vi satt i ett avskilt och tyst 

arbetsrum där övriga lärare hade givits information om att en pågående intervju ägde rum. Detta 

för att minska risken för att någon skulle komma in. 

Intervjun startade med olika bakgrundsfrågor som behandlade lärarnas profession och 

yrkesrelaterade bakgrund och fortsatte med mer djupgående frågor kring deras arbetsmetoder 

och erfarenheter kring den företeelse som intresserade oss. 

Vi spelade in intervjun med hjälp av inspelningsfunktionen på våra mobiltelefoner. Att 

ljuduppta intervjun gjorde att vi som intervjuare kunde koncentrera oss på ämnet samtidigt som 

samtalet med dess tonfall och pauser finns bevarade vilket Kvale (1997, s. 147) förespråkar. Vi 

hade även valt att ha ett anteckningsblock till vårt förfogande då vi inte fullt ut förlitar oss på vårt 

eget ihågkommande. Det användes för att kunna skriva ned spontana minnesanteckningar samt 

följdfrågor som uppkom under intervjun. För att minska risken för distraktion hos lärarna 

gjordes endast medvetna kortare noteringar. Vi valde sedan att transkribera intervjuerna. Kvale 

(ibid., s. 155) menar att man genom en utskrift strukturerar upp intervjun vilket gör det lättare att 

analysera sin datainsamling, se vidare i delkapitlet bearbetning. 

Enkät 

Som en andra metod har vi valt att använda oss av enkäter (se bilaga 2). Om man vill ta reda 

på en människas uppfattning om något skulle enligt Kylén (2004, s. 9) till exempel intervju kunna 

anses som ett bättre alternativ då man lättare kan få förståelse för hur personen tänker och 

känner för olika företeelser. Då vi måste ta hänsyn till tidsaspekten finns ingen möjlighet att 

hinna intervjua ett större antal elever, därmed valde vi att använda en annan metod för att fånga 

deras uppfattningar kring sin egen kunskap (Kylén, 2004, s. 10). Enkäter är ett enkelt sätt att nå ut 

till ett stort antal människor vilket ligger till grund för valet av denna metod. Enkäten omfattar ett 

antal påståenden som behandlar hur eleverna uppfattar sin egen kunskap inom läsförståelse och 

matematik. Eleverna besvarade dessa påståenden individuellt utifrån sina egna erfarenheter.  



 18 

I enkäten gavs varje påstående tre svarsalternativ, Ja, Ganska och Nej. Kylén (2004, s. 71) 

menar att styrda svar kan vara en nackdel vid enkäter då svaren kan styra tanken hos den som 

svarar. Då eleverna endast är mellan tolv och tretton år anser vi att användningen av styrda svar 

var till vår fördel för att underlätta för eleverna. Nackdelen med enkäten är dock att vi inte har 

vetskapen om eleverna utan reflektion kring påståendena kryssade i svaren. Vårt val av 

formulering skulle även kunna gjort att eleverna missförstod ett påstående vilket fortsättningsvis 

skulle kunna leda till att deras riktiga uppfattning inte framkom (Kylén, 2004, s. 71). Som ett 

försök att motverka detta har vi utfört en teststudie innan enkäterna delades ut. Vi valde att ställa 

ett antal av dessa påståenden till några barn i samma ålder för att se hur de förhåller sig till 

frågorna. Med hjälp av deras svar kunde vi utforma enkäten förhoppningsvis mer förståelig för 

eleverna.  

Resultaten av dessa enkäter sammanställdes sedan. Detta skedde klassvis, det vill säga att vi 

sammanställde de två klasserna var för sig. Detta gjordes för att kunna jämföra elevernas 

uppfattningar med respektive lärares och specialpedagogers uppfattning.  

Då vi valde att använda enkäter kan vi endast fånga upp elevernas ytuppfattning om 

företeelsen (Pehkonen, 2001, s. 237). I denna studie tar vi reda på vad eleverna har för 

uppfattningar av sin egen kunskap, detta menar Uljens (1989, s. 7) är elevens grundläggande 

förståelse om företeelsen. Eleverna uppfattar sin kunskap utifrån sina egna erfarenheter, det som 

han, (ibid., 31) som nämnt, kallar sekundära uppfattningar.  

Urval 

Men tanke på vårt syfte har vi valt att dela ut enkäterna till elever vars lärare och 

specialpedagog vi valt att intervjua. Eleverna går i årskurs fem och sex det vill säga, de flesta 

elever är mellan tolv och tretton år gamla. Innan undersökningen genomfördes skickades en 

medgivandeblankett (se bilaga 3) ut till elevernas vårdnadshavare där de fick godkänna om deras 

barn fick delta i studien eller ej. När blanketterna hade kommit tillbaka fick de elever som 

godkänts att delta i vår studie därmed fylla i enkäterna. Vi har valt att undersöka elever i årskurs 

fem och sex då vi utbildar oss till lärare i grundskolans yngre åldrar Elever i årskurs fem och sex 

bör enligt skolans kunskapskrav ha en utvecklad läsförståelse vilket även motiverar vårt urval av 

medverkande.  

Genomförande 

Datainsamlingen startade med att vi åkte ut till de två skolor där studien skulle genomföras för 

att lämna ut medgivandeblanketter till eleverna som de fick ta med hem för godkännande från 

vårdnadshavarna. Eleverna informerades om att medgivandeblanketterna skulle återlämnas till 

läraren senast fyra dagar efter utgivandet. På grund av vår tidsbegränsning fick de elever som vid 

tillfället för enkäten inte lämnat en påskriven blankett ej delta i undersökningen.  

Vi hade givit lärarna på skolorna i uppdrag att dela ut enkäterna till eleverna som sedan fick 

fylla i dessa. På grund av miljömässiga och ekonomiska skäl valde vi att inte åka tillbaka till 
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skolorna för att dela ut enkäterna själva. Vi hade kommit överens med lärarna om en tidpunkt på 

dagen då enkäterna skulle delas ut. Tiden sattes efter lunch då det är ett tillfälle som eleverna 

oftast är både pigga och har ny energi. Vi hade meddelat lärarna att de gärna fick förtydliga för 

eleverna om det fanns påståenden eller begrepp i enkäten som de inte förstod.  

Lärarna hade tilldelats varsitt frankerat kuvert för de ifyllda enkäterna som de sedan förslöt 

och sände till oss per post. Dessa fick vi tillbaka knappt en vecka efter vårt utgivande av 

medgivandeblanketterna.  

På skola A har vi delat ut 30 medgivandeblanketter med ett bortfall på 5 stycken vilket 

resulterade i 25 genomförda enkäter. På skola B delades 32 medgivandeblanketter ut med ett 

bortfall på 8 stycken. Sammanlagt fick vi således in 49 enkätsvar.  

Bearbetning och analysmetod 

Interv ju 

För att kunna analysera våra data måste den enligt Kylén (2004, s. 161) bearbetas och 

sammanställas. Då vi fick tillgång till våra data från de olika metoderna vid olika tillfällen valde vi 

till en början att bearbeta och sammanställa intervjudata och enkätdata separat. Vid 

bearbetningen av våra intervjuer ansvarade som nämnt Nathalie för sammanställning och 

transkribering av skola A och Emma för skola B. Vid det första tillfället som vi lyssnade på våra 

ljudinspelningar närvarade vi båda. Vi förde anteckningar och gjorde en mer övergripande 

sammanställning över intervjuerna. Detta gjordes för att kunna påbörja utformandet av kategorier 

som används i både resultat och analys. 

Transkriberingsfasen var tidskrävande och gjordes på dator där dokumenten sparades ner på 

tre olika platser. Detta för att säkra oss i fall dataproblem skulle uppstå. För att göra 

arbetsprocessen lättare bör sammanställningen vara översiktlig och lättförståelig menar Kylén 

(2004, s. 161). Ordagrann transkribering gjordes därför av utvalda delar ur intervjun och i övrigt 

använde vi oss av ett slags loggbok som Merriam (1994, s. 98) utarbetat. Denna innebär att 

forskaren noterar viktiga delar och uttalanden som den intervjuade delgett under intervjun. 

Sammanställningen kompletterades därefter med de anteckningar vi gjorde under 

intervjutillfällena. 

Enkät 

När de ifyllda enkäterna mottagits sammanställde vi resultaten från respektive klass var för sig. 

Vi valde sedan att sammanställa följande påståenden från enkäten som vi ansåg mest relevanta för 

att lättast upptäcka elevernas uppfattningar av olika aspekter kring det undersökta fenomenet: 
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• Jag tycker att jag är bra på att läsa längre texter 

• Jag tycker att jag är bra på att förstå det jag läser 

• När jag har läst en längre text tycker jag att det kan vara svårt att komma ihåg det som stod i början 

• Jag tycker att jag är bra på matematik 

• Jag tycker att det är lätt att läsa en längre uppgift i matematiken och förstå hur jag ska lösa den 

• Jag tycker att det finns många ord i matematiken som är svåra att förstå  

 

Vi valde sedan att kombinera resultaten av två påståenden från enkäten. De påståenden som vi 

valt att kombinera är ”Jag tycker att jag är bra på att förstå det jag läser” och ”Jag tycker att det är lätt att 

läsa en längre uppgift i matematiken och förstå hur jag ska lösa den”. Det första påståendet valde vi att 

koppla till läsförståelse samt det andra påståendet till läsuppgifter i matematiken. Genom att se på 

kombinationen av enkätsvaren på dessa två påståenden ger det oss en överblick ifall ett samband 

mellan det studerande fenomenet existerar i de undersökta klasserna, enligt eleverna själva.  

Resultatet för respektive påstående redovisas i procent för att ge en god överskådlighet. 

Enkätresultatet jämfördes senare med resultatet från intervjuerna vilket presenteras närmre i 

kapitlet resultatreflektion. Sättet att analysera valdes utifrån Pehkonens (2001, s. 234) teori om att 

lärares uppfattningar kring ett fenomen kan styra elevernas inlärning.  

Validitet och reliabilitet 

När man mäter en forsknings validitet ser man till resultatets trovärdighet. Validiteten handlar 

om hur en person väljer att konstruera verkligheten samt hur personen upplever världen 

(Merriam, 1994, s. 178). Det är forskarens tidigare erfarenheter som avgör hur validitetens tolkas i 

en studie. Detta betyder att man aldrig kan komma åt verkligheten (ibid., s. 177). Kylén (2004, s. 

141) menar att ju mer strukturerad en undersökning är desto mindre blir validiteten. Detta beror 

på att mätinstrumentets validitet minskar då undersökningspersonen inte har samma frihet att 

svara på frågorna (ibid., s. 141). Detta betyder att validiteten av våra halvstrukturerade intervjuer 

är högre än validiteten på de enkäter som eleverna har fått fylla i. Kylén (2004, s. 142) anser ändå 

att om vi exempelvis hade lagt till ett kommentarsfält på enkäten hade validiteten kunnat öka.  

I stället för att mäta hur en person upplever världen kan man mäta huruvida ett resultat av en 

studie kan upprepas. Detta kallas då för reliabilitet (Merriam, 1994, s. 180). Frågan här blir om 

resultatet av en studie kommer att ge samma resultat om den vid senare tillfälle utförs igen (ibid.). 

Merriam (1994, s. 180.) menar att reliabiliteten mäts utifrån antagandet att det bara finns en 

verklighet. Kylén (2004, s. 142) anser att det finns ett antal frågor som man bör utgå från då man 

mäter reliabiliteten. De frågor man bör ta ställning till är:  
• Är frågorna sammanställda på ett sätt så att respondentens svar har kommit fram på ett rättvist sätt? 

• Påverkade våra metoder de data som vi fått in? 

• Hade vi fått samma svar om någon annan hade sammanställt våra data? 

• Om vi hade samlat in data vid ett annat tillfälle hade det då givits samma svar? 
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Till skillnad mot validitetsmätningen ökar reliabiliteten ju mer strukturerad metoden är (Kylén, 

2004, s. 142). Detta betyder att vid intervjuerna har vi en högre validitet men en lägre reliabilitet. 

Tvärtom gäller för enkäterna, dessa har högre reliabilitet men lägre validitet. Det som däremot 

sänker reliabiliteten något på enkäten är antalet frågor. Ju fler frågor man använder sig av ju högre 

reliabilitet kan uppnås (ibid., s. 143).     

Etiska överväganden 

Forskningsetik syftar till att klargöra hur forskare bör handla i sin undersökning samt de etiska 

frågor som forskaren måste ta hänsyn till gällande de medverkande individerna (Vetenskapsrådet, 

2009, s. 6). Utgångspunkten för forskningsetiska överväganden kallas individskyddskravet vilket i 

sin tur är indelat i fyra allmänna krav som är grundläggande för att bedriva forskningsverksamhet 

(ibid.).  

Under denna studie har hänsyn tagits till individskyddskravet och dess fyra delar, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera berörda personer om syftet med sin 

verksamhet, villkoren för studien samt vilken metod som kommer att användas. Detta för att 

deltagarna ska kunna ta ställning till sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2009, s. 7).  

Syfte och metod redovisades för deltagarna innan intervjuerna både muntligt och skriftligt. 

Genom medgivandeblanketten informerades elevernas vårdnadshavare om vad dessa enkäter 

skulle användas till vilket även eleverna fick information om vid utdelningen av enkäterna.   

Att berörda personer själva bestämmer över sitt deltagande och har möjligheten att när som 

helst avbryta det kallas för samtyckeskravet och det är forskarens uppgift att inhämta deltagares 

samtycke för detta (ibid., s. 9). Vi valde därför att dela ut medgivandeblanketter till elevernas 

vårdnadshavare då de är under 15 år. Även lärarna var medvetna om att studiedeltagandet var 

frivilligt och när som helst kunde avbrytas. 

Alla dessa uppgifter ska behandlas konfidentiellt, det vill säga att uppgifterna förvaras och 

behandlas oåtkomligt för obehöriga. Detta gäller både under och efter studien och kallas 

konfidentialitetskravet (ibid., s. 12). Vi har förvarat våra data oåtkomligt för obehöriga och kommer 

efter avslutad studie att förstöra dessa då vi inte har någon säker plats att förvara dem.  

Det sista kravet, nyttjandekravet, behandlar regler som innebär att de insamlade uppgifterna inte 

får användas till något annat än i forskningssyfte, vilket vi tagit hänsyn till (ibid., s. 14).  



 22 

Reflektioner över metoden 

Interv ju 

Vi valde att använda oss av intervju som metod då vi ville få fram de medverkandes 

föreställningar och erfarenheter av sambandet mellan matematik och läsförståelse samt valet av 

arbetsmetoder inom dessa områden.  

Intervjuerna delades upp genom att specialpedagogen och läraren på skola B intervjuades en 

måndag och specialpedagogen och läraren på skola A följande dag. Vi anser i efterhand att valet 

kring uppdelningen vad gäller två intervjutillfällen skulle vara av vikt även om inte avståndet 

mellan de två skolorna skulle varit en bidragande faktor då det var ansträngande för oss som 

ovana intervjuare att hålla fokus under dessa långa stunder. De fyra intervjuerna pågick mellan 33 

och 52 minuter med samma underlag (se bilaga 1). Den första intervjun vi gjorde var som nämnt 

med specialpedagogen på skola B och av de fyra intervjuerna var det den som var svårast att 

genomföra. Dels på grund av att det var vår första intervju och dels på grund av att hon hade så 

mycket att berätta att det var svårt för henne att fokusera på att besvara våra frågor. Detta ledde 

till att vi höll oss mer strikta till intervjuguiden under resterande intervjuer vilket resulterade i mer 

givande och strukturerade intervjuer. Fortsättningsvis resulterade det även i en mer lättanalyserad 

data. 

Vi hade valt att inte delge respondenterna intervjufrågorna innan intervjuerna då vi önskade 

spontana svar av lärarna vilket vi även fick. De hade mycket att berätta och vi hade i förväg övat 

på att använda längre pauser för att få de intervjuade personerna att utöka sina svar, vilket vi 

märkte fungerade. Vid några tillfällen fick vi dock omformulera samt upprepa en del frågor då de 

intervjuade lärarna inte uppfattade alternativt missförstod aktuell fråga. 

Då vi valt avskilda och tysta platser för intervjuerna uppstod heller inga oförutsedda störande 

moment och våra dubbla ljudinspelningar blev av god kvalité.  

Enkät 

Som nämnt tidigare valde vi enligt samtyckeskravet att få elevernas vårdnadshavares 

underskrift för att få delta i undersökningen. Trots att enkäten var anonym och inte innehåller 

någon information om eleven valde vi att göra detta då vårdnadshavaren har rätt att neka sitt 

barns deltagande. En möjlig nackdel med detta skulle kunna vara ett eventuellt bortfall då det är 

lätt att blanketterna förblir bortglömda. Vi blev positivt överraskade då vi endast fick ett bortfall 

på 13 stycken enkäter. Vi anser att antalet påståenden på enkäten var lagom för att få den 

information vi sökte hos eleverna. Nackdelen med att använda enkäter enligt vår mening var att 

vi inte kunde ställa följdfrågor för att se om detta var elevens uppfattning eller om denne endast 

fyllde i det som eventuellt kändes bra för stunden. Fördelen var dock att vi kunde få ett stort 

antal enkäter som då blir mer intressant att jämföra med lärarnas intervjuer.   
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Eftersom vi valde att dela upp sammanställningen av enkäterna gjorde detta att 

arbetsbelastningen kring detta inte blev lika stor.  
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Resultat 

Lärarnas uppfattningar 

I detta kapitel presenteras olika uppfattningar som framkommit under intervjuerna. Dessa 

uppfattningar har vi valt att kategorisera vilket presenteras i tabellen nedan. Under dessa 

kategorier exemplifieras uppfattningarna med citat från intervjuerna. Vi har även valt att i tabellen 

presentera lärarnas påstådda arbetssätt, även dem uppdelade i kategorier. Efter uppvisad tabell 

förklaras uppfattningarna och arbetssätten i en löpande text.  

 

HUVUDRUBRIK UNDERRUBRIK 

 

Uppfattningar om 

sambandet mellan läs- 

och skrivsvårigheter och 

matematiksvårigheter 

 

1. Uppfattningar att det råder ett samband 

mellan läsförståelseproblem och problem 

med att lösa matematikuppgifter. 

 

2. Uppfattningar att det inte råder ett samband 

mellan läsförståelseproblem och problem 

med att lösa en matematikuppgift. 

 

 

3. Uppfattningar om arbetsminnets 

betydelse. 

 

4. Uppfattningar att problematiken 

framkommer högre upp i åldrarna. 

 

5. Uppfattningar att svenskkunskaper 

påverkar matematiken. 

 

6. Uppfattningar om att matematik är 

språk. 

 

Exempel på uttalanden   

 
1.a ”Ja, absolut, jag tänker såhär, […] det är klart det finns matematiska fenomen men alltså läsförståelsen, du måste ju förstå språket. (spec. 

B) 

1.b ”Ja, absolut! Fast det kanske inte stämmer i alla lägen” (lärare A) 

1.c ”Ja, det är klart att jag ser ett samband” (spec. A) 

1.d ”Det är nog så att har man problem, läsförståelseproblem, så har man förståelseproblem även i matten” (lärare A) 

1.e ”Det går ju ihop, man märker ju att de som har problem med läsförståelsen de får ju problem med lästalen” (Lärare B) 

1.f ”Det tar emot att säga att det inte är ett samband, eller hur, jag menar är det krångligare lästal får det ju konsekvenser om man har problem 
med läsförståelsen. Om det är krångliga lästal, om de är långa, om det är mycket information att ta in.” (lärare B) 

1.g ”Det går ju hand i hand och det är ju därför, när det är provräkningar och diagnostiska prov […] det är många som faller. Men då måste 
man ju vara med, att läsa för dem eller att de gör uppgifterna här” (Anmärkning, I specialpedagogens rum) (Spec. A) 
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2.a ”Bara för att man är svag i matte så kanske man inte är stark i svenska och vice versa liksom. Man kan ha jättesvårt i svenska men vara 
jätteduktig i matte.” (lärare B)    

2.b ”Det går inte att säga definitivt, det kan vara barn som har svårt med mattetänket, att de inte förstår..” (Lärare A) 

3.a ”En sak som jag ofta måste träna, det är arbetsminnet […], arbetsminnet är så otroligt värdefullt för hur du ska komma ihåg, både att läsa 
text och komma ihåg ord. Det visar sig direkt i matten också så fort du ska börja göra något komplicerat (Spec. B) 

3.b ”Sambandet mellan att räkna upp månader, tabellerna, att räkna upp alfabetet, det finns ju många sådana här som hänger ihop. 
- Lite minnet? 
- Ja, precis.” 

3.c ”Det är ju lästalen, de benämnda. […] men till exempel de fyra räknesätten, det kan vara lika jobbigt. Det beror på var barnens svårigheter 
ligger. Därför de kommer inte ihåg.”(Spec. A)  

4.a ”Det är lite svårt, så kan man ju tycka helt logiskt att det skulle vara att har man problem med läsförståelsen så borde matten bli krånglig, 
men det är kanske mer på högre nivå när läsförståelsen blir lite mer, när lästalen blir lite mer krävande”(Lärare B) 

4.b ”Men det måste ju vara det med lästalen, alltså tycker jag när de blir mer invecklade. Men inte på det här stadiet”(Lärare B) 

4.c ”Till exempel nu när vi jobbar med procent så kan det ju stå så här: Klassen bestod av 20 elever, 25 % är flickor, hur många är det? Det är 
väl typ på den nivån läsuppgifterna är. Det är liksom inte så mycket information som de får in tycker jag” (Lärare B) 

5.a ”Oftast blir det ju så att läsförståelsen skiner igenom på lästalen, om man har svårt med den” (Lärare B) 

5.b ”Många kan ju få jättelite poäng på en provräkning för att de inte har fattat vad det handlar om” (Spec. A) 

5.c ”De som är svaga läsare, de har det ju besvärligt i svenskan. Men ibland blir det ju dubbelt handikapp i matten då, när man ska läsa 
sådana uppgifter, det är klart. Och har man sedan inte det matematiska tänkandet, så blir det ju en grej till” (Spec. A)  

5.d ”Om de ber om hjälp för att de inte förstår och läser man då själv högt för dem så kan de lättare förstå hur de ska göra” (Lärare A) 

5.e ”Är man då också en svag läsare och det går åt jättemycket energi bara genom att avkoda, att läsa, sedan att förstå den också och sedan 
förstå det matematiska. Så det är ju många parametrar” (Spec. A) 

5.f ”Men läsförståelsen i matten är ju väldigt viktig, framförallt vid läsuppgifter” (Lärare A) 
 

5.g ”Att de inte förstår […]. Men om du sätter en hästbok i händerna på en hästintresserad elev så förstår den allt” (Lärare A) 

5.h ”Ska de läsa en uppgift och förstå vad man ska göra och sedan göra momentet, det är klart att det är svårare, absolut” (Lärare A) 

5.i ”Förstår du inte texten du läser så kan du ju inte lösa uppgiften heller” (Lärare A) 

5.j ”Det är inbyggt i ryggmärgen. Nu är det fem rader text då betyder ju det att det är svårt” (Lärare A) 

5.k ”[…] Men ändå kan det ju smyga in ord i läsuppgifter i matteboken som de inte riktigt förstår eller som de missuppfattar” (Lärare A) 

5.l ”Du måste ju kunna läsa för att förstå matte. Läsning är ju egentligen grunden till allt” (Lärare A) 

6.a ”Matte är språk” (Spec. B) 

6.b ”Matte är ju inte siffror, matte är ju tänk, det är ju bokstäver så fort du kommer upp på en viss nivå” (Spec. B) 

6.c ”Det är just det man får göra när man jobbar med elever med svårigheter, man får glömma vad man själv har för idéer om saker och ting 
[…] De har kanske inte svenska som modersmål heller. Det här med matematikspråket […] till exempel, hur tänker dem när de ser en 
talserie, vad har de för språk?” (Spec. B) 
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6.d ”Ja, vi har ju inte så många. Men alla våra invandrarbarn, för dem är det ju dubbelt. De är dåliga på det svenska språket, på att läsa, de 
förstår inte orden och så kanske de har dåligt matematiskt tänkande också. Då är det inte så lätt” (Spec. A)  

6.e ”Enkäten som handlar om läsning och matematik.  
- För er är väl det två olika saker? Men det är det ju inte, sa jag. Ni läser väl väldigt mycket i matten? 
- Ja, just ja! Det gör vi ju. Det gör man ju!” (Anmärkning, lärare berättar om en konversation med klassen.)(Lärare A) 

6.f ”Jag förutsätter ju i princip, jag tränar ju allting […] Jag har en kille som är jätteduktig på att läsa men jag har aldrig sett bedrövligare 
matematikkunskaper egentligen. Nu är inte han så gammal men jag tror inte riktigt på hans läsförståelse förrän jag har sett […], när han 
blir äldre tror jag att han behöver bli mera medveten” (Spec. B) 

HUVUDRUBRIK UNDERRUBRIK 

 

Uppfattningar om 

gynnande arbetssätt för 

att öka 

matematikkunskaperna 

 

 

1. Uppfattningar om faktorer för en 

gynnande matematikundervisning 
 

2. Uppfattningar om arbetssätt som gynnar 

läsförståelsen under 

matematiklektionerna. 
 

 

3. Uppfattningar om arbetssätt som 

gynnar begreppsinlärning under 

matematiklektionerna. 
 

Exempel på arbetssätt   

 
1.a Tillgång av extra personal (Lärare A, Spec. A, Lärare B, Spec. B) 
1.b Låta eleverna arbeta i mindre grupper (Lärare A, Spec. A, Lärare B) 
1.c Ha en god kommunikation i arbetslaget vid olika lärare i ämnena (Lärare A) 
1.d Mer tid för matematikundervisningen (Lärare A, Spec. A, Spec. B) 
1.e Att finnas till hands för eleverna under lektionen (Lärare, A, Spec. A, Lärare B, Spec. B) 
1.f Hitta vägar för att nå så många elever som möjligt samtidigt (Spec. A) 
2.a Dokumentation för att följa elevers kunskapsutveckling (Spec. A) 
2.b Diskutera längre typer av texter (Lärare A, Lärare B) 
2.c Läsförståelse integreras i fler ämnen än svenskämnet (Lärare A, Spec. A, Lärare B, Spec. B) 
2.d Visa förståelse på andra sätt än genom skrift (Spec. A) 
2.e Att kunna läsa matematikuppgifterna högt för de elever som behöver (Lärare A, Spec. A, Lärare B, Spec. B) 
2.f Läsa mycket för att automatisera läsningen (Lärare A, Spec. A, Spec. B) 
2.g Använda sig av kompensatoriska hjälpmedel så som dator, spel och konkret material (Spec. A, Lärare B, Spec. B) 
2.h Variation i undervisningen (Spec. A, Lärare A) 
2.i Gott samarbete med vårdnadshavare (Spec. A) 
2.j Träna arbetsminnet (Spec. A, Spec. B) 
3.a Använda ett matematiskt språk (Lärare A, Spec. A, Spec. B) 
3.b Repetition av begrepp (Lärare A, Spec. A, Lärare B, Spec. B) 
3.c Få eleverna att använda ett matematiskt språk (Lärare A) 
3.d Skapa förståelse hos eleverna varför de ska använda ett matematiskt språk (Lärare A, Spec. B) 
3.e Använda mycket muntlig matematik (Spec. A, Lärare B) 
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För att göra resultatet, resultattolkningen och diskussionen mer lättförståelig ges här en kort 

beskrivning av varje lärare. 

Specialpedagogen på skola A gick mellanstadielärarlinjen, blev klar 1971 och har arbetat som 

lärare i 42 år. För tio år sedan gick hon specialpedagogutbildning och arbetar nu som 

specialpedagog och undervisar i ämnena svenska och matematik. Läraren på skola A har varit 

utbildad sedan 1972 och arbetat som lärare i 41 år. Hon har mellanstadielärarutbildning och 

undervisar i båda ämnena svenska och matematik. Specialpedagogen på skola B har varit utbildad 

pedagog sedan 1973 och arbetat som förskolelärare i 40 år. Hon har förskollärarutbildning i 

grunden men har på senare år läst till specialpedagog och undervisar i både matematik och 

svenska. Läraren på skola B har varit utbildad sedan 1996 och arbetat som lärare i 17 år. Hon 

undervisar i båda ämnena svenska och matematik men har inte läst matematik på universitetet 

och har därmed ingen behörighet i ämnet.  

Uppfattningar at t  det  råder e t t  samband mel lan läs förs tåe lseproblem och problem med att  

lösa matematikuppgi f t er   

De två specialpedagogerna och läraren A ser ett definitivt samband mellan 

läsförståelsesvårigheter och matematiksvårigheter. Läraren på skola B däremot menar att det 

logiskt sett bör finnas ett samband, särskilt när det handlar om lästal i matematiken men menar 

att hon ej har sett det varken i sin nuvarande klass eller i tidigare klasser. Lärare A och B menar 

att lästalen i matematiken är det som är mest problematiskt för svagare elever med bristande 

läsförståelse. Specialpedagog B förutsätter i princip alltid att det finns ett samband mellan 

läsförståelse och matematikinlärning och lägger därför upp sin undervisning därefter. Även om 

alla lärare i olika grad vill se eller har sett ett samband mellan läsförståelsesvårigheter och 

matematiksvårighet så vill de generellt poängtera att undantag alltid finns.  

Uppfattningar at t  det  inte  råder e t t  samband mel lan läs förs tåe lseproblem och problem med 

at t  lösa matematikuppgi f t er  

De två specialpedagogerna menar sig se ett tydligt samband men vill påpeka att det finns 

undantag i form av matematiska fenomen, till exempel elever som har ett extra bra matematiskt 

tänk. Läraren på skola B menar att man kan vara duktig i matematik men ha svårigheter i svenska 

och tvärtom, att det med andra ord inte alltid behöver finnas ett samband. Läraren på skola A 

menar sig se ett samband men också att det finns undantag, det kan vara så att man har svårt med 

det matematiska tänket.  
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Uppfattningar om arbetsminnets  betyde lse  

De två specialpedagogerna talar om och fokuserar på arbetsminnets betydelse inom läsförståelse 

och matematik. De menar att ett svagt arbetsminne synliggörs i både svensk- och 

matematikämnet och gör det problematiskt för eleverna. Denna företeelse kan även synliggöras 

hos elever då de visar upp svårigheter med att rabbla till exempel månader och tabeller i en 

godtycklig ordning, menar specialpedagog A. Hon uppfattar att arbetsminnet blir mer belastat ju 

mer komplicerade matematikuppgifterna blir. 

Uppfattningar at t  problematiken framkommer högre upp i  å ldrarna  

Lärare B menar att det borde finns ett samband men anser att svårighetsnivån i matematiken 

på detta stadie är för låg för att kunna se det konkret i hennes nuvarande klass. Hon tror dock att 

fenomenet kan synas tydligare när matematiken blir svårare, högre upp i åldrarna. Som tidigare 

nämnt menar även specialpedagog A att arbetsminnet blir mer belastat när matematiken blir 

svårare.  

Uppfattningar at t  svenskkunskaper påverkar matematiken 

Lärare A talar om att läsförståelsen kan vara ämnesrelaterad och vara mer eller mindre tydlig i 

de olika skolämnena. Hon menar även att intresse för ett ämne kan gynna läsförståelsen. 

Specialpedagogen och läraren på skola A menar att svårigheterna vid lästal kan underlättas om 

man får uppgifterna upplästa för sig. Det är mycket som måste tas hänsyn till vid lästal, eleverna 

måste först avkoda, förstå det som står, förstå vad som ska göras för att sedan kunna lösa eller 

göra det matematiska momentet. Detta menar de två lärarna är mycket energikrävande för 

eleverna. Lärare A poängterar vid flera tillfällen om ordförståelse i matematiken och menar att det 

är många elever som förstår mindre än vad lärare tror. Problematiken kring ordförståelse, men 

även läsförståelse överlag, kan vara svår att upptäcka menar hon. Specialpedagog A pekar på 

elevernas osäkerhet vid längre uppgifter. Hon uppfattar att eleverna tar för givet att 

svårighetsgraden är större om uppgiften är längre. Läsning är grunden till allt och för att klara 

matematikundervisningen krävs det att man kan läsa, menar lärare A. Samma lärare menar att det 

dock inte bara krävs att man är god läsare utan att man även har god läsförståelse för att klara 

matematikundervisningen. 

Uppfattningar om att  matematik är språk 

Som tydliggjordes i tidigare uppvisad tabell talar tre av lärarna, specialpedagog A, 

specialpedagog B och lärare A, om matematik som språk och exemplifierar detta på olika sätt. 

Specialpedagog B uppfattar att matematik även är ett sätt att tänka och något som inte enbart 



 29 

uttrycks i siffror utan även i bokstäver. Fortsättningsvis menar hon att det är viktigt att sätta sig in 

i hur eleverna tänker för att upptäcka hur de använder det matematiska språket. De båda 

specialpedagogerna tar upp modersmålets betydelse i matematiken då de menar att elever med 

annat modersmål än svenska kan få dubbla inlärningssvårigheter, då de utöver sitt modersmål 

både måste behärska undervisningsspråket och matematikspråket.  

Lärarnas arbetssätt 

Här nedan presenterar vi hur lärarna på de olika skolorna säger sig arbeta inom läsförståelse 

och matematik. Vi beskriver också olika uppfattningar som framkommit av vad som verkar vara 

framgångsrika arbetssätt. 

Skola A 

Lärarna på skola A arbetar mycket med läsförståelse generellt i sin undervisning. De menar att 

det går att applicera läsförståelse i fler ämnen än i specifikt svenskämnet och ger båda exempel 

inom ämnena SO och matematik, en av dem exemplifierar även engelska som ett ämne där 

läsförståelsen övas. För att kunna utveckla en god läsförståelse uppfattar de båda lärarna på skola 

A att det krävs mycket läsning. För att underlätta för de svaga läsarna brukar specialpedagogen 

använda sig av fler men kortare läsuppgifter. Hon brukar ibland utesluta det skriftliga vid 

läsförståelseuppgifter för att eleverna ska få visa sin förståelse på andra sätt. Hon uppfattar till 

exempel att para ihop påståenden, ha diskussioner i grupp samt att kombinera bilder med text är 

gynnande arbetssätt för elever. Eleverna brukar även få se filmer med text som sedan diskuteras 

eller får återberättas i mindre grupper. Båda lärarna uppfattar generellt att variation i 

undervisningen är gynnande för att hålla uppe intresset hos eleverna.  

De båda lärarna använder sig av flera arbetsmaterial där eleverna får läsa texter och sedan 

besvara frågor i olika kategorier där svar kan hittas direkt i texten, där eleverna måste läsa mellan 

raderna och där de får koppla svaren till deras tidigare erfarenheter. När de läser dessa texter görs 

det både högt gemensamt i klassen och individuellt. Oftast låter dock lärarna dem parläsa för att 

sedan kunna besvara arbetsuppgifterna till texterna antingen gemensamt men oftast individuellt. 

Som nämnt uppfattar lärarna att elever bör läsa mycket i skolan. Eleverna har i flera års tid fått 

skriva recensioner av litteratur de läst som en del av läsförståelsearbetet. Specialpedagogen gör 

mycket eget material inom området både för att hålla kostnaderna nere och för att fler elever ska 

ha möjlighet att få tillgång till materialet. Lärarna använder sig även av mindre läsgrupper som 

vanligtvis är uppdelade efter elevernas läs- och läsförståelseförmåga.  

Specialpedagogen uppfattar att det finns många olika hjälpmedel som kan konkretisera för 

elever med svårigheter. Exempel på detta är iPads, datorer, olika lathundar och annat konkret 

material som dels finns hos specialpedagogen men som även är en del av vad de kallar 

matteverkstaden.  
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”Det som är bra för elever i behov av särskilt stöd, det är ju bra för alla egentligen” (Specialpedagog A) 

Lärarna menar att matematik är så mycket mer än bara det de ser i matematikböckerna och 

arbetar för att även eleverna ska bli medvetna om detta. De båda uppfattar att ett kontinuerligt 

användande av matematiska termer i undervisningen är gynnande och arbetar för att eleverna ska 

använda sig av dessa i så stor utsträckning som möjligt. Vid begreppsinlärning går lärarna igenom 

nya ord vid inledningen av ett nytt kapitel tillsammans med eleverna och begreppen skrivs sedan 

upp för att de ska vara synliga för eleverna. De båda lärarna uppfattar att begreppen ständigt ska 

repeteras och en av lärarna poängterar vikten av att eleverna även ska förstå varför dessa ska 

läras. Vid begreppsinlärning uppfattar lärarna att ett öppet sinne är viktigt och att försöka tänka 

om, att det som är självklart för dem som lärare inte alltid är självklart för eleverna. De båda 

uppfattar att det är till stor hjälp att läsa svårare läsuppgifter högt för elever och lärare A 

understryker även värdet av att låta eleverna läsa uppgiften högt för dem. De båda lärarna 

poängterar att de vill och bör arbeta på en nivå och på ett sätt så att eleverna förstår. För att nå ut 

till alla elever menar de att det underlättar att använda sig av arbetssätt som stimulerar olika 

sinnen.  

”Det gäller att hitta vägar så det blir så bra som möjligt, för så många elever som möjligt” (Specialpedagog A) 

Lärarna uppfattar att de ofta går runt och frågar eleverna om svårigheter och ifall de är i behov 

av hjälp under matematiklektionerna. På detta sätt menar de att det är lättare att upptäcka elevers 

eventuella svårigheter. 

Specialpedagogen på skola A uppfattar att dokumentation är ett tidskrävande men bra 

arbetsredskap för att ha möjlighet att följa elevers utveckling.  

Båda lärarna uppfattar att det skulle vara mycket gynnande för elevers kunskapsutveckling att 

ha tillgång till extra personal och därmed kunna använda sig av mindre grupper både i 

matematikundervisningen och vid utvecklandet av läsförståelsen. Generellt inom 

skolverksamheten anser lärarna att mer hjälpmedel i form av till exempel fler datorer med bra 

program skulle vara gynnande för elevers lärande. 

Skola B 

Lärarna på skola B arbetar mycket med läsförståelse inom svenskämnet men uppfattar också 

att den integreras i andra ämnen så som SO och NO. I svenskundervisningen använder sig lärare 

B av ett läsförståelsematerial där eleverna får läsa olika typer av texter och svara på frågor i olika 

svårighetsgrader, likt arbetet på skola A. Specialpedagogen uppfattar, likt lärarna på skola A, att 

eleverna bör läsa mycket.  

”man ska alltid leta efter läslusten, det är det viktigaste av allt” (Specialpedagog B) 
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På skola B finns ett bibliotek som används flitigt för att locka fram elevernas läslust. De har 

där tillgång till en bibliotekarie som klasserna har nära kontakt med. Specialpedagogen på skolan 

uppfattar att datorer underlättar för elevers inlärning vad det gäller läsförståelse och matematik. 

Hon använder sig mestadels av datorer vid sin undervisning. Lärare B uppfattar att de arbetar 

mycket med begreppsuppfattning vid inledningen av ett nytt kapitel, precis som på skola A. De 

låter även de nya begreppen stå uppskrivna för att göra eleverna påminda om dessa.  

Skola B har tillgång till en matteverkstad som de använder sig aktivt av. Även lärarna på skola 

A berättar att de har en matteverkstad men att den inte används som den egentligen borde. 

Lärare B berättar att det där finns mattespel som är knutna till just begreppsuppfattning och 

läsförståelse. Det finns olika typer av problemlösningar där eleverna ska läsa en uppgift, förstå 

vad den handlar om för att sedan försöka lösa den.  

Läraren på skola B uppfattar att man skulle kunna arbeta mer med muntlig matematik för 

elever med svårigheter. De skulle kunna få uppgifter upplästa för sig eller själva få läsa 

uppgifterna högt för någon. Båda lärarna uppfattar att mer resurser i form av tid, pengar och 

personal skulle gynna elevers kunskapsutveckling. Specialpedagogen menar att om mer tid gavs 

skulle man kunna arbeta mer intensivt med elever med svårigheter för att till exempel stärka 

arbetsminnet. Lärare B uppfattar att elever med matematiksvårigheter skulle gynnas av en egen 

lärare som fokuserade på just dennes svårigheter under matematiklektionerna. 

Elevernas uppfattningar  

”Jag tycker att jag är bra på att läsa längre texter” 

 

 
 

60 procent av eleverna på skola A anser sig vara bra på att läsa längre texter. Det är ingen som 

har fyllt i alternativet nej på detta påstående, däremot har 40 procent valt alternativet ganska. 

På skola B har största delen av eleverna fyllt i svarsalternativet ja, närmare bestämt 87 procent. 

Som på skola A är det ingen av eleverna som har valt att svara nej på detta påstående. 13 procent 

svarade att de var ganska bra på att läsa längre texter. 
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”Jag tycker att jag är bra på att förstå det jag läser” 

 

 
 

Resultatet av detta påstående liknar ovanstående resultat. 52 procent av eleverna på skola A 

har valt att svara ja och 48 procent har svarat att de är ganska bra på att förstå vad de läser.  

På skola B har 92 procent av eleverna svarat att de är bra på att förstå det de läser, 8 procent 

svarade ganska. Även vid detta påstående har ingen av eleverna på någon av skolorna valt 

svarsalternativet nej och därmed inte anser sig bra på att förstå det de läser.  
 

”När jag har läst en längre text tycker jag att det kan vara svårt att komma ihåg det 

som stod i början” 

 

 
 

På skola A uppfattar 12 procent av eleverna att det kan vara svårt att komma ihåg det som 

stod i början av en längre text och 52 procent anser att det är ganska svårt. Däremot har 36 

procent svarat nej på detta påstående vilket betyder att dessa elever uppfattar att det inte är svårt 

att komma ihåg vad de läst. 

Av eleverna på skola B har ingen svarat ja på detta påstående. Däremot tycker 54 procent av 

dem att det kan vara ganska svårt att komma ihåg början på en längre text och 46 procent 

uppfattar sig inte ha några svårigheter med detta. 
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”Jag tycker att jag är bra på matematik” 

 

 
 

4 procent av eleverna på skola A anser sig inte vara bra på matematik och har därmed svarat 

nej på detta påstående. 36 procent har svarat att de är ganska bra och 60 procent av eleverna på 

skola A har svarat ja och anser sig därmed vara bra på matematik. 

På skola B har ingen av eleverna svarat nej på detta påstående, det vill säga att ingen anser sig 

vara dålig på matematik. 71 procent anser sig däremot vara bra på matematik och har därmed 

svarat ja medan 29 procent av eleverna har valt svarsalternativet ganska. 
 

”Jag tycker att det är lätt att läsa en längre uppgift i matematiken och förstå hur jag 

ska lösa den” 

 

 
 

Av eleverna på skola A uppfattar 40 procent av eleverna att de är bra på lästal i matematik. 52 

procent anser sig ganska bra medan 8 procent tycker att detta är svårt. 

På skola B har inte någon av eleverna svarat nej på påståendet. 46 procent har svarat ja, att de 

inte ser några svårigheter med detta och 54 procent tycker att det är ganska lätt att lösa en längre 

uppgift i matematiken. 
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”Jag tycker att det finns många ord i matematiken som är svåra att förstå” 

 

 
 

12 procent av eleverna på skola A anser att det finns många svåra begrepp i matematiken. 36 

procent har svarat ganska medan 52 procent anser att det inte finns många ord som är svåra att 

förstå och har därmed svarat nej. 

Enbart 4 procent på skola B tycker att det finns många svårförstådda begrepp. 29 procent har 

svarat ganska och 67 procent har valt svarsalternativ nej och menar därmed att det inte finns så 

många svåra begrepp inom matematiken. 
 

Sammanslagning av två påståenden 

Då en av våra frågeställningar är att ta reda på hur elever uppfattar sin egen kunskap inom 

läsförståelse och matematik har vi valt att kombinera resultaten av två påståenden från enkäten. 

Som nämnt i metoddelen är de påståenden som vi valt att kombinera ”Jag tycker att jag är bra på att 

förstå det jag läser” och ”Jag tycker att det är lätt att läsa en längre uppgift i matematiken och förstå hur jag ska 

lösa den”. Kombinationen av dessa två påståenden har givits nio möjliga utfall, resultaten 

presenteras i procent i diagrammen som följer. 
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Diagram över enkätsvaren på skola A 

 

Av eleverna på skola A har 36 procent svarat ja på båda påståendena, det vill säga att de anser 

sig vara bra på både läsförståelse och läsuppgifter i matematiken. 20 procent har valt 

kombinationen ja/ganska, vilket betyder att de anser sig ha god läsförståelse och vara ganska bra 

på läsuppgifter i matematiken. Av eleverna har 4 procent svarat ganska/ja på dessa påståenden. I 

detta fall avser svarsalternativet ganska elevernas syn på sin egen läsförståelse och 

svarsalternativet ja att de är bra på läsuppgifter i matematiken. De elever som anser sig vara 

ganska bra på läsförståelse och ganska bra på läsuppgifter är 32 procent på skolan. 8 procent av 

eleverna har svarat att de är ganska bra på läsförståelse över lag men däremot inte anser sig vara 

bra på läsuppgifter i matematiken och därmed valt svarsalternativet nej. Resterande möjliga 

kombinationer har gett utfallet 0 procent av enkätsvaren. 
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Diagram över enkätsvaren på skola B. 

 

Av eleverna på skola B har 46 procent svarat ja på båda påståendena, det vill säga att de anser 

sig vara bra på både läsförståelse och läsuppgifter i matematiken. 46 procent har valt 

kombinationen ja/ganska, vilket betyder att de anser sig ha god läsförståelse och vara ganska bra 

på läsuppgifter i matematiken. Kombinationen ganska/ganska utgjorde 8 procent av elevernas 

enkätsvar, vilket betyder att de anser sig vara ganska bra på läsförståelse över lag och ganska bra 

på läsuppgifter i matematiken. Resterande möjliga kombinationer har gett utfallet 0 procent av 

enkätsvaren. 
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Resultattolkning 

Nu tar vi ett steg ytterligare och ska tolka lärarnas uppfattningar och arbetssätt samt elevernas 

uppfattningar från tidigare uppvisad resultatdel. Vi utgår då från våra frågeställningar.   

Lärares uppfattningar kring relationen mellan läsförståelsesvårigheter och 
matematiksvårigheter 

Läraren på skola B uppfattar till viss del problematiken kring det beskrivna fenomenet, det vill 

säga sambandet mellan läsförståelsesvårigheter och matematiksvårigheter, men kan inte se det i 

sin nuvarande undervisning eller under sin tidigare yrkesverksamhet. Rent logiskt tycker hon att 

matematiken borde drabbas vid svag läsförståelse men snarare då vid högre åldrar eftersom hon 

anser att nivån på lästalen på den undersökta åldersgruppen är för låg. Hon ger samtidigt exempel 

på att matematiken blir svårare för hennes nuvarande elever om lästalen är långa eller har mycket 

information. Hon påstår vid ett flertal tillfällen att hennes elever som har svag läsförståelse får det 

mer problematisk med lästalen i matematiken. Det har inte framgått om läraren läser mycket 

aktuell pedagogikforskning, om så inte är fallet kanske det är så att hon inte har funderat över 

relationen mellan dessa ämnen tidigare och därför är något tudelad i hennes uppfattning. Hon ger 

fler exempel på erfarenheter från sin nuvarande klass och tidigare elever som visar att sambandet 

till viss del är synligt. Hon har dock inte givit ett tydligt uttalande om att hon ser ett samband hos 

den undersökta företeelsen.  

Specialpedagogen på skola B uppfattar att man bör glömma vad man själv har för idéer om 

saker och ting men menar ändå att hon ofta förutsätter saker i sin undervisning, detta gäller 

framför allt kring det undersökta fenomenet. Hon ger ett exempel som tidigare nämnt i 

resultatdelen på en pojke med goda läskunskaper men som har stora svårigheter i matematiken. 

Hon låter där hennes uppfattningar kring den undersökta företeelsen gå i första hand och litar 

inte på pojkens påstådda kunskaper inom läsförståelse. Detta exempel visar på att hennes 

uppfattning inte överensstämmer med hennes egentliga agerande vid tillfällen i undervisningen.  

Specialpedagogerna på skola A och skola B uppfattar trots den icke existerande mångfalden på 

den egna skolan, att elever med annat modersmål än svenska får dubbla svårigheter i 

matematiken. Om lärarna har erfarenheter kring detta sedan tidigare har inte framkommit, dock 

att de båda följer aktuell forskning och möjligtvis kan ha fått sina uppfattningar därifrån. 

De två lärarna med specialpedagogisk utbildning är tydliga i sin åsikt att de uppfattar ett 

samband mellan läsförståelsesvårigheter och matematiksvårigheter. Deras intresse för just 

specialpedagogik skulle kunna vara en grund för att de uppmärksammar denna företeelse då de 

arbetar nära elever med svårigheter i de båda ämnena. De båda lärarna läser mycket 

ämnesdidaktisk teori och följer utbildning- och pedagogikforskning, något som även det skulle 

kunna ligga till grund för denna uppfattning.  
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Samma två lärare uppfattar arbetsminnets betydelse för elevers kunskapsutveckling. Med 

denna uppfattning i åtanke kan man fråga sig om det är ett samband mellan matematiksvårigheter 

och läsförståelsesvårigheter de verkligen menar sig se i sin undervisning eller om lärarna 

egentligen uppfattar ett problem med arbetsminnet. Hur vet man om elever har problem kring 

undersökt företeelse eller om de egentligen har problem med arbetsminnet då ett svagt 

arbetsminne kan drabba alla ämnen?  

Läraren på skola A anses möjligtvis tydligast och mest konsekvent i sin uppfattning kring 

fenomenet och har varit yrkesverksam i över 40 år, gentemot den lärare på skola B som ger 

skenet av att vara minst konsekvent i sin uppfattning med en yrkesverksam tid på 17 år. Den 

förstnämnda läraren har en så kallad mellanstadielärarutbildning som inkluderar behörighet i de 

båda skolämnena svenska och matematik. Lärare B har endast behörighet i svenska och anser sig 

själv osäker i sin roll som matematiklärare samt har endast undervisat matematik i 6 år. Möjligen 

är det så att lärares erfarenhet och ämnesbehörighet spelar roll i uppfattningar kring relationen 

mellan matematiksvårigheter och läsförståelsesvårigheter.  

Samtliga lärare uppfattar dock att läsförståelsen har en betydande roll i fler skolämnen än 

endast i svenskan, där alla exemplifierar matematiken som ett av dessa ämnen. 

Lärares arbetssätt  

I detta delkapitel har vi tolkat lärares arbetssätt utifrån sina uppfattningar kring 

läsförståelsesvårigheter och matematiksvårigheter. 

 

Som nämnt under rubriken Lärares uppfattningar har de två lärarna med 

specialpedagogutbildning en övertygande uppfattning om att ett samband kring läsförståelse och 

matematiksvårigheter existerar. Specialpedagogerna använder sig mycket av datorer då de 

undervisar elever med olika typer av svårigheter samt uppfattar en stark tilltro till datorernas 

positiva inverkan på elevers inlärningsförmåga. Det stora intresset för datoranvändning i 

undervisningen skulle kunna bero på lång arbetslivserfarenhet och att man då vill söka nya vägar 

för att hitta nya arbetssätt och metoder som gynnar elevernas inlärningssätt. Specialpedagog A 

framhåller att det är av värde att hitta vägar som är så bra som möjligt för så många elever som 

möjligt. Dessa två specialpedagogers intresse för att hålla sig uppdaterade inom ny forskning kan 

även vara en bidragande faktor till deras val av moderna arbetsmetoder.  

Lärare på skola B använder sig av datortypen PC där specialpedagogen uppfattar att det finns 

mycket lärorika och stimulerande program att använda sig av. På skola A använder de sig 

däremot av Apples datorprodukter MAC och iPad. Dessa två datorer har samma typ av 

operativsystem och mjukvara gentemot PC som använder sig av ett annat. Att de på skola A 

använder sig av Apples produkter uppfattar läraren med specialpedagogisk utbildning som en 

nackdel, då det enligt henne inte finns lika många pedagogiska program att tillgå i undervisningen. 

Hon har av denna anledning kvar en äldre PC-modell i sitt arbetsrum med program som hon är 
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förtrogen med, en tillgång hon inte vill vara utan i sitt arbete. Skolors val av operativsystem skulle 

alltså kunna påverka lärarnas faktiska möjligheter till hjälpmedel i sin undervisning, men skulle 

även kunna vara en påverkande faktor för elevernas vilja att lära, vilket lärare A uppfattar. 

Uppfattningarna på skola A skulle kunna visar på att datortypen MAC verkar ha högre status 

gentemot datortypen PC både bland lärare och elever. Kanske är det så att möjligheten att kunna 

använda redskap med hög status skulle kunna påverka hur och i vilken utsträckning lärare väljer 

att använda sig av datorer i undervisningen. Samtliga lärare uppfattar att det är positivt att hitta 

elevernas intresse i sin undervisning och är övertygade om att intressefaktorn är mycket gynnande 

vid kunskapsutveckling. Lärare på skola A och skola B låter även eleverna använda datorer som 

skrivmaskiner för att utveckla skrivförmågan. Specialpedagog B uppfattar att skrivandet är en bra 

väg att gå för en bli en god läsare, att man så att säga skriver sig till läsandet. Som tidigare nämnt 

uppfattar lärarna att datorer är en motivationsfaktor som skulle kunna hålla upp intresset och 

därmed gynna elever med svag läsförståelse.  

Båda specialpedagogerna menar att användandet av konkret material i undervisningen kan 

stimulera flera sinnen samtidigt. Både skola A och skola B använder sig av något de kallar 

matteverkstad som innefattar olika typer av spel, hjälpmedel och annat konkret material. På skola 

A används matteverkstaden mycket sporadiskt och enligt specialpedagogen verkar den glömmas 

bort och användas mer tvångsmässigt utan eftertanke. Att ha en sådan tillgång och inte nyttja den 

som den resurs det faktiskt är kan tyckas beklagligt. Alla medverkande lärare skulle önska mer 

resurser till undervisningen i form av till exempel mer ekonomi, att då söka pengar till ett projekt 

som sedan inte används verkar överflödigt. Specialpedagogen på skola A uppfattar att denna typ 

av tillgång skulle kunna gynna elevernas kunskapsutveckling 

På skola B nyttjas matteverkstaden på ett mer aktivt sätt. Den person som sökte pengar och 

startade detta projekt var en av arbetslagsledarna på skola B. Liksom lärare B är inte heller 

arbetslagsledaren utbildad matematiklärare. Avsaknaden av matematikutbildning och därmed en 

eventuell osäkerhet inom ämnet skulle kunna vara en faktor till det aktiva nyttjandet av 

hjälpmedel i matematikundervisningen. Arbetslagsledarens positiva syn på resursen och hennes 

entusiasm kring detta skulle kunna smittat av sig på de övriga lärarna och därmed vara en 

bidragande faktor till att matteverkstaden används i denna utsträckning. Generellt verkar det som 

att lärares attityder till olika arbetsmetoder smittar av sig på övriga lärare och kan ha både positiv 

och negativ inverkan på lärares egentliga uppfattningar kring olika arbetssätt. 

Samtliga lärare anser sig vara noggranna i sin undervisning kring nya matematiska termer och 

går igenom nya begrepp i början av ett kapitel. Alla fyra betonar vikten av att använda ett 

matematiskt språk i undervisningen, men bara en av dem nämner att hon tycker det är viktigt att 

eleverna faktiskt förstår varför de ska lära dessa begrepp. Elever bör få kännedom om varför de 

ska lära sig och få uppfattningen att undervisningen faktiskt är meningsfull.  
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Både lärare A och B uppfattar att de inte arbetar med läsförståelse i matematiken, samtidigt 

menar de att begreppsuppfattning är en stor del av läsförståelsen, därför skulle deras arbete med 

just detta kunna ses som en del av läsförståelsearbetet i matematiken. 

Läraren på skola B som inte fullt uppfattar ett samband mellan matematiksvårigheter och 

läsförståelsesvårigheter i sin nuvarande klass använder sig trots detta av arbetsmetoder som skulle 

kunna tolkas som ett försök till arbetssätt som är gynnande för ökad läsförståelse inom 

matematiken. Matteverkstaden är ett konkret exempel på detta. Samtliga lärare på båda skolorna 

menar att det krävs mycket läsning för att den ska kunna bli automatiserad och att på så sätt 

kunna uppnå god läsförståelse.  

På både skola A och B har man uppfattningen att matematikundervisningen skulle gynnas av 

mer personal, tid och ekonomiska resurser. Detta skulle kunna vara till exempel användandet av 

mindre grupper i undervisningen. Med dessa olika tillgångar menar lärarna att det finns större 

möjligheter till variation i undervisningen som i större utsträckning skulle kunna gynna elever 

med svårigheter. Lärare på skola A menar som tidigare nämnt att arbetsmetoder för elever i 

behov av särskilt stöd är bra för alla elever.  

Elevernas uppfattningar om sin egen kunskap  

I detta delkapitel har vi tolkat elevernas uppfattning om sin egen kunskap. Vi har även valt att 

sätta det i relation till lärarnas arbetssätt och därmed även deras uppfattningar kring fenomenet. 

 

Alla elever uppfattar sig bra eller ganska bra på att läsa och förstå texter. Samtliga lärare 

uppfattar att de arbetar mycket med läsförståelse i både svenska och andra ämnen som till 

exempel SO och NO. Möjligen är det så att lärarnas engagemang och arbete med läsförståelse är 

bidragande till elevernas syn på sin egen kunskap kring detta. Då både lärare A och B är utbildade 

svensklärare och uppfattar sig trygga i sin lärarroll inom ämnet skulle detta kunna vara en 

bidragande faktor till elevernas goda självkänsla vad gäller specifikt läsning. En avvikelse mellan 

skolorna är att 12 procent av eleverna på skola A gentemot noll procent på skola B tyckte att det 

var svårt att komma ihåg vad som stod i början av en längre text. Det skulle kunna vara så att om 

en elev läser en text och inte kommer ihåg det som stod i början så har denne heller inte förstått 

texten. Specialpedagogerna uppfattar vikten av ett starkt arbetsminne, kan det med denna 

uppfattning då även handla om att eleverna har ett bristande arbetsminne snarare än bristande 

förståelse av en text. Med tanke på dessa 12 procent skulle det kunna vara så att eleverna på skola 

A uppfattar sig ha svagare arbetsminne än eleverna på skola B eller så har eleverna på de olika 

skolorna enbart tolkat frågorna på olika sätt.  

På skola B uppfattar majoriteten av eleverna att de är bra på matematik samt att en stor del av 

dem är bra på specifikt läsuppgifter. Klassläraren på skola B uttalar osäkerhet i sin lärarroll kring 

matematikämnet samt uppfattar lärares eget intresse och engagemang i ett ämne som en 

bidragande faktor för elevernas inlärning. Elevernas uppfattningar visar på motsatsen till lärarens 



 41 

teori om vikten av engagemang. Lärarens arbetsmetoder i matematik nämndes tidigare, närmare 

bestämt skolans matteverkstad samt vikten av att arbeta med begreppsinlärning. Med elevernas 

positiva uppfattningar om sina kunskaper inom ämnet skulle dessa exemplifierade arbetssätt 

kunna anses gynnande vid matematikinlärning. 

Som presenterades i resultatdelen har skola A en liten procent elever som tycker sig ha svårt 

för matematiska lästal gentemot noll procent på skola B. Det som skiljer lärarnas arbete åt på de 

olika skolorna inom matematiken är att lärarna på skola B aktivt använder sig av matteverkstaden. 

Denna resurs bör inte vara en bidragande faktor till att eleverna på de båda skolorna uppfattar sin 

kunskap olika, utan det kan finnas andra faktorer som spelar in. Det ska även poängteras att det 

är elevernas syn på sin egen kunskap som undersöks och inte den faktiska kunskapen. Det vill 

säga, elevernas självförtroende är en bidragande del i hur det valt att svara på enkäterna.  

 Över hälften av eleverna på båda skolorna uppfattar inte att det finns många svåra begrepp 

inom matematiken. En ytterst liten del av eleverna på båda skolorna menar motsatsen. Som 

nämnt arbetar alla lärarna aktivt med begreppsuppfattning inom ämnet vilket därmed kan tolkas 

som gynnande metoder för elevernas kunskaper samt självkänsla vad gäller det matematiska 

språket. 

Majoriteten av eleverna på båda skolorna uppfattar sig bra inom både läsförståelse och 

matematik. Även lärarna uppfattar att eleverna i sina klasser överlag har goda kunskaper i både 

svenska och matematik och uppfattar att de generellt är mycket duktiga i skolan. Med tanke på att 

klasslärarna har 17 respektive 41 års arbetslivserfarenhet och därmed har mött många elever bör 

deras omdöme vara pålitligt. Hade lärarna däremot varit nyexaminerade hade uttalandet 

eventuellt inte varit lika tillförlitligt då kortare arbetslivserfarenhet bidrar till färre elevers 

kunskaper att jämföra med. Lärare A uppfattar dock att hennes elever inte alltid tror lika bra om 

sig själva som de faktiskt borde. Det är även denna lärares elever som i större utsträckning anser 

sig vara ganska bra på läsförståelse och lästal i matematiken, något som skulle kunna bero på en 

osäkerhet hos eleverna vad gäller sin egen kunskap. Om man, utifrån lärarens information, väljer 

att tolka begreppet ganska i positiv bemärkelse så uppfattar större delen av eleverna på skolorna 

sig som relativt bra inom de båda områdena.  

Endast 4 procent av samtliga medverkande elever anser sig vara ganska bra på läsförståelse 

men inte bra på lästalen i matematiken. Om eleven är ganska bra på läsförståelse men inte bra på 

lästal i matematiken kan man, med en positiv syn på begreppet ganska, tolka denna lilla procent 

som att eleverna inte har svårt att förstå det som står i ett lästal. Det skulle eventuellt kunna vara 

så att dessa elever med andra ord har problem med arbetsminnet och därmed inte kommer ihåg 

vad som stod i början av läsuppgiften. Eller är det så att svårigheterna är ämnesseparerade och att 

eleven har ett svagare matematiskt tänk, att dessa elever med andra ord endast har svårare för 

matematik generellt och helt enkelt inte lika stora svårigheter i svenskämnet. Om man däremot 

inte tolkar begreppet ganska i positiv bemärkelse och att dessa 4 procent därmed har både svag 
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läsförståelse och har svårt för lästalen i matematiken bekräftar detta delvis det som presenterats i 

tidigare forskning i denna rapport. Läs vidare om detta i kapitlet resultatdiskussion. 
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Resultatdiskussion 

Då våra frågeställningar som visats i resultattolkningen överlappar varandra har vi valt att inte 

tematisera detta avsnitt för att på så sätt kunna koppla samman all vår empiri. 

Den teori detta arbete utgår från är fenomenografin, vilket används som ett sätt att fånga 

människors uppfattningar av en företeelse (Uljens, 1989, s. 7). Både lärare och elevers 

uppfattningar är det som ligger i fokus i denna studie, vilket betyder att det som lärarna och 

eleverna uttrycker i resultatet kring fenomenet inte behöver vara den egentliga och sanna 

uppfattningen. Uljens (1989, s. 13) menar att det centrala inom fenomenografin är, som nämnts 

tidigare, att man gör skillnad på  

”vad något är och vad det uppfattas vara”. 

Som visats i tidigare forskning finns olika teorier om relationen kring läsförståelse- och 

matematiksvårigheter. Samtliga lärare i studien uppfattar, i olika grad, ett samband mellan 

läsförståelsesvårigheter och matematiksvårigheter. En av uppfattningarna som lärarna har kring 

relationen är att matematik är så mycket mer än siffror, matematik är även språk. Även Löwing 

(2006, s. 155) talar om språket som en del av matematiken. Hon (ibid., s. 11) nämner att det finns 

många svåra begrepp och uttryck i matematiken som kan skapa problem för eleverna vid 

matematiska uppgifter. Sterner & Lundberg (2002, s. 85, 92) menar även de att om en elev har 

svårigheter att uppfatta vissa begrepp i matematiken så kommer de få problem när en matematisk 

uppgift ska lösas. De vill dock påpeka att det inte behöver vara det matematiska tänket som är 

svårigheten utan just faktumet att de inte förstår vad de läser (Sterner & Lundberg, 2006, s. 18). 

Löwing (2006, s. 145) pekar även på vikten av att läraren använder ett matematiskt språk för att 

dessa uttryck ska användas av eleverna på ett naturligt sätt i undervisningen. Lärarna uppfattar att 

det är viktigt att använda detta matematiska språk, vilket syns i deras påstådda val av arbetssätt 

som presenterats i resultatkapitlet. Eleverna verkar dock inte uppfatta dessa matematiska begrepp 

problematiska i särskilt stor utsträckning.  

Sterner & Lundberg (2006, s. 146) ger ett antal exempel på hur man kan arbeta med 

läsförståelse inom matematiken. Ett av dessa exempel är att läsa matematikuppgifter högt för 

elever för att öka förståelsen för innehållet. Detta är även något som samtliga lärare i studien tagit 

upp som ett gynnande arbetssätt för elever med läsförståelsesvårigheter. Ett annat arbetssätt som 

lärarna motiverar främja elevers inlärning är att få arbeta tillsammans med lärare i mindre 

grupper. Detta är något lärarna genomför i mindre utsträckning än vad de önskar dels på grund 

av begränsad personal och ekonomi. Även Sterner & Lundbergs (ibid., s. 147) forskning påvisar 

fördelarna med detta arbetssätt.  Löwing (2006, s. 210) talar om vikten av att lärare ges tillfällen 

till varje enskild elev för att upptäcka en eventuell problematik. Att ha mindre grupper med 

extrainsatta lärare kräver enligt lärare A en god kommunikation mellan dessa lärare för att 
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elevernas eventuella svårigheter ska kunna förmedlas vidare från den extrainsatta läraren till 

klassläraren. Inte enbart lärarna talar om resurser som en begränsande faktor i undervisningen, 

utan även forskningsresultatet från NCM:s studie om lärares uppfattningar kring elevers 

svårigheter visar att många av Sveriges lärare anser att begränsade resurser är en trolig faktor till 

matematik-, läs- och skrivsvårigheter (enligt Sterner & Lundberg, 2002, s. 196). 

Det ska poängteras att Sterner & Lundberg (2006, s. 22) menar att det inte alltid finns ett 

samband mellan läsförståelsesvårigheter och matematiksvårigheter. Trots att lärarna i denna 

studie uppfattar sig se ett samband, menar de likt forskarna att sambandet inte alltid finns. Sterner 

& Lundberg (ibid.) exemplifierar att ett svagt arbetsminne kan ligga till grund för svårigheter vid 

matematikuppgifter hos eleverna. Ett svagt arbetsminne är även en av uppfattningarna som 

lärarna yttrat kring fenomenet. Som presenterats i resultatdelen är det specifikt de lärare med 

specialpedagogisk utbildning som trycker på arbetsminnets betydelse vid inlärning. 

Stenhags (2010, s. 168) studie visar genom nationella provet som nämnt att elever som är bra 

på läsförståelse inte behöver vara bra på matematik. Även om resultaten från Stenhags 

avhandling behandlar elever på högstadiet talar även en av de intervjuade lärarna i samma bana 

kring hennes erfarenhet av mellanstadieelever, att svaga matematiker inte alltid ger starka elever i 

svenskämnet och vice versa.   

Sterner & Lundberg (2006, s. 22) talar om vikten av att ett barns läs- och skrivutveckling 

måste uppmuntras tidigt. Om barnet tidigt får en negativ bild av läsning och skrivning kan deras 

självkänsla drabbas och därmed fler ämnen än det där svårigheterna från början uppstod. Elevers 

självkänsla togs även upp i tidigare kapitel där lärare A menade på att dålig självkänsla kan 

påverka hur elever ser på sin egen kunskap. Lärarna har dock påpekat att eleverna har goda 

kunskaper generellt inom både matematik och läsförståelse vilket även eleverna själva anser. Flera 

elever har dock gett svarsalternativet ganska på många påståenden, något som skulle kunna ha att 

göra med låg självkänsla och att de helt enkelt inte har tillräcklig tro på sig själva. 

Specialpedagog B talar om att man i sin lärarroll måste koppla bort sina egna idéer och 

föreställningar kring vissa företeelser. Även Pehkonen (2001, s. 234) talar i dessa banor då han 

menar att lärarnas förhållningssätt till ett fenomen faktiskt speglar sig i elevernas inlärning. Ett 

förhållningssätt till undervisningen menar flertalet av lärarna är deras eget engagemang och 

intresse kring ett ämne. Lärare B anser sig som nämnt vara relativt ointresserad av specifikt 

matematikämnet. Ointresset är grunden till att hon inte läst det på universitetsnivå och därmed 

inte har behörighet i ämnet vilket eventuellt skulle kunna vara grunden till hennes osäkerhet. Då 

eleverna i hennes klass anser sig ha goda kunskaper i matematik bör dock lärarens egentliga 

intresse inte vara allt för betydande för elevernas kunskapsutveckling, även om det som nämnt 

givetvis kan ha stort inflytande. Pehkonen (2001, s. 234) har nämnt att även elevernas 

uppfattningar kring ämnet styr deras prestationer, skulle det med andra ord kunna vara 

anledningen till att eleverna uppfattar sin kunskap som god, att de har goda erfarenheter kring 

ämnet redan från skolstarten.  
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Syftet med denna studie har varit att synliggöra lärares uppfattningar kring relationen mellan 

läsförståelsesvårigheter och matematiksvårigheter samt hur de väljer att arbeta inom dessa ämnen. 

Med stöd av Pehkonen (2001, s. 234) har vi sedan valt att relatera dessa uppfattningar till hur sina 

elever uppfattar sin kunskap inom dessa områden.  

Lärarna uppfattar i stort att det finns ett synligt samband mellan läsförståelsesvårigheter och 

matematiksvårigheter samt använder sig till viss del av arbetssätt som skulle kunna gynna eleverna 

i sin kunskapsutveckling. Några tydliga svårigheter inom läsförståelse och matematik går inte att 

utläsa på medverkande elevers resultat då de uppfattar sig ha relativt goda kunskaper inom båda 

områdena.  

Vi anser att vår empiri är för liten för att dra några större slutsatser. Tänker man sig däremot 

att en lärares medvetenhet kring detta fenomen styr valet av arbetssätt skulle kombinationen av 

lärares medvetenhet och arbetssätt, med vårt resultat i åtanke, kunna gynna elevers inlärning inom 

läsförståelse och matematik.    
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Konklusion 

Som nämnt anser vi att vår empiri är för litet för att kunna dra några generella eller mer 

allmänna slutsatser av vårt resultat. Det som vår studie antyder är dock att lärares medvetenhet 

kring det eventuella sambandet mellan läsförståelsesvårigheter och matematiksvårigheter kan vara 

gynnande för eleverna. Lärarna använder sig nämligen till viss del av arbetssätt som enligt 

forskningen anses bra för elever med dessa typer av svårigheter. Om lärarna helt hade saknat 

uppfattning om det undersökta fenomenet hade kanske elevernas egen syn på sin egen kunskap 

varit annorlunda. De hade till exempel kanske i större utsträckning uppfattat att matematik 

innehåller fler svåra begrepp om lärarna inte aktivt hade arbetet med detta. Om lärarna heller inte 

hade arbetat aktivt med läsförståelse inom fler ämnen än svenskan kanske elevernas uppfattning 

om sina läsförståelsekunskaper varit annorlunda. Slutsatsen som kan dras utifrån denna studie är 

att lärares medvetenhet, som bidrar till att de undervisar på det sätt de gör, kan gynna elevernas 

tro på sig själva och sin egen kunskap inom svenska och matematik.  

Resultatet skulle kunna vara en ansats till större forskning och mer övergripande studier kring 

en eventuell relation mellan lärares uppfattningar kring företeelsen och elevers uppfattningar om 

sin egen kunskap. I en större studie skulle forskaren kunna undersöka elevernas faktiska 

kunskaper, genom till exempel observationer eller bedömningsmaterial istället för elevers 

uppfattningar kring sina kunskaper för ett få ett annat resultat. Forskaren skulle även kunna 

observera lärarnas faktiska arbetsmetoder och inte behöva hålla sig till hur lärarna säger sig arbeta 

vid matematik- och läsförståelseundervisning. 

Vi är medvetna om att utfallet av denna studie skulle kunna ha blivit annorlunda om vi valt att 

intervjua och genomföra enkäter på andra skolor med andra typer av förutsättningar och 

inriktningar. Andra påverkande faktorer skulle kunna vara lärarnas olika bakgrund, ålder, 

utbildning och erfarenhet. Vi tror även att elever med annat modersmål än svenska skulle kunna 

påverka resultatet. Vi har medvetet inte framhållit modersmålets betydelse i den tidigare 

forskningen och heller inte diskuterat modersmålet mer ingående vid lärarnas yttrande kring 

denna betydelse för matematikinlärningen. Vi anser att det är ett stort forskningsfält som går lite 

för långt från vårt syfte med studien. Givetvis medvetna om de svårigheter elever kan få som 

undervisas på ett språk som de inte alltid behärskar till fullo.  

Vi ställer oss något kritiska till vårt påstående i enkäten som lyder ”Jag tycker att det finns många 

ord i matematiken som är svåra att förstå”. I efterhand känner vi att vi skulle kunnat formulera detta 

påstående annorlunda då vi inte kan veta hur eleverna definierar begreppen många och svåra. 

Skulle vi gjort om intervjuerna i denna studie skulle vi med intervjuresultatet i åtanke ha utökat 

antalet frågor kring matematiksvårigheter och arbetsminnet något i vår intervjuguide för att få 

mer empiri och ett mer lättanalyserat material.  
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Efter denna studie har vi fått ett ökat intresse för olika områden som det skulle vara intressant 

att göra vidare studier kring. Två exempel på dessa är hur man hanterar exkludering och 

inkludering inom specialpedagogiken och huruvida ämneslärare kan försvåra upptäckter av 

eventuell sambandsproblematik hos elever. 
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Intervjuguide 

 
• Bakgrund 

§ Vad har du för utbildning? 
- Var gick du din lärarutbildning? 
- Vilka ämnen är du utbildad i?  

§ Hur länge har du varit yrkesverksam? 
- Vilka ämnen undervisar du i för tillfället? 
- Hur länge har du undervisat i matematik och svenska?  
- Har du gått någon övrig utbildning/kurs inom matematik- eller svenskområdet? 

• Svenska 
§ Hur säker/trygg känner du dig i din roll som svensklärare? 

- Hur arbetar ni med läsförståelsen inom svenskan? 
- Anser du att ditt arbetssätt är gynnande för elevernas kunskapsutveckling? 
- Om det skulle finnas mer resurser (tid, ekonomi, material, personal) skulle du 

lägga upp din undervisning kring läsförståelse på ett annat sätt och i så fall hur?  
§ Hur ligger dina elever till kunskapsmässigt? 

- Hur bedömer du elevernas kunskaper inom läsförståelse? 
- Vad finns det för svårigheter när man bedömer läsförståelse? 

• Matematik 
§ Hur säker känner du dig att undervisa i matematiken? 
§ Hur viktigt tycker du att det är att arbeta med läsförståelse inom matematik? 
§ Hur arbetar du med begreppsuppfattning inom matematiken?  

- Anser du att ditt arbetssätt är gynnande för dina elever? 
- Vad ligger till grund för ditt val av arbetssätt? 
- Har du testat andra metoder? 

§ Hur arbetar du med läsförståelse inom matematiken? 
- Anser du att ditt arbetssätt är gynnande för dina elever? 
- Vad ligger till grund för ditt val av arbetssätt? 
- Har du testat andra metoder? 

 
• Sambandet 

§ Vad upplever du är svårast för dina svagare elever: (kortare) räkneuppgifter eller (längre) 
läsuppgifter? 

- Kan du förklara hur en sådan uppgift skulle kunna se ut? 
- De elever som är svagare i detta område är det även svagare i läsförståelse? 

§ Under dina år som lärare har du sett att det finns några samband mellan 
läsförståelsesvårigheter och matematiksvårigheter?  

- Tror du att det är en bidragande faktor till att du undervisar på det sätt du gör? 
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Tack för hjälpen! 
 

  

 

 

 

Ja Ganska Nej 

Jag tycker att jag är bra på att läsa. � � � 

Jag tycker att jag är bra på att läsa längre texter. � � � 

Jag tycker att jag är bra på att förstå det jag läser. � � � 

När jag har läst en längre text tycker jag att det kan vara svårt att 

komma ihåg det som stod i början. 

� � � 

Jag tror att min lärare tycker att jag är bra på läsförståelse.  � � � 

Jag tycker att jag är bra på matematik. � � � 

Jag tycker att det är lätt med räkneuppgifter.  � � � 

Jag tycker att det är lätt att läsa en längre uppgift i matematiken 

och förstå hur jag ska lösa den. 

� � � 

Jag tycker att det finns många ord i matematiken som är 

svåra att förstå. 

 

� � � 
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Hej!	  
	  
Jag	   har	   nyligen	   haft	   min	   sista	   praktik	   på	   lärarprogrammet	   i	   klass	   (x)	   på	  
(Skola	  A,	  Skola	  B)	  och	  ska	  nu	  tillsammans	  med	  en	  kurskamrat	  börja	  skriva	  
vårt	  examensarbete.	  Vi	  skulle	  därför	  vilja	  dela	  ut	  en	  enkät	  till	  era	  barn	  som	  
handlar	  om	  läsutveckling	  och	  matematik.	  På	  grund	  av	  samtyckeskravet	  då	  
era	  barn	  är	  under	  15	  år,	  behöver	  vi	  ert	  godkännande	   innan	  vi	  kan	  dela	  ut	  
enkäterna.	   Därför	   skulle	   vi	   uppskatta	   om	   ni	   kunde	   se	   till	   att	   denna	   lapp	  
kommer	  tillbaka	  till	  skolan	  så	  fort	  som	  möjligt!	  
	  
Enkäten	  kommer	  att	  vara	  anonym,	  det	  vill	  säga	  att	  vi	  inte	  kommer	  ta	  några	  
som	  helst	  uppgifter	  om	  ditt	  barn	  i	  samband	  med	  detta.	  	  
	  

Om	  ni	  har	  några	  frågor	  angående	  enkäten	  så	  hör	  av	  er	  så	  svarar	  vi	  gärna	  på	  
era	  frågor.	  
	  

Tack	  på	  förhand!	  
	  

Emma	  &	  Nathalie	  
(telefonnummer)	  
	  
☐	  Jag	  godkänner	  att	  mitt	  barn	  besvarar	  denna	  enkät.	  
☐	  Jag	  godkänner	  ej	  att	  mitt	  barn	  besvarar	  denna	  enkät.	  
	  
Elevens	  namn:	  	  
	  
_____________________________________________________________________________	  
	  
Vårdnadshavare:	  	  
	  
_____________________________________________________________________________	  

 


