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Sammanfattning 

 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur lärare uppfattar elevers svårigheter med textbaserade 

uppgifter i matematik. Mer specifikt undersöktes hur lärarna upptäcker dessa elever samt hur 

de arbetar med dem. Detta undersöktes inledningsvis genom en web-enkät som skickades till 

matematiklärare för grundskolans senare år i en kommun, för en första kartläggning av 

problematiken. Totalt skickades 103 enkäter ut och 39 svar kom in, svarsfrekvensen blev 38 

procent. Utöver detta intervjuades tre matematiklärare som undervisar på högstadiet för att 

fördjupa den första kartläggningen. Resultaten analyserades med utgångspunkt i olika sätt att 

se på dessa problem från tidigare forskning. Resultatet visade att alla lärare som deltog ansåg 

sig ha minst en elev som hade problem med textuppgifterna i en sådan grad att eleven fick 

svårigheter i matematik. Slutsatsen blev att matematiksvårigheter i relation till textuppgifter 

var relativt utbrett då det var mellan 11-40 procent av eleverna i klasserna/grupperna som 

enligt lärares utsagor hade dessa svårigheter. Lärarna upptäckte dessa elever genom att de inte 

förstod kontexten och/eller begreppen och de arbetade med eleverna genom att läsa högt för 

dem och/eller genom att förklara begrepp i förväg. De lärare som intervjuades arbetade 

språkutvecklande och mera muntligt när de upptäckte att eleverna hade svårt med 

textuppgifterna. När lärarna fick önska hur de helst vill arbeta med läsförståelse i matematik 

önskade de flesta mindre grupper samt att arbeta mer med språket genom exempelvis inläst 

material. Andra önskningar som framkom var ett samarbete med läraren i svenska/svenska 

som andra språk, fortbildning inom läsförståelse inom matematik och stöd av 

speciallärare/specialpedagog.  
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Inledning 

När jag var på VFU, verksamhetsförlagd utbildning, noterade jag att det fanns elever som 

hade svårt med textuppgifterna i matematik. Ofta kom dessa elever vidare i uppgiften genom 

att jag förklarade kontexten eller läste uppgiften högt för dem. Detta fick mig att fundera över 

det dolda krav som ställs inom ämnet, nämligen att eleverna kan läsa och har en god 

läsförståelse. Detta är inget som står i kursplanen för matematik för grundskolans senare år, 

men vi förväntar oss att eleverna ska kunna läsa samt ha en tillräckligt god läsförståelse. 

Under min utbildning till matematiklärare för grundskolans senare år har jag inte fått lära mig 

något om hur matematiklärare kan hantera elever som kan få svårigheter i matematik på grund 

av textuppgifterna. När jag skulle skriva mitt examensarbete var detta frågor jag ville få svar 

på. Hur vanligt är det att elever får svårigheter med textbaserade matematikuppgifter och går 

dessa svårigheter att koppla till bristande läsförståelse? Hur upptäcker lärare i matematik 

elever som får svårigheter i matematik på grund av textuppgifterna och hur arbetar de med 

dessa elever, samt hur vill de arbeta med elevernas läsförståelse i matematik? 
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Bakgrund 

Idag skrivs det mycket i media om de internationella kunskapsmätningarna och att Sverige 

för varje år får en sämre placering när elevernas kunskaper i matematik rankas. En del elever 

går ut grundskolan utan att vara godkända i matematik. Inom matematik finns det ett dolt krav 

på god läsförståelse. När eleverna kommer till grundskolans senare år förväntas de befinna sig 

på en viss nivå och de som inte uppfyller detta krav kan få svårt att klara av vissa områden i 

matematik. Elever med bristande läsförståelse kan få problem i matematik fast de i själva 

verket inte behöver ha svårt för matematik. 

Internationellt mäter och jämförs elevers kunskap i tre olika studier, PIRLS, PISA och 

TIMSS. PIRLS, Progress in International Reading Literacy Study, mäter läsförmågan hos de 

elever som går i år fyra (Skolverket, 2013-05-03). PISA, Programme for International Student 

Assessment, undersöker hur landets utbildningssystem förbereder femtonåriga elever för 

framtiden efter den obligatoriska skolan och detta testas genom tre kunskapsområden; 

naturkunskap, läsförståelse samt matematik (Skolverket, 2013-05-03). TIMSS, Trends in 

International Mathematics and Science Study, studerar elever i år fyra samt år åtta inom 

ämnena naturkunskap och matematik (Skolverket, 2013-05-03). Studierna genomförs med ett 

antal års mellanrum och de senaste resultaten av de tre undersökningarna har Skolverket 

sammanställt i en rapport (Skolverket, 2012). Rapporten visar på nedåtgående resultat i 

svenska, naturkunskap och matematik har pågått under en längre tid (Skolverket, 2012, s.71-

75). De visar på att resultatet för alla grupper har försämrats och de lågpresterande är de som 

har försämrats mest. Skolverket undersökte särskilt de högpresterande eleverna då även de har 

halkat efter (Skolverket, 2012, s.12).  

Inom matematik skulle detta gå att se på som att det finns ett dolt krav på läskunnighet och 

läsförståelse, men det är inget som betonas i kursplanen för matematik. Däremot står det 

exempelvis i kursplanen för matematik att för betyget E i år nio krävs att: 

 

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak 

fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss 

anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla 

matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. (Skolverket, 2011, 

s. 70). 
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Problemet som kan uppstå om eleverna inte förstår uppgiften är att det blir svårt att välja 

strategier och modeller som fungerar. Om de inte förstår kontexten kan de inte heller lösa 

problem i bekanta situationer samt att om de inte får en förståelse för texten kan de inte heller 

utläsa uppgiftens karaktär för att, med viss anpassning, tillämpa rätt modell. 

 Löwing och Kilborn (2002) såg i sin undersökning att elever har olika strategier för hur de 

ska komma runt och lösa uppgifterna utan att förstå själva texten. De gav svenska elever en 

uppgift från en portugisisk matematikbok, på portugisiska, det enda eleverna förstod av texten 

var de utskrivna siffrorna (Löwing & Kilborn, 2002, s.264). Löwing och Kilborn fann då att 

eleverna endast baserat på siffrorna gissade sig till att det var addition eller subtraktion de 

skulle räkna, de flesta antog att det var subtraktion då det första talet som stod var större än 

det andra. Eleverna fick en annan uppgift och kom på samma sätt fram till att det måste vara 

division för att talen i uppgiften var 24 och tre, 24 är delbart med tre. Studien visar att 

eleverna har utvecklat strategier för att kunna lösa uppgifter utan att förstå. Problemet med 

denna strategi är att det inte alltid nödvändigtvis blir rätt svar. Denna strategi använder sig 

eleverna även av när de räknar uppgifter på svenska (Ibid. 2002). 

I Lgr 11 står det att: 

 

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma 

sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till 

elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 

målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 

utformas lika för alla. (Skolverket, 2011, s.8). 

 

Detta tolkar jag som att om vissa elever visar sig ha svårigheter i matematik på grund av 

problem med textuppgifterna så måste matematikläraren göra något åt detta. För att det ska bli 

en likvärdig utbildning gäller det att, precis som i citatet, inte utforma undervisningen lika för 

alla. Det kan vara så enkelt som att förklara kontexten för att ordet volym ska få rätt 

betydelse. Eleverna är ofta förtrogna med flera av de orden som finns i matematiska texter, 

men då matematik har ord från vardagsspråket som används med helt nya betydelser menar 

Löwing och Kilborn (2008, s. 33) att det kan bli problem.  

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare upptäcker elever som har svårigheter 

med textuppgifterna i matematik samt hur de arbetar med dessa elever. Det går även att 

koppla till tidigare forskning att dessa svårigheter skulle bero på bristande läsförståelse.  
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

Att kunna läsa en text består av två huvudmoment, avkodning och förståelse 

(Nationalencyklopedin, 2013-04-15). Med avkodning menas att läsaren kan identifiera 

vilket/vilka ord som är framför sig och tillslut blir man bra på att känna igen skrivna ord. 

Enligt nationalencyklopedin (2013-04-15) handlar själva läsförståelsen om hur läsaren tolkar 

resultatet av det texten vill säga. Denna litteraturöversikt kommer att fokusera på förståelsen 

av texter inom matematik, inte avkodning. Självklart är det svårt att förstå en text om man inte 

kan avkoda, men då denna uppsats fokuserar på grundskolans senare år så är avkodningen 

oftast inte problemet, utan det är att eleverna använder bristfälliga strategier. Undantaget är de 

elever som har en diagnos, till exempel dyslexi, vilket innebär att de har problem att avkoda. 

Läsning 

Läsning av texter  

Texter skiljer sig åt på tre olika sätt enligt Österholm (2006, s. 9): formen, innehållet och 

strukturen. Med innehåll menas vad för ämnesområde som behandlas, vad som beskrivs eller 

förklaras. Huvudfokus är alltså vad texten presenterar, inte textens utseende.  Spierpinska 

(1997, s.5) menar att specifikt läroböcker i matematik har två lager vad gäller innehåll, ett 

matematiskt och ett didaktiskt. Vidare menar Österholm (2006, s.10) att formen är hur 

innehållet presenteras för läsaren. Ett exempel på att texter kan ha samma innehåll men olika 

form är: x∈ , 3<x<5. Detta går även att skriva på formen att x tillhör de reella talen och x är 

strikt större än 3 och strikt mindre än 5. Vilken form texterna är skriva på inom matematik har 

stor betydelse då det ställer olika krav på läsarens förkunskaper.  

Struktur är hur texten är uppbyggd, hur meningar och olika delar relateras till varandra, det 

vill säga textens koherens (Österholm, 2006, s.10). Textens koherens har enligt flera studier 

visat sig påverka läsförståelsen (McNamara 2001, McNamara et al., 1996; Vidal-Abarca & 

Sanjose, 1998). Texter som har hög koherens kan även ge läsaren hjälp, men om läsaren har 

höga förkunskaper inom det ämnet som texten behandlar så gynnas de av en text med mindre 

koherens istället (McNamara, 2001; McNamara et al., 1996; McNamara & Kintsch, 1996). 
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Läsförståelse av textuppgifter inom matematik 

Österholm (2009, s. 3) menar att elever har speciella lässtrategier för att arbeta med 

textuppgifter i matematik. Ofta resulterar detta i att elever svarar utan verklighetsförankring, 

exempelvis 5,3 bussar eller avrundar detta och skriver att det krävs fem bussar. En annan 

lässtrategi som elever har är att fokusera på nyckelord/signalord i texten och försöka lösa 

uppgiften utefter dessa. Denna strategi används i alla åldrar, ända upp till studenter på 

högskolor och universitet. Problemet med denna strategi är att eleverna fokuserar på själva 

texten, inte textens betydelse. Österholm (2009, s.4) påpekar att det är endast i matematik som 

eleverna gör detta, samma elev kan i ett annat sammanhang resonera annorlunda om samma 

text. 

Österholm (2009, s.5) visar att det finns två strategier som elever använder sig av för att 

omvandla textuppgifter från text till matematik. Den första strategin är att de genom 

läsförståelse får en klar bild över situationen och gör en modellering över denna med 

matematiska verktyg för att sedan lösa uppgiften. Den andra strategin, som är den mer 

bristfälliga, är att de går direkt från texten till att lösa uppgiften utan att riktigt förstå den eller 

läsa hela texten. Den andra strategin är att eleven tar genvägar i texten genom användandet av 

nyckelord/signalord, om det står mindre räknar de subtraktion och om det står mer räknar de 

addition. Österholm (2009, s.5) menar att problemet här är att elever väljer att använda sig av 

bristfälliga strategier för att det har fungerat tidigare och för att det är enklare. Eleverna kan 

läsa, men genom användandet av strategin läser de inte texten och får då ingen förståelse för 

den och därmed får de ibland ett felaktigt svar.  

Det finns inte många studier där forskaren/forskarna separerar läsförståelsen från att göra 

matematiska modeller för att lösa uppgifter. Knifong och Holtan (1977) intervjuade elever om 

uppgifter de löst felaktigt och i ungefär 90 procent av fallen hade eleven kunnat läsa texten 

rätt och förstått vad som efterfrågades. Dock kunde eleven i 36 procent av fallen inte lösa 

uppgiften på grund av bristande matematikkunskaper. 

Möllehed (2001, s.157) menar i sin tur att brister i läsförståelse är den mest bidragande 

orsaken till att elever löser textuppgifter felaktigt. Ett exempel på att elever ofta är förtrogna 

med ord på ett sätt som kan ha en annan betydelse i matematik än i vardagen och som gör att 

elever med brister i ordförrådet ofta får en sämre läsförståelse visar Malmer (2002, s.50) med 

detta: 
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I åk 3 hade vi besök av en polis som berättade om det stora, fina polishuset i 

Malmö. ”Det rymmer ungefär 200 poliser”, sa han. En av pojkarna reagerade 

kraftigt och sa: ”Rymmer 200 poliser? Det är väl ”tjyvar” som brukar rymma? 

Och så många! 

 

Høines (2000) visar på samma sak, om eleverna inte har en komplett förståelse för orden 

som de stöter på i uppgiften kan de inte tolka uppgiften rätt och därför blir ofta både 

uträkningarna och svaren fel. Inom matematik har begreppen oftast en precis innebörd och det 

krävs då att eleven tolka dessa exakt för att kunna lösa uppgiften (Lundberg & Sterner, 2002, 

s.91).  

Lundberg och Sterner (2002, s.92) menar att de faktorer som bidrog mest till en lämplig 

lösning på de skriftliga uppgifterna i matematik var elevernas läsförståelse samt deras 

kunskaper om räkneoperationer. 

Läsförståelse av texter med symboler 

Österholm (2009, s.6) gjorde studier om läsförståelse i matematik på gymnasieskolor och 

universitet. Han lät alla elever läsa en historietext och gav sedan hälften av dem en 

förklarande matematisk text med symboler och den andra hälften en förklarande matematisk 

text utan symboler. Matematiktexten berörde sådant som ingen av eleverna hade läst tidigare. 

Han kom fram till att de som hade en hög läsförstålse för historietexten också hade en hög 

läsförståelse för matematiktexten utan symboler. Någon sådan korrelation fanns dock inte för 

matematiktexten med symboler utan läsförståelsen är bättre för texter utan symboler. Studien 

visar att eleverna läser texter med symboler med en annan strategi jämfört med hur de läser 

vanliga texter och denna strategi tolkas som bristfällig (Österholm, 2009, s.7).  

Österholm (2009, s.7) gjorde en liknande studie, men gav hälften en text med fler symboler 

och den andra halvan en text med färre symboler. Detta gjorde ingen skillnad för 

läsförståelsen, han drog då slutsatsen att den bristfälliga strategin används direkt när det finns 

någon symbol med, det spelar ingen roll hur många. Han kom fram till att dessa strategier 

som eleverna utvecklar får negativa effekter både för förståelsen av förklarande texter samt 

lösningen av matematikuppgifter (Österholm, 2009, s. 10). 

Lundberg och Sterner (2002, s.188) kommer i sin studie fram till att elever ofta får dessa 

problem vad avser symboler, språk och matematiska begrepp enligt följande: 
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 eleven förstår inte innehållet i uppgifter i samband med skriftlig problemlösning 

 eleven förstår inte innebörden i matematiska symboler 

 eleven förstår inte positionssystemets idé 

 svårigheter som har att göra med logiskt tänkande 

 svårigheter att se samband mellan t ex addition och subtraktion 

 

Lundberg & Sterner (2002, s.7) menar att när läsförståelsen har betydelse för textuppgifter 

i matematik, upplever eleven med bristande läsförståelse att texten skymmer det matematiska 

innehållet och eleven får svårt att plocka ut rätt information för att kunna välja rätt modell. 

Identifikation av elever med bristande läsförståelse 

Inom ramen för denna studie har ingen tidigare forskning återfunnits som rör hur 

matematiklärare upptäcker elever med bristande läsförståelse. Men däremot finns forskning 

om hur lärare generellt upptäcker elever med bristande läsförståelse. Enligt Lundberg och 

Sterner (2002, s.187) är följande tecken sådana som gör att lärare upptäcker elevers bristande 

läsförståelse:  

 eleven stakar sig mycket vid läsning och energin verkar gå åt till avkodning varvid 

läsförståelsen går förlorad 

 eleven gör inte uppehåll vid punkt och sammanhanget i texten uppfattas inte 

 eleven gissningsläser i så hög grad att han inte förstår det lästa 

 elevens begränsade ordförråd och begreppsliga förståelse är ett hinder för 

läsförståelsen 

 eleven läser entonigt och sammanhanget i texten uppfattas inte 

Förebyggande arbete 

Som tidigare nämnt visade Österholm (2009) på bristfälliga strategier som elever använder 

för att lösa matematikuppgifter då de fokuserar på själva texten och inte på vad texten säger. 

Österholm (2009, s.10) menar att:  

 

Om läsning aldrig behandlas i matematikundervisningen så utvecklar eleverna 

dessa strategier på egen hand utifrån de (implicita) krav de upplever när det 

gäller läsning i matematik.  
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Vidare menar Österholm (2009, s.11) att det finns två problem vad gäller läsförståelse 

inom matematik som kan förebyggas. Det första är att  få eleverna att bearbeta hela texten 

istället för att endast hämta en viss information. Det andra är att de måste förstå att det 

finns något som är gemensamt vid all typ av läsning, texter i matematik är inget undantag. 

Ett sätt att göra detta är att diskutera innehållet i de matematiska texterna på samma sätt 

som man gör med andra texter i andra ämnen. Genom dessa två åtgärder menar Österholm 

(2009, s. 11) att eleverna minskar användandet och skapandet av dessa bristfälliga 

strategier. 

Insatser 

I Lundberg och Sterners (2002, s.195-196) undersökning framkom att 40 procent av 

lärarna som deltog tycker att en så kallad en-till-en undervisning är den mest effektiva 

årgärden för att hjälpa elever som har problem i matematik på grund av läsförståelsen. 

Resultatet visade även att 29 procent ansåg att den näst effektivaste åtgärden var att 

specialpedagogen och klassläraren/mentorn upprättar ett åtgärdsprogram. Ett åtgärdsprogram 

kan omfatta hur eleven ska arbeta för att få ett godkänt betyg. Henderson (1998) menar att 

utbyte och samarbete mellan mentorn/klassläraren och specialpedagogen är ett viktigt led för 

att kunna skapa goda arbetsmiljöer.  

Vidare undersökte Lundberg och Sterner (2002, s.198-199) vad lärarna skulle vilja göra för 

att kunna förbättra och underlätta lärandet för eleverna. Detta var svaren: 

 ökade möjligheter till individuell hjälp och en-till-en-undervisning 

 mindre grupper i klassrumsundervisningen 

 tid för pedagogiska samtal och pedagogiskt arbete med kollegor 

 fler specialpedagogtimmar 

 bättre utbildade klasslärare 

 specialpedagoger som arbetar både övergripande och på individnivå 

 tillgång till bra laborativt material 

 tillgång till datorer och bra datorprogram 

 kontinuerlig kompetensutveckling av lärarna 

 

Vidare ansåg 63 procent av lärarna att de hade bristande kunskaper vad gäller 

matematiksvårigheter i kombination med läs- och skrivsvårigheter (Ibid., 2002, s.199,). Även 

75 procent av lärarna önskade fortbildning inom dessa områden (Ibid., 2002, s.200). 
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Teoretiska perspektiv 

I denna studie är syftet att undersöka hur lärare upptäcker att elever har svårigheter med 

textuppgifter i matematik samt hur de arbetar med dessa elever. Studien innefattar även hur de 

skulle vilja arbeta med dessa elever. Detta tar sin utgångspunkt i ett deltagarperspektiv på 

grund av att det som undersöks är hur lärare uppfattar hur de upptäcker att en elev har 

svårigheter i matematik på grund av textuppgifterna samt hur de arbetar med dessa elever. 

Genom ett deltagarperspektiv (s.18, Hafdell & Karlsson, 2013) eftersträvas att ligga nära 

deltagarna och deras svar och beskrivningar. Deltagarperspektiv innebär att jag som studerar 

ger deltagarna något som de får ge sin syn på. När det gäller enkätfrågorna är de färgade av 

mig som skrivit dem och deltagarna får därför inget helt öppet fält att ge sina åsikter på. I 

intervjuerna däremot ställde jag frågor och följdfrågor för att vara säker på att allt de tyckte 

om detta blev uttömt. 

För analysen av enkätsvaren och intervjuerna används den tidigare forskningen och 

bakgrunden som finns presenterad ovan. Jag har arbetat med den tidigare forskningen och på 

så sätt vaskat fram dessa strategier för att upptäcka elever som har problem med textuppgifter. 

Dessa strategier kan delas in i följande kategorier/teman, vilka relateras till i studiens analys: 

 Symboler - Det första sättet som Österholm (2009, s.6) såg var att eleverna hade problem 

med textuppgifter i matematik när det fanns symboler i texterna. Han såg att eleverna läste 

texterna på ett annat sätt som var bristfälligt än när det inte finns symboler. 

Signalord/nyckelord - Det andra sättet som Österholm (2009, s.5) såg var att eleven 

använder sig av signalord i texten istället för att läsa den. De fick då ingen förståelse och fick 

därför ibland även helt fel svar.  

Bristande ordförråd - Det tredje sättet var bristande ordförråd som Malmer (2002, s.50), 

Høines (2000) och Lundberg och Sterner (2002, s.92) menar var en orsak till att elever får 

problem med textuppgifter.  

Utgångspunkt i siffror - Det fjärde sättet såg Löwing & Kilborn (2002, s.264), att eleverna 

utifrån bara sifforna i uppgiften gissade sig till vilket räknesätt det var som de skulle räkna. 

Bristande läsförståelse - Det femte och sista sättet såg Lundberg och Sterner (2002, s.92) 

och Möllehed (2001, s.157) som var att eleverna har bristande läsförståelse och därför får 

problem med textuppgifterna. 

Dessa forskningsresultat fungerar som ett raster som läggs över delar av analysen i denna 

studie. Därigenom sker en koppling till tidigare forskning.  
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Syfte  

Med ovan beskrivna bakgrund och de nedslag i tidigare forskning som presenterats 

studeras hur matematiklärare upptäcker elever som har problem med textuppgifter i 

matematik samt hur de arbetar med dessa elever. Detta är syftet med denna uppsats, mer 

detaljerat kan syftet beskrivas: vilka strategier använder lärare när de arbetar med elever som 

har problem med textuppgifter i matematik och hur upptäcker de dessa elever? 

 

Frågeställningar 

 Hur upptäcker lärarna elevers svårigheter med textuppgifter i matematik? 

 

 Vilka strategier använder lärarna för att arbeta med elever som har svårigheter med 

textuppgifter i matematik? 

 

 Hur vill lärarna arbeta med elevers läsförståelse i matematik? 
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Metod 

Då mina frågeställningar rör hur lärare uppfattar att de upptäcker elever som har problem 

med textuppgifter i matematik, hur de arbetar med dessa elever samt hur lärare vill arbeta med 

läsförståelsen i matematik genomfördes inledningsvis en kartläggning av läget för att bland 

annat förstå omfattningen. Därför genomförs en enkätundersökning. Ejlertsson (2005, s.11) 

menar att fördelen med att göra en enkät är att det kan täcka ett stort geografiskt område, 

respondenten kan sitta länge och fundera på frågorna samt att  ”intervjuareffekten” undvikes, 

vilket innebär att intervjuaren påverkar den som blir intervjuad omedvetet genom att 

exempelvis visa vad intervjuaren själv tycker i frågan och på sätt förmedla att det finns ett rätt 

svar. Två av frågeställningarna blir mer intressanta med fler informanter, de rör hur lärare 

upptäcker dessa elever samt hur de arbetar med dem. Jag är inledningsvis ute efter att se 

mönster i uppfattningar och inte enbart att se hur enskilda lärare arbetar. Som nästa steg, för 

att fördjupa undersökningen, genomfördes tre intervjuer med verksamma matematiklärare för 

grundskolans senare år. Genom detta ges djup åt de tidigare besvarade frågeställningarna och 

svar på den sista frågeställningen. 

Metod för datainsamling 

Metoderna för att samla in data är som tidigare nämnt genom en enkät och tre intervjuer. 

För att skapa enkätens frågor utgick jag i första hand från syftet och frågeställningarna och att 

dessa skulle bli täckta från flera håll. För att kunna formulera svarsalternativ på vissa utav 

frågorna användes tidigare forskning men även samtal med verksamma lärare. När enkäten 

väl var skriven skickades den runt till några personer för genomläsning för att se om någon 

fråga var otydlig. Jag arbetade även efter Ejlertssons (2005, s. 51-89) tips på hur frågorna ska 

utformas, exempelvis att undvika ledande frågor. Dessutom diskuterades frågorna med min 

handledare och därefter gjordes tester bland ytterligare lärare för att undanröja otydligheter. 

Enkäten bestod av envalsfrågor, flervalsfrågor samt öppna frågor, den presenteras i bilaga 1. 

Enkätundersökningen genomfördes med en web-enkät. Utskicket till lärarna gjordes i form av 

ett mailmeddelande som informerade och bjöd in samt presenterade en länk till själva 

formuläret. Websidan som användes sparade sedan svaren allteftersom informanterna svarade 

på enkäten och när enkäten stängdes erhölls en sammanställd rapport. Lärarnas mailadresser 

letades reda på genom de olika skolornas hemsidor.  
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De tre lärare som blev intervjuade blev tillfrågade, och de fick samma information som 

ingick i mailet till de som deltog i enkäten. De fick själva välja plats att bli intervjuad på och 

alla tre valde att bli intervjuad i ett grupprum på skolan där de jobbade.  

De tre som intervjuades valdes ut genom att de arbetade i en kranskommun till den där 

enkäten distribuerades. Detta för att enkäten skickades till alla undervisande matematiklärare i 

den kommunen som det gick att få mailadressen till. De tre som blev intervjuade har därmed 

ej deltagit i enkätundersökningen eller sett enkäten från den undersökningen.  

Frågorna till intervjun gjordes utefter syftet och frågeställningarna samt med hänsyn till 

Trosts (2005, s.64) tips om hur man genomför en intervju. Intervjuguiden gjordes enligt en 

semi-struktur (Bryman, 2006, s.301) med övergripande teman och några frågor på vartdera 

tema (bilaga 3). De tre som intervjuades tillfrågades personligen och dessa kom jag i kontakt 

med via kontakter. 

Urvalet av informanter till enkäten blev alla lärare som undervisar i matematik från år sex 

till år nio i en kommun. År sex inkluderades för att de flesta lärare som undervisar i 

matematik för grundskolans senare år ofta undervisar år sex då många skolor har organiserats 

som år sex till nio skolor, eller för att behöriga lärare från grundskolans senare år går till år 

sex för att undervisa och sätta betyg. Enkäten har skickats ut till både kommunala skolor och 

friskolor i kommunen, totalt fyra friskolor och 14 kommunala skolor. De skolor som ej 

presenterade information på deras hemsidor om vilka lärare som undervisade i matematik 

eller som saknade mailadresser till sina lärare valdes bort ur studien på grund av tidsbrist. 

Totalt finns det 32 skolor i kommunen som undervisar i grundskolans senare år, varav 11 är 

friskolor och 21 är kommunala skolor. 

Enkäten mailades ut samtidigt till alla lärarna och de fick två veckor på sig att svara. Under 

denna tid skickades det ut två påminnelser, en efter en vecka och den andra när det var tre 

dagar kvar innan enkäten stängde. I själva mailet som skickades inledningsvis så presenterade 

jag mig, berättade varför de fått mailet, att det var frivilligt att delta, vad deras svar skulle 

användas till och att deltagandet är anonymt samt så bifogades länken till enkäten. 

Totalt skickades enkäten ut till 104 matematiklärare, dock var en mailadress felaktig och 

103 lärare fick enkäten. Av dessa svarade 39 lärare, vilket ger en svarsfrekvens på 38 procent. 

Enkätstudien omfattar således 39 lärare.  



 

13 

 

Metod för databearbetning och analys 

För att kunna hantera och analysera enkätmaterialet sammanställde jag det först i tabeller 

och började sedan hantera svaren och bearbeta svarsfrekvenser. Den öppna frågan och de 

svarsalternativ som är öppna på vissa av frågorna sammanställdes enligt de teman som 

framkom i svaren.  

Intervjuerna transkriberades och sammanställdes sedan efter teman som valdes beroende 

på vad som framkommit i intervjuerna. 

Analys 

Studien har som grund att inhämta empiri med ett deltagarperspektiv. Detta innebär att jag 

letade efter de olika uppfattningar som deltagarna svarade att de hade genom att de fyllt i en 

enkät och vad de beskrivit inom ramen för intervjuerna.  Från svar och beskrivningar söker 

jag svar på mina frågeställningar. För att kunna utkristallisera vissa uppfattningar ur 

enkätsvaren genomfördes samkörningar mellan de olika frågornas svar. Det finns inga klara 

linjer för att avgöra om en elev har problem eller inte, utan det är lärarens, deltagarens, 

uppfattning om detta som avgör. En lärare kanske uppfattar att en elev har problem medan en 

annan lärare kan uppfatta att samma elev inte har problem.  

Både enkäten och intervjuernas svar analyserades sedan i relation till tidigare forskning 

men även genom att empirin lästes om och om igen för att olika teman skulle utkristalliseras, 

att mönster skulle framträda (Denscombe, 1998, s. 248). 

Reflektion över metoden 

Valet av web-enkät berodde på att det är enkelt att nå många personer på en kort tid. Det 

var även enkelt för respondenterna att svara när de själv ansåg att de hade tid. Förväntad 

svarsfrekvens uppnådes vilket gav en bra kartläggning av problemet. Intervjuerna gav sedan 

det djup som saknades från enkäten och dessa två metodval kompletterade varandra bra.  

Från mitt material kan man inte dra slutsatser om hur vanligt det är att elever får problem i 

matematiken på grund av bristande läsförståelse. Detta för att jag frågar lärarna och de har 

berättat om sina uppfattningar. För att faktiskt undersöka något sådant hade man behövt 

undersöka eleverna, men mitt material kan ge en fingervisning om att problemet finns, enligt 

lärarna.  
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Etiska aspekter 

De fyra etiska aspekter som beaktats i min undersökning är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Codex, 2013). Dessa fyra krav 

uppfylldes genom att jag informerade alla deltagande matematiklärare, genom mailet och 

genom informationen inför intervjuerna om studien, om mig och om deras svar. De 

informerades även om att det är frivilligt att delta och att det är anonymt och att det inte heller 

kommer stå i min uppsats vilka kommuner som undersökts, så att det inte på något sätt går att 

spåra en enskild lärare. Till sist fick de information om att svaren från enkäten endast kommer 

att användas till denna studie och att ingen annan kommer att få se de enskilda svaren utan 

bara en sammanställning av dem. Detsamma gällde de som deltog i intervjun, att ljudfilerna 

endast kommer lyssnas igenom av mig och det transkriberade materialet innehåller inga namn 

eller något som kan göra att det går att spåra till den enskilda läraren. 

Bortfallsanalys inom svaren, beskrivningar inför resultatkapitlet 

Här nedan följer bortfallet för enkäten, intervjuerna hade inget bortfall.  

Fråga ett, två, tre, fyra, sex, 10, 11, 12 och 13 i enkäten finns redovisade i bilaga 2, övriga 

frågor finns redovisade i resultatkapitlet. Ejlertsson (2005, s.121) menar att det är viktigt att 

det interna bortfallet redovisas för att få ett korrekt resultat, vilket därmed finns beskrivet 

nedan. Fråga ett, två, tre, fyra, sex, 10 och 12 hade inget internt bortfall och sammanställdes 

därför i tabeller som visar hur många som tillhör vilket alternativ, totalt 39 svar per fråga. 

Fråga fem och åtta hade heller inget internt bortfall och är flervalsfrågor. Detta innebär att 

varje svarsalternativ, förutom ”Annat”, kan maximalt få 39 svar i antal och därmed inte 39 

totalt på frågan. Svaren under ”Annat” är rakt av citerade från svaren som respondenterna 

skrivit under det svarsalternativet, se resultatkapitlet.  

Fråga sju hade två stycken lärare valt att inte svara på samt att denna fråga hade svar som 

ej gick att använda och räknades därför som internt bortfall, totalt blev bortfallet åtta lärare. 

De svar som ej gick att använda är de som endast skrivit en siffra, exempelvis ”2”. Då det ej 

framgår av svaret hur många elever det är totalt i klassen går det ej att göra någon jämförelse 

med de andra svaren. Klasserna/gruppernas storlekar varierade mellan två till 48 elever totalt, 

vilket gör det svårt att se en tydlig skillnad om detta inte räknas om till andelar. Fråga nio är 

en följdfråga på fråga åtta som skulle besvaras av dem som angett ett visst alternativ på fråga 

åtta. Det interna bortfallet på fråga nio blev 16 stycken, vilket är hälften av de som skulle 

svarat som är 33 stycken. Fråga 14 är en öppen fråga som alla som deltog skulle besvara och 
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det blev inget internt bortfall. Då detta är en öppen fråga blev den sammaställd och 

presenterad enligt teman som fanns bland svaren, se resultatkapitlet.  

Fråga 11 är en följdfråga på fråga tio och det finns inget internt bortfall på frågan utan den 

finns sammanställd som en punktlista, se bilaga 2. Fråga 13 är en följdfråga på fråga 12 som 

32 stycken skulle besvara då de svarat ja på fråga 12. Totala interna bortfallet på fråga 13 blev 

en person som inte svarade och denna fråga blev sammanställd efter teman då det är en öppen 

fråga, se bilaga 2. Fråga 12 handlar om lärarna har tillgång till specialpedagog eller annat stöd 

och i fråga 13 ombeds de att beskriva stödet. Då det inte är specificerat i fråga 12 vad som 

menas med ”annat stöd” finns det i svaren på fråga 13 lärare som använder sig av ordet 

specialpedagog och några som använder sig av ordet speciallärare. Av svaren framgår det att 

många av lärarna ute på skolorna inte vet skillnaden mellan en specialpedagog och en 

speciallärare. Dels så har yrkena två olika utbildningar, men kort kan sägas att en 

specialpedagog har en handledande roll och jobbar därför med personal och ledning på skolan 

medan en speciallärare jobbar mot eleverna som har särskilda svårigheter. Resultatet 

presenterat på denna fråga kommer konsekvent att skrivas specialpedagog/speciallärare för att 

kunna hantera resultatet, se bilaga 2.  
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Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet av enkätundersökningen och intervjuerna. 

Svarsfrekvenser för respektive fråga från enkäten är sammanställda i tabeller eller i teman 

med antal svar per tema och presenteras nedan eller i bilaga 2. Intervjuerna redovisas i teman 

som framkommit. Här beskriver jag vissa intressanta svar, utifrån frågeställningarna, som 

även ligger till grund för de uppfattningar som framträder i resultatet samt de generella svar 

som framkommit. 

Upptäckt av problem med textuppgifter 

I enkätsvaren framkommer hur lärarna upptäcker att en elev har problem med 

textuppgifterna. Det är vanligt att lärarna uppfattar att eleverna inte förstår 

kontexten/sammanhanget och därför inte kan lösa uppgiften. En annan nästa lika vanlig 

uppfattning hos lärarna tycks vara att de märker att eleverna inte förstår begreppen rätt. En 

tredje uppfattning hos lärarna är att de ser att eleverna inte använder sig av siffrorna i texten 

rätt. Dessa tre uppfattningar är de som framträdde som de vanligaste i svaren. Resultaten 

presenteras i tabellen nedan. 

 

Svarsalternativ Antal 

De använder sig av sifforna i texten felaktigt 23 

De förstår inte kontexten och därför löst uppgiften felaktigt 39 

De har inte förstått begreppen rätt (ex. jämför, mer än) 31 

De har inte förstått symbolerna rätt (ex. %, >, °) 10 

Jag har inte någon elev som har svårigheter med textuppgifterna 0 

Annat:  

 ”Svårt med metodval” 

 ”De löser uppgiften när jag läser uppgiften högt för dom men inte när de 
själva gör det” 

 

  

Samtliga tre lärare som intervjuades sade att de upptäckte dessa elever genom att eleverna 

inte förstod kontexten. Lärarna menade att de märkte detta när de ställde frågor till eleverna 

och upptäckte på så sätt att eleverna inte hade förstått. Men även när eleverna skulle räkna 

själva och läraren gick runt i klassrummet och kontrollerade hur det gick. 

Lärarna som intervjuades framhöll att de gång på gång hade sett att eleverna använder sig 

av endast signalord eller bara siffrorna i texten och menade att detta berodde på att eleverna 
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ville att det skulle gå snabbt, de kunde oftast läsa men ville framåt i läroboken i matematik 

och denna strategi fungerade i de allra flesta fallen. Två av de intervjuade menade att även de 

upptäcker att eleverna har problem med att lösa textuppgifterna genom att eleverna inte 

förstår begreppen rätt.  

Arbete med eleverna som har svårigheter med textuppgifter 

När det gäller hur lärare i undervisningen arbetar för att hjälpa elever som har svårigheter 

med textuppgifterna utkristalliseras uppfattningen att de förklarar begrepp i förväg eller läser 

uppgifterna högt för eleverna. Resultatet i tabellen visar hur lärarna som deltog i enkäten 

säger sig arbeta. 

 

 

Svarsalternativ Antal 

Jag ger dem färre textuppgifter 9 

Jag skriver om svåra texter så att de blir lättare 5 

Jag gör ordlistor med begrepp 11 

Jag förklarar begrepp i förväg 33 

Jag läser uppgiften högt för dem 32 

Jag har inte någon elev som har svårigheter med textuppgifter 0 

Annat: 

 ”Jag resonerar med eleven kring textuppgiften och låter den själv prata sig 
fram till hur uppgiften måste tolkas” 

 ”Eleven får med mitt stöd göra egna ordlistor” 

 ”Förklarar ord och begrepp som många elever med annat modersmål än 
svenska har svårt med arbetets gång. Samarbete med lärare i sva för att 
arbeta med begrepp och ordförståelse.” 

 ”Samtalar kring texten, så att eleven förstår problemställningen” 

 ”Sen förklarar man begreppen efter hand när de arbetar med aktuella 
uppgifter” 

 ”Stryker under nyckelord eller nyckelinfo” 

 ”Eleven själv läser högt tillsammans med mig. Jag är mycket noggrann med att 
använda läroböcker som är på en bra nivå för eleverna i fråga. Därefter 
stegras svårighetsgraden för nästa läromedel inom samma kurs.” 

 ”Ritar och skriver kortfattat för dem” 

 ”Jobbar med läsförståelse i svenska” 

 ”Diskussion och prat” 

 ”Besvarar när frågan dyker upp” 

 ”Olika från fall till fall” 

 ”Jobbar med språkutveckling”  

 

Under ”Annat” framkommer det fler alternativ hur lärarna arbetar med problematiken, åtta 

av lärarna arbetar med språket på olika sätt. Dessa sätt är att stryka under 

nyckelord/nyckelinfo, samtala/diskutera/resonera med eleven, förklara ord/begrepp, göra 
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ordlistor, rita och skriva för eleven och till sist låta eleven läsa högt. Det som även 

framkommer från svarsalternativet ”Annat” är att det fanns en lärare som arbetar med 

språkutveckling och en som arbetar med läsförståelse i svenska.  

Vad gäller vilka begrepp som eleverna oftast har problem med svarade åtta av lärarna i 

enkäten att det främst är olika matematiska begrepp som differens, variabel, kvot, term. Även 

”vanliga” begrepp angav sex av lärarna i enkäten att eleverna oftast har problem med och 

några exempel som nämns är jämförelsepris, hälften, ränta och dubbelt. En annan uppfattning 

som framkommer i enkätsvaren hos fyra av lärarna är att de anser att eleverna har problem 

med samtliga begrepp, att det inte går att ”bara” lära ut vissa begrepp. En lärare i enkäten 

svarade att elever som har svårt med texter har svårt med alla begrepp. Genom enkätsvaren 

framkommer det att en lärare som använder begreppsordlistor till alla avsnitt och till alla 

elever, inte endast till dem som har problem med textuppgifterna. Till sist menar en av lärarna 

genom enkätsvaren att ordlistor använder de bara i förberedelseklasser då de av naturliga skäl 

har ett begränsat ordförråd. 

Två av de som intervjuades menar att matematik är ett språk och därför måste läraren lära 

ut det matematiska språket, att arbeta språkutvecklande. Det är viktigt att arbeta med 

begreppsförståelse, att lära eleverna alla begrepp, inte bara de matematiska. Men även att det 

är viktigt hur läraren själv kommunicerar matematik. Dessa två intervjuade lärare anser även 

att bristande läsförståelse skulle kunna vara en av anledningarna och därför måste läraren 

arbeta med olika strategier hur man tar sig an texter, att först hitta frågan som texten har, för 

att sedan ta reda på vad som behövs för att kunna svara på den frågan och till sist ta och räkna 

ut svaret. Enda sättet att lära sig är att öva och då måste matematikläraren vara en förebild. 

Dessa två intervjuade lärare menade även på att ord som både kan vara adjektiv och verb 

måste man se upp med och vara noga att reda ut för elever. 

Hur vill lärarna arbeta med elevers läsförståelse i matematik? 

Om lärarna fritt fick önska hur de skulle vilja arbeta med läsförståelse inom matematik så 

framkommer det fem sätt/teman av deras enkätsvar. De flesta, 12 stycken, skulle vilja ha 

mindre grupper. De menar i dessa svar att när de arbetar i mindre grupper kan de ägna mer tid 

per elev och därmed möta varje elevs behov. Det är 11 stycken i enkäten som angav att de vill 

arbeta med språket på olika sätt. Dessa sätt är att diskutera/samtala matematik, använda inläst 

material och göra ordböcker/ordlistor. Sex av lärarna svarade i enkäten att de önskade ett 

samarbete med läraren i svenska och/eller läraren i svenska som andra språk. I enkätsvaren 
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framkommer det att fyra av lärarna vill ha mer stöd till sina elever i form av speciallärare. Till 

sist är det två lärare i enkäten som önskar fortbildning inom matematik med särskilt fokus på 

läsförståelse inom matematik. Endast en av lärarna från enkätstudien arbetar redan med 

läsförståelse i matematik och denna lärare menar att först måste matematikläraren inse att 

matematik är ett språk och därför måste även matematikläraren lära ut språk. Att lära ut 

språket gör personen genom glosor, för att lära eleverna orden och hur de samverkar för att 

sedan kunna lösa problem. En av de intervjuade önskade att få arbeta mer laborativt, att det 

skulle vara ett bra sätt att komma åt detta och öka elevernas förståelse. Två av de intervjuade 

önskade mindre grupper och gärna då grupper som endast består av två till tre elever. 

Fortbildning för sig själva är något alla de intervjuade ansåg är viktigt för att komma vidare 

och kunna arbeta på ett sätt som fungerar. Även bättre och mer stöd önskade sig alla som 

intervjuades. De upplevde att stödet är begränsat och ofta som matematiklärare måste de 

arbeta med sådant som de inte är utbildade för. 

Generellt om resultatet 

Lärarnas uppfattning av hur många elever i deras klasser/grupper som uppvisar problem 

med att lösa matematiska textuppgifter kan sägas vara omkring 11 – 40 procent av eleverna. 

Om resultatet som redovisas i bilaga 2 kan sägas att det finns representerat lärare av alla 

kategorier med avseende på hur länge de arbetat som lärare. Svarsfrekvensen för de lärare 

som deltog i enkäten och arbetade i kommunala skolor är samma som för de som arbetade på 

friskolor. De allra flesta som deltog är behöriga att undervisa i matematik.  

Med avseende på hur många grupper de undervisar hade de flesta en till två eller tre till 

fyra grupper. Lite mer än hälften av lärarna arbetade på något sätt med läsförståelse i 

matematik i ämneslagen/arbetslagen. De flesta lärarna hade tillgång till stöd, främst i form av 

specialpedagog/speciallärare och vanligast är att de själva använde sig av stödet eller att en 

elev fick hjälp. Gällande fortbildning inom läsförståelse med relation till matematik är det 

endast en lärare som hade deltagit i sådan. På följdfrågan framkom det att denna lärare hade 

gjort det i samband med utbildningen till speciallärare. Totalt i enkäten deltog tre 

speciallärare, men endast en hade fått utbildning om läsförståelse inom matematik. Detta kan 

så klart bero på att de läst speciallärarutbildningen på olika universitet eller vid olika 

tidpunkter.  

Enkäten besvarades av sex lärare som arbetar på friskolor, av dessa undervisar tre lärare 7 

eller fler klasser/grupper och en av dem undervisar 5-6 klasser/grupper. Det är även en av de 
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som arbetar på en friskola som har 39 respektive 48 elever i sina klasser/grupper. Däremot 

arbetar alla lärare som jobbar på friskolor och som deltog i studien med läsförståelse generellt 

i ämneslagen/arbetslagen. 
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Resultattolkning 

De svar och beskrivningar som framkommit i resultatet vittnar om att lärare har reflekterat 

över och har uppfattningar om hur de i undervisningen upptäcker och arbetar med elever som 

har svårigheter med textuppgifter i matematik.  

Hur identifierar lärarna elever som har problem med textuppgifter? 

Som resultatet visat upplever alla lärare som deltog i båda studierna att de upptäcker dessa 

elever genom att eleverna inte förstod kontexten i uppgiften. Med kontexten menas 

sammanhanget i uppgiften, det är kontexten som avgör, som tidigare nämnt, vilken volym det 

är eleverna ska räkna ut. De fem kategorierna som finns beskriva i de teorieriska 

utgångspunkterna är alla möjliga förklaringar till att eleverna får problem med kontexten. 

Eftersom de kontextuella problemen kan uppstå från alla fem måste matematikläraren ta reda 

på vilken/vilka kategori/kategorier eleven faller in i, för att kunna hjälpa eleven på bästa sätt. I 

intervjuerna beskrev lärarna att de upptäckte att eleverna ofta inte förstod kontexten eftersom 

de inte kunna hitta den fråga som skulle besvaras i texten. Detta upptäcktes både i skrift och i 

samtal med eleven.  

Bristande ordförråd 

Lärarna upplevde även att de upptäckte detta genom att eleverna inte förstod begreppen 

rätt och/eller att de använde sig av siffrorna felaktigt. Särskilt i intervjuerna framkom det att 

lärarna upptäcker dessa elever genom att de har ett dåligt ordförråd, att de ofta har ett grunt 

språk. Genom att de samtalar med eleverna framkommer det att eleverna inte har förstått det 

som efterfrågas.  

Lärarna från både enkäten och intervjuerna uppfattade att eleverna ofta hade problem med 

både begreppen och kontexten. Detta hör ihop då vissa begrepp har olika betydelser beroende 

på kontexten. Exempelvis kan uppgiften vara ”hur mycket höjdes volymen på radion” eller 

”hur stor volym har hinken”. Dessa två uppgifter ger begreppet volym olika betydelse helt 

beroende på kontexten. Alla dessa elever hade problem med kontexten, så det är troligt att 

många av dem då inte heller förstod begreppen rätt.  
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Siffror och signalord/nyckelord 

Det tredje vanligaste sättet i enkäten att identifiera elever som har problem med 

textuppgifterna är att eleven använder siffrorna i texten felaktigt. Även detta hänger ihop med 

förståelsen av kontexten, om eleven inte förstår kontexten, då kan eleven resonera med endast 

siffrorna och så kallade signalord/nyckelord vilket inte alltid resulterar i rätt svar. Lärarna har 

utifrån denna frågeställning en samstämmig uppfattning om hur det upptäcks. De som 

intervjuades framhöll att eleverna använder sig av dessa signalord/nyckelord eller gissar 

utefter siffrorna för att de ville komma snabbt framåt, att det finns ett tänk bland eleverna att 

den som ligger först är den som är bäst på matematik. Med samma logik är därför den som 

ligger sist den som är sämst på matematik. 

Bristande läsförståelse 

En av lärarna från enkäten och två från intervjuerna menade att bristande läsförståelse hos 

eleverna är anledningen till att de upptäcker att eleverna som har problem med 

textuppgifterna. Eleverna har svårt att hitta frågan som finns i texten och det är på detta sätt 

som lärarna upptäcker när de talar med eleverna eller när eleverna skriver själv. 

Symboler 

I enkäten var det några få lärare som upptäckte elever som ha problem med textuppgifterna 

genom att de inte förstod symbolerna rätt. 

Hur arbetar lärarna? 

När det gäller lärares uppfattningar av sitt arbetssätt är förutsättningarna som läraren 

arbetar med viktiga. De kanske har många elever i klassen/gruppen och väljer därför strategier 

som inte är tidskrävande. Vissa av lärarna, enligt enkätsvaren, arbetar med eleverna som har 

problem med textuppgifterna genom att läsa högt för dem och/eller träna begrepp. 

Bristande ordförråd 

Lärarna tycks ha uppfattningen att det inte finns några specifika begrepp som elever oftare 

har problem med. Det verkar som om det finns lika många begrepp som eleverna hade 

problem med som det fanns elever. Lärare tycks uppfatta att elever som har problem med 

textuppgifter ofta har problem med antingen matematiska begrepp eller ”vanliga” begrepp, 
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endast några av lärarna ansåg att eleverna har problem med alla begrepp. Det finns även ett 

svar som handlar om att en av lärarna endast arbetar med ordlistor i förberedelseklasser då de 

av naturliga skäl har ett sämre ordförråd, så även den aspekten fanns. En av lärarna ansåg 

även att alla elever behöver träna på begrepp och inte endast de som har problem med 

textuppgifter. Vid intervjuerna framkom det att begrepp som både kan vara adjektiv och verb 

ofta är svåra för elever. Som lärare i matematik är det därför viktigt att lägga tid på att förklara 

begrepp och inte förutsätta att alla elever har ett bra ordförråd. Eleverna behöver oftast träna 

både på ”vanliga” begrepp och matematiska begrepp. Som matematiklärare måste man arbeta 

med språket då de ansåg att matematik är ett språk. Annars finns det en risk att eleverna väljer 

bristfälliga metoder för att snabbt komma framåt.  

Alla lärare i studien upplevde att de upptäckte dessa elever genom att de inte förstod 

kontexten. Många arbetade med eleverna genom att läsa högt för dem eller genom att förklara 

begreppen. 

Sex av lärarna i enkäten angav under ”Annat” att de arbetar med eleverna genom att låta 

dem läsa högt själv, föra diskussioner och samtal samt att de förklarar begrepp. Genom att 

arbeta med språket aktivt på detta sätt anser jag att de kommer åt de kontextuella problem 

som kan uppstå och på så sätt ger en förståelse för texten. Därigenom kan lärare visa på 

skillnaden mellan de olika betydelserna för volym i exemplet ovan.  

Siffror och signalord/nyckelord 

När lärarna, som ovan förklarat, jobbar språkutvecklande kommer de att komma tillrätta 

med problem som att eleverna endast löser uppgifterna genom siffrorna och/eller 

signal/nyckelord. Om eleverna förstår orden/begreppen samt får en kontextuell förståelse 

finns inte behovet kvar för att använda dessa bristfälliga strategier. Självklart kan det vara 

som tidigare nämnt att elever använder dessa för att komma fort fram ibland, men 

användandet av dem borde minska, även om de inte försvinner helt. 

Bristande läsförståelse 

Det framkom i studierna att tre av lärarna arbetar med läsförståelsen i matematik. De 

använder då sig själva som förebilder och lär eleverna strategier för hur de kan öka sin 

läsförståelse och genom detta ta sig an textuppgifterna på ett bättre sätt. 
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Symboler 

Det var ingen av lärarna som angav att de arbetar med eleverna som har problem med 

tetextuppgifterna genom att lära dem symboler.  

Hur vill lärarna arbeta med läsförståelse i matematik? 

Studien visar sex olika sätt/teman för hur lärarna vill arbeta med läsförståelse inom 

matematik, om de fick önska. Deras olika uppfattningar kan då såklart bero på deras egen 

erfarenhet, men framförallt vilka förutsättningar de arbetar med. Det första sättet är att arbeta i 

mindre grupper, detta framkom både i enkäten och i intervjuerna. Vid intervjuerna berättade 

lärarna att genom mindre grupper kan de jobba mer intensivt med eleverna och kan därför 

komma framåt på ett mer effektivit sätt. Lärarna trodde att genom detta så kunde de även 

komma åt elevernas önskan om att det ska gå snabbt, att komma långt i matematikboken. Den 

andra uppfattningen är att arbeta med språket, muntligt med diskussioner, inläst material och 

glosor. Lärarna verkar tycka att det finns brister i hur eleverna hanterar språk och 

textuppgifter och önskar därför att arbeta mer med språket. De lärare som intervjuades lyfte 

fram att jobba språkutvecklande är en viktig bit och, att man då även bör diskutera och 

samtala mycket om matematik. Efter det önskade lärarna ett samarbete/ökat samarbete med 

svenskläraren/läraren i svenska som andra språk. Genom att göra det får läraren i matematik 

stöd och hjälp i områden som de inte har någon utbildning i, som hur de kan öka elevers 

läsförståelse eller hur man generellt arbetar med texter och begrepp. Vidare är nästa 

uppfattning att få ökat stöd av specialpedagogen/specialläraren. Genom detta kan de själva få 

tips och nya arbetssätt för att kunna utvecklas och komma vidare med arbetet med eleverna på 

ett givande sätt. Den sista uppfattningen är att det behövs fortbildning inom detta område som 

då skulle ge lärarna kunskap om hur de kan arbeta med detta. Uppfattningen att de behöver 

fortbildning visar på att lärarna vill utveckla sig själva och öka sin kunskap.  

Hur vanligt är det? 

Lärarna har olika bakgrund, undervisar i olika klasser/grupper, har olika antal elever i varje 

klass/grupp och arbetar på olika skolor med olika kollegor och arbetslags/ämneslags 

sammanssättningar. Även fast de alla har samma yrke och i viss mån har gått samma 

utbildning är det olika förhållanden de arbetar inom. Detta gör att deras uppfattning om ett 

fenomen blir olika, då det erfars olika på olika arbetsplatser under olika förhållanden. Att som 
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lärare uppfatta när en elev har dessa svårigheter beror till stor del på den lärarens egna 

erfarenheter men även på hur situationen ser ut. Att en lärare upplever att en elev har problem 

betyder inte att en annan lärare gör samma bedömning. Det som kan påverka läraren är till 

exempel hur stor klassen/gruppen är, vad för andra problem som finns i klassen/gruppen samt 

vilket stöd läraren har att tillgå. Det framkommer inte heller i enkätsvaren om lärarna har 

menat att elever någon enstaka gång har problem eller om de alltid har problem. Lärarna är 

olika, har olika erfarenheter och gör därför mest troligt olika bedömningar, men det som kan 

framhållas som ett resultat från studien är att problematiken tycks finnas och de flesta lärare 

upplever att mellan 11-40 procent av eleverna i klassen/gruppen har svårt för textuppgifter i 

matematik. 

 

 



 

26 

 

Diskussion 

Idén till denna uppsats kom av att jag såg elever på min VFU, verksamhetförlagd 

utbildning, som fastnade på textuppgifter men som kom vidare när jag läste uppgiften högt för 

dem. Vid de litteraturgenomgångar jag gjort har jag inte hittat någon tidigare forskning på hur 

vanligt det är att elever får problem i matematik på grund av problem med textuppgifterna 

och/eller bristande läsförståelse och denna aktuella studie är för liten för att kunna säga något 

generellt. Det är möjligt att det inte genomförts mycket sådan forskning. Enkäten besvarades 

av lärare i år sex till nio som arbetade på skolor med elever från olika socioekonomiska 

områden vilket tyder på att detta är något som finns på alla skolor, inte endast i invandrartäta 

områden där man kan tänka sig att en högre andel av eleverna kan ha svårt att förstå alla 

begrepp som dyker upp i textuppgifter i matematik och i talens kontexter. Men precis som 

rapporten som Skolverket (2012) publicerade om högpresterande elever så minskar själva 

läsandet i Sverige, vilket gör att alla ämnen inom vilka som eleverna förväntas läsa in 

kunskap drabbas negativt och då även matematikämnet, trots att det vid första anblick inte 

verkar vara särskilt textbaserat. Det är även tänkbart att om eleverna läser mindre blir de 

mindre van att hantera och arbeta med texter och har kanske därför inte en sådan utvecklad 

läsförståelse. 

Österholm (2009) visade i sin studie att även de elever som har en god läsförståelse får 

problem med textuppgifter i matematik för att de använder sig av bristfälliga strategier för att 

lösa textuppgiften. Istället för att läsa uppgiften som en vanlig text letar de efter 

signalord/nyckelord och utefter dessa löser uppgiften. Sett till min studie upplevde alla som 

deltog att de upptäckte att en elev hade problem med textuppgifterna genom att de inte förstod 

kontexten.  Sett i ljuset av Österholms (2009) studie hamnar de elever han undersökte också 

till denna kategori, genom att använda de bristfälliga strategierna så missar de kontexten 

eftersom de löser uppgiften utifrån signalord/nyckelord. Precis som i exemplet hämtat från 

Malmer (2002) så har vardagsord som ”rymmer” en helt annan betydelse i matematik. Detta 

visar även min studie då många lärare arbetar med begrepp och ordlistor för att försöka hjälpa 

eleverna, även ordlistor med ”vanliga” begrepp. Høines (2000) menade också att om eleverna 

inte har förstått begreppen som finns i textuppgiften kommer de heller inte att kunna förstå 

vad som efterfrågas och därför blir ofta svaret och uträkningarna fel.  

Österholm (2009) menade att när det finns symboler i en text så triggar det igång ett 

användande av dåliga strategier för att lösa uppgiften. Han visade att det inte spelar någon roll 
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hur många symboler som finns i texten utan att det räcker att det finns. Även Lundberg och 

Sterner (2002) såg detta i sin studie, att elever inte förstår de matematiska symbolerna. Detta 

är något som inte syns tydligt i min studie, men detta kan anas genom att 10 lärare i enkäten 

uppfattade att de upptäcker att en elev har svårigheter med textuppgifterna genom att de inte 

förstod symbolerna rätt.  

Bortsett från kontextsvårigheten upptäckte lärarna elevers problem genom att de inte 

förstått begreppen rätt eller använt sig av siffrorna i uppgiften felaktigt. Sett till den tidigare 

forskningen finns det inget forskat om hur just matematiklärare upptäcker elever som har 

problem med textuppgifter, utan endast hur lärare i allmänhet upptäcker att en elev har 

bristande läsförståelse. Men man kan se vissa likheter med den listan som Lundberg och 

Sterner (2002) presenterar och hur lärarna upptäcker att en elev har problem med 

textuppgifterna. Det första som Lundberg och Sterner (2002) poängterar är att eleven inte 

uppfattar sammahanget i texten samt att eleven gissningsläser och därför inte förstår det lästa. 

Det går att koppla till resultatet i min studie gällande att lärarens insatser är att läsa högt för 

eleven. Elever som ”läser” på dessa två sätt kommer vidare och får en förståelse när någon 

läser texten högt för dem, vilket lärare upptäcker och väljer att göra. Så en tänkbar anledning 

kan då vara att eleven som har problem med textuppgiften kan ha bristande läsförståelse då 

eleven förstår när läraren läser högt. En annan aspekt som Lundberg och Sterner (2002) lyfter 

fram är att eleven har ett begränsat ordförråd och en svag förståelse för begrepp. Det syns 

tydligt i min studie att lärarna är av den uppfattningen. Det fanns även en lärare som angav att 

han/hon arbetar med läsförståelse för de elever som har problem med textuppgifter i 

matematik. Frågan är om fler av de elever som har problem med textuppgifterna i matematik 

kan ha bristande läsförståelse? 

Som tidigare nämnts bestäms betydelsen av begreppen via kontexten. Så om eleverna inte 

förstår begreppen, kan det bero på att de helt enkelt inte kan det ordet eller att de inte förstår 

kontexten och därför inte kan avgöra vad som ska beräknas. Utifrån min studie upptäckte alla 

lärare elever som hade det svårt med textuppgifter genom att de inte förstod kontexten och 

alla förutom åtta stycken upptäckte genom att eleven inte förstod begreppen. En tänkbar 

anledning är att de är sammankopplade, de får ingen förståelse för kontexten och kan därför 

inte heller förstå begreppen korrekt. Men varför får de ingen kontextuell förståelse? En 

förklaring skulle kunna vara som Österholm (2009) visade i sin studie, att eleverna använder 

sig av bristfälliga strategier och genom signalorden/nyckelorden räknar uppgiften. Då får de 

varken en kontextuell förståelse eller en begreppsförståelse. En annan tänkbar anledning är att 

eleverna har bristande läsförståelse. Sett till den tidigare forskningen visar Skolverket (2012) i 
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sin rapport att eleverna blir allt sämre läsare. Är eleverna inte goda läsare har de ofta svårt 

med läsförståelsen. De läser långsamt, har ett mindre ordförråd och får då svårt med både 

begrepp och kontexten. Detta skulle kunna resultera i att de använder sig av bristfälliga 

strategier då det är ”lättare” och ger oftast rätt svar. 

Utifrån enkätsvaren går det inte att urskilja vad det är som gör att vissa elever har problem 

med textuppgifterna i matematik. Båda dessa två förklaringar är troliga med stöd av tidigare 

forskningen. I intervjuerna framkom det att språket är en bidragande orsak till att elever får 

problem med textuppgifter. Lärarna som intervjuades såg att eleverna ofta hade ett grunt 

språk, vilket leder till att både den kontextuella- och begreppsförståelsen blir låg. 

Både de elever med en god läsförståelse och de med en bristande läsförståelse kan använda 

sig av dessa bristfälliga strategier vilket betyder att matematiklärarna måste lägga mer fokus 

på utformningen av textuppgifterna, för att få eleverna att börja läsa istället. För val av 

åtgärder är det inte lika viktigt att veta om problemen uppkommer av att de har bristande 

läsförståelse eller använder sig av bristfälliga strategier då elever oberoende av det behöver 

utveckla sin läsförståelse och i förlängningen lära sig fungerande lässtrategier.  

Hur lärarna arbetar med dessa elever är redan till viss del berört, men något som inte 

framkom som viktigt hos lärares uppfattningar är vikten av ett förebyggande arbete. 

Österholm (2009) menar i sin studie att lärarna måste arbeta förebyggande för att lyckas 

komma i ordning med detta problem. De bristfälliga strategierna måste bytas ut mot 

fungerande samt att lärarna måste få eleven att bearbeta hela texten. De måste läsa 

matematiska texter som de läser andra texter.  

Lärarnas uppfattningar av hur de vill arbeta med läsförståelseproblem inom matematik när 

de fick önska omfattar som tidigare nämnts fem teman/sätt. Uppfattningen att arbeta med 

elever i mindre grupp är framträdande och syns även i Lundberg och Sterners (2002) 

undersökning där lärarna fick önska och då önskade mindre grupper. En annan uppfattning 

som framträdde är att lärare önskar sig ett samarbete med svenskläraren och/eller läraren i 

svenska som andra språk. En tänkbar anledning till att lärarna önskar sig ett samarbete med 

lärarna i svenska och/eller svenska som andra språk kan vara att lärarna anser att elevernas 

svårigheter beror på en bristande läsförståelse. Matematiklärarna hade inte fått någon 

fortbildning inom läsförståelse inom matematik men cirka hälften av dem arbetade i 

arbetslagen med läsförståelse inom matematik. Detta kan då resultera i att lärarna inte vet vad 

elevernas svårigheter med textuppgifterna beror på och önskar därför ett stöd av lärarna som 

besitter rätt kunskap. Med stöd i tidigare forskningen är det troligt att vissa av dessa elever har 

bristande läsförståelse.  
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Även i Lundberg och Sterners (2002) undersökning önskade de att få tid för pedagogiska 

samtal samt att arbeta pedagogiskt med sina kollegor. I detta ligger även stöd, alternativt mer 

stöd, av speciallärare/specialpedagog vilket också framkom i Lundberg och Sterners (2002) 

studie. Precis som hos Lundberg och Sterner (2002) uppfattar lärarna i min studie att de 

behöver ytterligare kompetens inom området. De allra flesta som svarade är behöriga för att 

undervisa i matematik vilket innebär att de har gått på universitet, men inte fått någon 

utbildning inom denna problematik.  

Många av lärarna i Lundberg och Sterners (2002) studie ansåg att de hade brister vad gäller 

kombinationen mellan matematik och läs- och skrivsvårigheter och de ville ha fortbildning 

inom dessa områden. I min studie är det endast en lärare som genomgått fortbildning och då 

under sin vidareutbildning till att bli speciallärare.  

Knifong och Holtan (1977) visade i sin studie att elever som löst uppgifter felaktigt i 90 

procent av fallen förstått vad som efterfrågades. Men den studien är gjord 1977 och skillnaden 

mot resultatet i min studie som visar att eleverna inte förstod kontexten eller begreppen i 

textuppgiften kan ligga i att eleverna blivit sämre på att läsa på de cirka 40 år som gått sedan 

dess. Mölledhed (2001) menade att bristande läsförståelse var den mest bidragande orsaken 

till att elever löser uppgifter felaktigt. Spierpinska (1997) menade i sin tur att det fanns två 

lager vad gäller innehåll i läroböcker för matematik. Det ena lagret är matematiskt och det 

andra didaktiskt, detta innebär för eleven att om läsförståelsen har brister så kommer det 

didaktiska att skapa problemet. Det finns en tanke med hur uppgiften presenteras och vilka 

ord och formuleringar som används samt i vilken kontext. Elever med bristande läsförståelse 

behöver då som sagt inte ha problem med matematik i sig utan klarar ofta av att lösa rena 

matematiska uttryck, som 1+1=?. Sett till min studie kunde eleverna använda sig av siffrorna i 

texten, men på ett inkorrekt sätt då de inte förstod textens mening. Textens koherens spelar 

även en stor roll i hur läsförståelsen för en text blir (McNamara 2001, McNamara et al., 1996; 

Vidal-Abarca & Sanjose, 1998). Detta på grund av att elever som använder sig av bristfälliga 

strategier och då inte läser som vanligt kan bli hjälpta av textens koherens. Om eleverna är 

duktiga inom ett område blir de dock stjälpta av för mycket koherens, detta kommer sig av att 

texten förklarar sådant som de redan kan. Resultatet i min studie visade att kontexten är 

otroligt viktig och kontexten samspelar med koherensen. Som lärare kan det vara viktigt att 

veta hur textens form, innehåll och struktur är uppbyggd för att kunna hjälpa sina elever på 

rätt sätt. Det är även viktigt för läraren att kunna balansera vilka texter som ges till vilka 

elever baserat på deras förkunskaper och brister. 



 

30 

 

Österholm (2009) menar att eleverna ofta svarar utan verklighetsförankring, detta kan till 

stor del bero på att de inte ser texten tillsammans med kontexten. Att de bara ser siffror och 

räknar och inte tänker att om de kommer fram till svaret 5,3 bussar, så finns det inte i 

verkligheten. För att komma tillrätta med detta menar Österholm (2009) att en lärare bör ge 

elever strategier för att lösa textuppgifter. Exempelvis att genom läsförståelsen få en bild över 

vad det är texten säger, utgå ifrån detta och välja den matematiska modell/strategi som passar 

och till sist räkna ut svaret. 
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Konklusion 

Slutsatserna av denna studie är att lärare uppfattar att det finns elever som får svårigheter i 

matematik på grund av hur de hanterar textuppgifter. Lärares uppfattning är att det är mellan 

11-40 procent av en klass/grupp som har dessa svårigheter. Det vanligaste sättet som lärare 

upptäcker dessa elever är genom att eleverna inte förstår kontexten samt att de inte förstått 

begreppen i texten rätt. För att hantera och arbeta med dessa elever är lärare av uppfattningen 

att de kan läsa högt för dem samt arbeta med specifika begrepp. En möjlig förklaring till att 

eleverna får problem med textuppgifterna kan, sett till den tidigare forskningen och denna 

studies resultat, vara på grund av bristande läsförståelse. Detta är en möjlig förklaring men det 

finns även andra förklaringar till att elever får problem med textuppgifterna. En annan trolig 

förklaring är att eleverna använder sig av bristfälliga strategier för att lösa textuppgifterna 

istället för att läsa dem, vilket då inte alltid resulterar i rätt svar.  

Endast en lärare i studien uppgett att denne har fått fortbildning inom läsförståelse i 

matematik och detta skedde under speciallärarutbildningen. Eftersom alla lärare har minst en 

elev som har problem med textuppgifterna i matematik får det anses vara ett problem som  

lärare får erfara varför det bör uppmärksammas inom lärarutbildning och även inom 

fortbildning. Genom att komplettera fortbildning för matematiklärare med kunskap om 

läsförståelsens betydelse och strategier för läsning i matematik går det möjligen komma till 

rätta med detta problem samt ge vägledning kring genomförande. Ytterligare studier inom 

detta ämne skulle kunna vara att testa olika sätt att arbeta med läsförståelse i matematik. En 

annan vidare studiemöjlighet skulle kunna vara att undersöka mer specifikt vilken 

problematik eleverna har, exempelvis om de använder bristfälliga strategier eller har bristande 

läsförståelse i alla ämnen.  
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Bilaga 1 

 

Enkät, läsförståelse inom matematik 

*Obligatorisk 

Fråga ett: Hur många år har du arbetat som lärare?* 

 

☐  0-5  

☐  6-10  

☐  11-15  

☐  16-20  

☐  21-25  

☐  26 eller fler  

 

Fråga två: Arbetar du på en:* 

 

☐  Kommunal skola 

☐  Friskola 

 

Fråga tre: Är du behörig för att undervisa i matematik?* 

 

☐  Ja 

☐  Nej 

☐  Vet ej 

 

Fråga fyra: Hur många klasser/grupper undervisar du i matematik?* 

 

☐  1-2 

☐  3-4 

☐  5-6 

☐  7 eller fler  

 

Fråga fem: Hur upptäcker du om en elev har svårigheter med textuppgifter i matematik?* 

Du kan kryssa i flera alternativ 

 

☐  De använder sig av siffrorna i texten felaktigt 

☐  De förstår inte kontexten och därför löst uppgiften felaktigt 

☐  De har inte förstått begreppen rätt (ex. jämför, mer än) 

☐  De har inte förstått symbolerna rätt (ex. %, >, º) 
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☐  Jag har inte någon elev som har svårigheter med textuppgifterna 

☐  Annat:  

 

Fråga sex: Arbetar ni i arbets-/ämneslaget med frågor som rör elevers läsförståelse?* 

 

☐  Ja 

☐  Nej 

 

Fråga sju: Hur många elever per klass/grupp upplever du har problem med textuppgifterna 

i matematik? Ange antalet elever och hus många elever det är i den klassen totalt. Skriv flera 

svar om du har flera klasser. 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga åtta: Vilka strategier använder du för att arbeta med elever som har problem med 

textuppgifter i matematik?*  

Du kan kryssa i flera alternativ 

 

☐  Jag ger dem färre textuppgifter 

☐  Jag skriver om svåra texter så de blir lättare 

☐  Jag gör ordlistor med begrepp 

☐  Jag förklarar begrepp i förväg 

☐  Jag läser uppgiften högt för eleven 

☐  Jag har ingen elev som har problem med att lösa textuppgifter 

☐  Annat:  

 

Fråga nio: Om du i föregående fråga kryssade för att du för ordlistor med begrepp/förklarar 

begrepp i förväg. Skriv några av begreppen som elever ofta har problem med 
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Fråga 10: Har du deltagit i fortbildning inom läsförståelse och matematik?* 

 

☐  Ja 

☐  Nej 

 

 

Fråga 11: Om du svarade ja på föregående fråga, beskriv fortbildningen 

 

 

 

 

 

 

Fråga 12: Har du tillgång till specialpedagog eller annat stöd vid behov?* 

 

☐  Ja 

☐  Nej 

 

Fråga 13: Om du svarade ja på föregående fråga, beskriv vilket stöd 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 14: Om du fritt kunde önska, hur skulle du vilja arbeta då med läsförståelse inom 

matematik?* 
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Bilaga 2 

Fråga ett: Hur många år har du arbetat som lärare? 

 

Antal år Antal 

0-5 5 

6-10 10 

11-15 10 

16-20 5 

21-25 1 

26 eller fler 8 

 

Fråga två: Arbetar du på en 

 

Skola Antal 

Kommunal skola 33 

Friskola 6 

 

Fråga tre: Är du behörig för att undervisa i matematik? 

 

Svarsalternativ Antal 

Ja 35 

Nej 3 

Vet ej 1 

 

Fråga fyra: Hur många klasser/grupper undervisar du i matematik? 

 

Antal klasser/grupper Antal 

1-2 19 

3-4 14 

5-6 1 

7 eller fler 5 

 

Fråga sex: Arbetar ni i arbets-/ämneslaget med frågor som rör elevers läsförståelse? 

 

Svarsalternativ Antal 

Ja  24 

Nej 15 

 

 

 



 

38 

 

 

Fråga 10: Har du deltagit i fortbildning inom läsförståelse och matematik? 

 

Svarsalternativ Antal 

Ja 1 

Nej 38 

 

Fråga 11: Om du svarade ja på föregående fråga, beskriv fortbildningen 

 ”Speciallärarutbildning” 

Fråga 12: Har du tillgång till specialpedagog eller annat stöd vid behov? 

 

Svarsalternativ Antal 

Ja 32 

Nej 7 

 

Fråga 13: Om du svarade ja på föregående fråga, beskriv vilket stöd 

 

Av dessa svar går det att se två teman. Dessa två teman var att man kan använda 

specialläraren/specialpedagogen till antingen läraren eller eleven. Det var 20 svar på första 

temat som beskriver hur specialpedagogen/specialläraren arbetar med elever på olika sätt och 

hur ofta. Det andra temat var vilken typ av konsultation och hur ofta som lärarna får stöd av 

specialpedagogen/specialläraren, detta var åtta svar av den typen. 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

 

Tema 1 

Bakgrund 

Presentera dig själv 

Vad har du för utbildning 

Hur länge har du undervisat 

I vilka ämnen undervisar du 

Hur många klasser undervisar du denna termin och hur många elever är det i varje klass  

 

Tema 2 

Har du någon elev som har problem med textuppgifterna i matematik? 

Har du haft någon elev under din karriär som har problem med textuppgifterna i 

matematik? 

Hur upptäcker du att en elev har problem med textuppgifterna i matematik? 

 

Tema 3 

Hur arbetar du med elever som har problem med textuppgifterna i matematik? 

Vad tror du att problemen kan bero på? 

Hur skulle du vilja arbeta med dessa elever som har problem med textuppgifterna om det 

inte fanns några begränsningar? 

 

Tema 4 

Kan svårigheterna bero på bristande läsförståelse? 

Arbetar du med olika sätt att förbättra elevernas läsförståelse i matematik? 

Hur arbetar du med elever som har bristande läsförståelse? 

Hur skulle du vilja arbeta med elever som har bristande läsförståelse om det inte fanns 

några begränsningar? 

 


