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Sammanfattning 
 

Uppsatsen anlägger ett dilemmaperspektiv på specialpedagogik samt är skriven 

utifrån sociokulturell teori. Svensklärare respektive matematiklärare med special-

pedagogisk erfarenhet intervjuas på två olika skolor.  Syftet med intervjuerna är att öka 

kunskapen om vilka metoder eller positiva påverkansfaktorer som några pedagoger på 

högstadiet framhåller när det gäller att utveckla elevers läsförståelse inom matematik-

ämnet sett ur ett dilemmaperspektiv.  

Undersökningen resulterade i att ett antal dilemman, samt metoder för att överbrygga 

dessa, kunde identifierades i analysverktygets tre nivåer. Dels i den sociala kontexten 

som innefattar arbetsformer, men också när det gäller elevens kognitiva processer och 

den matematiska uppgiftstexten.  

Ett dilemma som alla respondenterna uppmärksammade var dilemmat mellan att 

tillgodose gruppens behov kontra individens behov av stöd för att kunna nå 

kunskapsmålen. Pedagogernas metoder för att överbrygga aktuella dilemman redovisas 

och kopplas till forskning på respektive område.  

Resultatet går inte att generalisera på grund av undersökningens ringa omfattning, 

men det pekade tydligt på att dilemmaperspektivet har ett starkt berättigande utifrån 

pedagogernas uppfattningar samt att pedagogerna har en uppsättning metoder för att 

förhålla sig till aktuella dilemman vilket också exemplifieras i diskussionsdelen. 

 

Nyckelord: dilemmaperspektiv, dilemma, läsförståelse, läsning, matematik 
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Förord 
 

Ett stort tack till de pedagoger som i form av respondenter bidragit med sin tid och 
kunskap för att möjliggöra det empiriska underlaget. Jag hade stort utbyte av att få ta del av 
era tankar. 
 
Jag vill också rikta ett stort tack till min handledare Margareta Sandström som bidragit med 
värdefull kritik och med kort varsel givit snabb återkoppling. 
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Inledning  
Under mina år som lärare i matematik, med fokus på stödundervisning har jag ofta 

involverat mig i diskussioner och reflekterat kring språkets betydelse för lärandet, 

speciellt eftersom eleverna i mina grupper ofta haft svårt att förstå ord och begrepp. Jag 

har varit yrkesaktiv som lärare i ca 12 år och under denna tid arbetat på 6 olika skolor 

och mestadels med särskilt stöd i matematik. En av de slutsatser jag kan dra utifrån 

denna erfarenhet är att det förekom mycket lite systematiskt arbete kring hur elevers 

läsförståelse kunde främjas inom matematikundervisningen på dessa skolor.  

Trots att språket och språkets betydelse i skolans ämnen är något som har poängterats 

i tidigare läroplan Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1998) och nu ytterligare lyfts fram 

Lgr11 (Skolverket, 2011), så verkar detta fokus av olika skäl inte slagit igenom ute i 

skolornas praktik. Av denna anledning tycker jag det är mycket intressant att skriva om 

detta tema. Speciellt mot bakgrund av PISA -undersökningen som gjordes 2009 

(Skolverket, 2010), där en försämring av svenska elevernas kunskaper i svenska och 

matematik kunde konstateras jämte en total försämring när det gäller det svenska 

skolsystemets likvärdighet.  

Utifrån min egen erfarenhet som matematiklärare, och numera även i mitt arbete som 

specialpedagog, kan jag se både svårigheter och möjligheter med att arbeta 

språkutvecklande inom matematikämnet. Jag vill därför betrakta specialpedagogik ur ett 

dilemmaperspekiv (Nilholm, 2005, 2006; Clark, Dyson & Millward, 1998, s.166ff). 

 Speciellt vill jag fokusera på läsförståelsens roll i ämnet matematik och studera 

möjligheter, svårigheter och dilemman med att arbeta språkutvecklande i ämnet 

matematik.  

 

Bakgrund 

Disposition 

I den inledande bakgrunden förtydligas och förklaras de förhållanden som ligger till 

grund för uppsatsen som t.ex. svenska elevers kunskapsutveckling, styrdokumentens 

specialpedagogiska implikationer och kunskapsobjektets forskningsbehov. Detta leder 

till att ett första övergripande syfte kan presenteras.  

I litteraturöversikten som följer beskrivs några av de tongivande teoretiska 

perspektiven, vilka sammanfattas i relation till syftet. Några för området relevanta 

studier presenteras. Det leder fram till en slutgiltig formulering av syfte och 

forskningsfrågor, vilket resulterar i avsnittet Metod, där jag beskriver hur jag har gått 

tillväga samt vilka förutsättningar som ligger till grund för min undersökning.  

Därefter följer avsnittet Resultat och Analys där det empiriska underlaget presenteras 

och analyseras utifrån relevant teori från litteraturöversikten. Det leder till en diskussion 

som återkopplar till uppsatsens forskningsfrågor och syfte. Detta sammanfattas i en 

avslutande konklusion för att åskådliggöra uppsatsens vetenskapliga bidrag. 

Avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning. 
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Ett utbildningssystem i förändring 

Enligt forskarna Emanuelsson, Persson & Rosenqvist (2001) och Skolverket (2009) 

har det svenska skolsystemets resultat förändrats till det sämre sedan 1990-talets början. 

En stor förändring är enligt Emanuelsson et al. (2001) att mål- och resultatstyrning har 

fått ersätta regelstyrning samtidigt som skolan har decentraliserats och blivit en 

kommunal angelägenhet.   

I PISA-undersökningen som gjordes år 2000 (Skolverket, 2001) konstaterades att den 

vanligaste orsaken till felaktiga elevlösningar på problemlösningsuppgifter i matematik 

var svag läsförståelse. Möllehed (2001) gör samma iakttagelse för elever i årskurs 4 - 9.  

Svenska elever är enligt den internationella undersökningen PISA som genomfördes 

år 2009 (Skolverket, 2010) medelmåttiga i läsförståelse och matematik jämfört med 

andra OECD-länder och var femte elev når enligt undersökningen inte upp till en nivå 

som kan sägas utgöra grundläggande baskunskaper i svenska och matematik. Jämfört 

med föregående PISA-mätningar (PISA år 2000 respektive PISA år 2003) konstateras 

signifikanta försämringar i läsförståelse och matematik med 5% respektive 4%  

samtidigt som snittet för OECD-länderna är oförändrat (dock ej signifikant). De allra 

svagaste läsarna i Sverige (den s.k. 5:e percentilen) uppvisar en försämring på nästan 

11%  sedan år 2000. Även elever med utländsk bakgrund, födda i eller utanför Sverige, 

visar under perioden sämre läsförståelse (Skolverket, 2010).  

I läroplanen för grundskolan Lgr11, poängteras likvärdigheten som en 

grundläggande del i skolans värdegrund och uppdrag (Skolverket, 2011, s.8). Enligt 

Ingmar Emanuelssons m.fl. (2001) har det varit närmast omöjligt för skolväsendet att 

garantera en likvärdig utbildning för eleverna i den svenska skolan, trots att detta även 

föreskrevs av den då gällande läroplanen. Denna problematik bekräftas också i PISA-

undersökningen 2009 (Skolverket, 2010) som konstaterar att Sverige har gått från att 

vara ett av de mest likvärdiga skolsystemen i OECD-länderna år 2000 till att vara ett 

genomsnittsland 2009.  

Emanuelsson et al. (2001) menar att kommunaliseringen av grundskolan kan ha lett 

till skiftande skolpolitisk prioriteringsvilja i olika kommuner, vilket påverkar 

likvärdigheten. Samtidigt är skolverkets ambitioner höga på flera områden, t.ex. i språk 

och matematisk problemlösning. I den nya läroplanen Lgr11 kan man därför läsa 

följande beträffande kunskapsmål:  

att varje elev utvecklar sin förmåga att använda sig av det svenska språket i tal och skrift på 

ett rikt och nyanserat sätt” samt ”kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare 

studier och i vardagslivet,.. lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt 

(Skolverket, 2011, s.13).  

Det tydliggörs också att det är alla lärares uppgift att arbeta med elever i behov av 

särskilt stöd:  

Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd, och 

samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. Läraren ska ta 

hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande… 

organisera och genomföra arbetet så att eleven… får stöd i sin språk- och 

kommunikationsutveckling (Skolverket, 2011, s.14).  

I skollagen (2010:800) 3 kap, 8 - 9§§ tydliggörs att om det framkommer att ett barn 

kan ha svårigheter att uppnå kunskapskraven i skolarbetet så ska barnets stödbehov 

skyndsamt utredas. Rektor på respektive skola ansvarar att så sker samt att ett 
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åtgärdsprogram i förekommande fall upprättas. Där ska det framgå vilka behov eleven 

har samt hur stödet organiseras och följs upp. Skolorna och dess personal har alltså 

dessa krav att leva upp till i det specialpedagogiska arbetet med elever i behov av 

särskilt stöd (Utbildningsdepartementet, 2010). 

När jag fortsättningsvis skriver om elever i behov av särskilt stöd, avses de elever 

som inte når målen på grund av hinder i deras lärande och därför kommer i fråga för 

specialpedagogiska åtgärder. Dessa utgör alltså de åtgärder som bör bli följden i de fall 

där den vanliga pedagogiken av olika anledningar inte räcker till (Nilholm & Björck-

Åkesson, 2007, s.56ff).  

Elever i behov av särskilt stöd har också rätt till hjälpmedel på de nationella proven. 

Det kan handla om mer tid, användning av lexikon eller upplästa uppgiftstexter. En 

huvudregel är att eleven ska förstå texten i uppgiften för att en provsituation ska vara 

meningsfull (Myndigheten för skolutveckling, 2008).  

Mot bakgrund av Lgr11 (Skolverket, 2011) menar jag därför att den klassiska frågan 

om huruvida det är de matematiska ämneskunskaperna som är det centrala, eller om den 

språkliga dimensionen även ska beaktas är irrelevant för det löpande arbetet på 

matematiklektionerna: Det ska helt enkelt arbetas med elevers språkutveckling i skolans 

ämnen eftersom det står i läroplanen (Skolverket, 2011, s.14).   

Ett viktigt kunskapskrav i Lgr11 är också är matematisk problemlösning, vilket 

kräver att eleven kan förstå uppgiftstexten. Därför blir det speciellt naturligt att arbeta 

med elevers läs- och begreppsförståelse i matematikämnet. Annars torde det inte vara 

meningsfullt för elever med läs- och skrivsvårigheter att försöka lösa 

problemlösningsuppgifter formulerade i text (Skolverket, 2011, s.70).  
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Kunskapsobjektets forskningsbehov  

De stora förändringar som det svenska utbildningssystemet genomgått och står inför 

aktualiserar frågan om alla elevers rätt till likvärdig utbildning kan tillgodoses på alla 

skolor. Om inte, kan detta vara en orsak till uppkomsten av dilemman (se def. s.11) i 

konkreta undervisningssituationer eftersom kunskaper eller resurser då saknas för att en 

anpassning av undervisningen ska kunna ske utifrån varje elevs behov. Skolverkets 

kunskapsöversikt (2007)  pekar också på forskningsbehov för:  

studier om undervisningens effekter på elevernas språkutveckling på kort och lång sikt i 

grundskolan med fokus på årskurs 4–9, …aktionsforskning om olika arbetssätt ifråga om 

läsning och skrivning och …studier om anpassningen av undervisningen till pojkars och 

flickors olika behov och intressen, samt till elever i behov av särskilt stöd i och utanför 

klassrummet (2007, s.132).  

Detta väcker frågan om hur man bäst ska organisera undervisningen för att optimera 

användningen av befintliga resurser. Med stöd av Nilholm (2006, s.30ff) och Clark, 

Dyson & Millward (1998, s.166ff), som företräder ett s.k. dilemmaperspektiv, kommer 

jag argumentera för att detta perspektiv är lämpligt vid studier av det valda 

kunskapsobjektet. Nilholm (2006) menar att en framkomlig väg ur den polarisering som 

karaktäriserar det specialpedagogiska forskningsområdet är att kartlägga vilka 

dilemman som möter ett utbildningssystem. Nästa steg blir att studera hur dessa 

dilemman sedan hanteras i den praktiska verksamheten vilket leder till ny 

specialpedagogisk kunskap inom det aktuella forskningsområdet (Nilholm, 2006).  

Jag kommer av denna anledning att anta ett praktiskt fokus, för att ur ett 

dilemmaperspektiv studera hur de dilemman som kan kopplas till arbetet med elevers 

läsförståelse i matematik hanteras i verksamheten ute på några utvalda skolor. En viktig 

del i detta arbete blir att kartlägga eventuella dilemman som möter pedagogerna samt 

studera vilka metoder och positivt inverkande faktorer de framhåller i arbetet med att 

förbättra elevers läsförståelse av matematiska texter. Jag vill därför i min uppsats 

studera en liten del av det specialpedagogiska fältet och särskilt inrikta mig på området 

läsutvecklande arbetssätt för elever i behov av stöd inom matematikämnet. 

Förekomst av tidigare publicerade examensuppsatser inom forskningsområdet 

När jag 2 december 2012 gör sökningar på Internet med hjälp av siterna DiVa och 

Uppsatser.se med sökorden: dilemmaperspektiv och något av orden läsning, matematik 

eller specialpedagogik så får jag ingen träff där författarna verkligen fördjupar sig i 

dilemmaperspektivet genom att undersöka hur olika dilemman på olika nivåer i skolans 

organisation påverkar elevers möjligheter att utveckla sin läsförståelse i matematik. 

Detta talar för att studien kan ha ett vetenskapligt bidrag, även om det tidigare finns 

studier som på något sätt undersöker sambandet mellan matematik och läsning eller 

läsningens betydelse för att lyckas i matematik.  
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Litteraturöversikt 
I detta avsnitt presenteras teori som ligger till grund för analysen av studiens empiri, 

vilket möjliggör diskussion och slutsatser kopplat till mina forskningsfrågor. 

Specialpedagogiska perspektiv 

Den specialpedagogiska debatten har under lång tid varit polariserad mellan två 

ideologiskt konkurerande perspektiv; det kompensatoriska och det relationella 

perspektivet. Naturligtvis är det i beskrivningarna fråga om det som är mest 

karaktäristiskt för respektive perspektiv. Det är därför sällan meningsfullt att tala om 

specialpedagogiska tillämpningar som enbart kategoriska eller relationella. I detta 

avsnitt beskrivs mycket kortfattat dessa två inriktningar samt ett tredje perspektiv; 

dilemmaperspektivet som har uppkommit ur den ovan nämnda polemiken. Utifrån detta 

tredje perspektiv: dilemmaperspektivet, kommer också uppsatsens frågeställningar att 

studeras (Nilholm, 2005, 2006). 

Det kompensatoriska perspektivet 

Nilholm (2005, 2006) påpekar att det kompensatoriska (även kallat det kategoriska) 

perspektivets forskning grundar sig bl.a. på medicinsk och psykologisk teori inom det 

specialpedagogiska fältet. Detta perspektiv har under lång tid vunnit legitimetet genom 

den framstående ställning det medicinskt-psykologiska området traditionellt har haft i 

forskningssammanhang jämfört med annan pedagogisk forskning. Speciellt stöd, t.ex. 

kompensatoriska hjälpmedel framhålls och ges av specialpedagogisk kompetens, efter 

att behov har avgränsats och diagnostiserats hos eleven. Utredningar av elever är därför 

vanliga och undervisning sker ofta enskilt eller i mindre grupper (Nilholm, 2005, 2006).  

Det relationella perspektivet 

Det relationella perspektivet (även kallat det kritiska) har uppkommit ur kritiken mot 

det kategoriska perspektivet. Det har på senare tid blivit mer tongivande p.g.a. 

utbildningspolitiska strömningar som t.ex. Salamancadeklarationen (Svenska 

Unescorådet, 2006). Utgångspunkten är att alla elever är olika och lär sig på olika sätt 

oavsett om olikheterna är medfödda eller beror på omgivningen. Det relationella 

perspektivet betonar därför organisationens roll samt betydelsen av den fysiska och 

sociala miljö som omger eleven. På detta sätt ses inte individen som bärare av sina 

svårigheter. Elevernas olikheter ses som något som berikar klassen eller skolan i stort, 

varför undervisningen sker i sammanhållna (inkluderande) grupper. För att hjälpa 

eleverna att nå målen är det centralt att individualisera undervisningen och att läraren på 

olika sätt bygger relationer tillsammans med eleverna, vilket också gett upphov till 

perspektivets namn (Nilholm, 2005). 

Begreppet inkludering, menar Nilholm (2006), bör förstås som att alla elever ska ha 

rätt att delta i den ordinarie undervisningen utifrån kollektiva och demokratiska värden 

(Nilholm, 2006, s.19). 
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Dilemmaperspektivet 

Under 2000-talet började emellertid ett tredje perspektiv bli tongivande: 

dilemmaperspektivet som fokuserar hur utbildningssystem förhåller sig till olika typer 

av dilemman. Claes Nilholm (2005) definierar det så här:  

”Dilemman kan enklast ses som valsituationer, eller målkonflikter, där 

det inte finns något entydigt svar på hur man bäst bör agera” (s.131). 

Det dilemmaperspektivet vill lyfta fram är att utbildningars mål ska realiseras i 

mycket komplexa och mångfacetterade situationer som inte kan reduceras till 

övergripande specialpedagogiska teorier. I stället vill dilemmaperspektivet klargöra 

vilka dilemman som finns och studera hur de kan hanteras i praktiken. Dilemman ses på 

detta sätt som temporära jämvikter där ett specialpedagogiskt förhållningsätt kan vara 

dominerande en period för att en tid senare förskjutas mot ett annat. Claes Nilholm 

(2005) menar därför att dilemmaperspektivet mer än de två andra perspektiven öppnar 

för en praktiknära forskning, till exempel kring på vilket sätt inkluderande undervisning 

kan realiseras ute på skolorna och vad vi kan lära om detta (Clark, Dyson & Millward, 

1998, s.166ff; Nilholm, 2005, 2006). 

Grundläggande dilemman 

Dilemmaperspektivet utgår från ett grundläggande dilemma. Det handlar om hur 

elever ska få ut något gemensamt av en utbildning, samtidigt som utbildningen också 

ska förhålla sig till elevers olikheter och där med behöver anpassas efter individuella 

behov. Ett annat dilemma är om någon form av kategorisering ska göras utifrån elevens 

individuella förutsättningar att följa undervisningen samt hur man förhåller sig till detta 

ur ett inkluderande perspektiv. Med andra ord: Ska elever få särskiljas för individuellt 

stöd (genom positiv diskriminering) eller ska alla elever mötas som individer i en stor 

grupp där alla som ett minimum ändå ska uppnå de utbildningsmål som stipuleras av 

kursplanen? (Clark, Dyson & Millward, 1998, s.166ff; Haug, 1998; Nilholm, 2005, 

2006; Tetler, 2000).  
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Teoretiska perspektiv på lärande 

Jag kommer här kort nämna några teoretiska perspektiv samt därefter ge en kort 

beskrivning av grundtanken i det sociokulturella perspektivet, eftersom det är 

grundläggande för denna uppsats. En modell för hur läsning kan förstås utifrån detta 

perspektiv kommer att presenteras.  

Flera teoretiska perspektiv på lärande har avlöst varandra under 1900-talet. Fram till 

slutet av 1950-talet var behaviorismen det tongivande. I detta perspektiv hamnade det 

yttre beteendet i centrum för forskningen eftersom det var det som var observerbart, 

verkligt och konkret. Tänkandet eller andra mentala processer tillskrevs litet eller inget 

värde, då de inte på samma sätt var observerbara (Säljö, 2000).  

Det som följde därefter har kommit att kallas rationalism eller kognitivism eftersom 

det mänskliga tänkandet var studieobjektet. Det togs endast lite eller ingen hänsyn till en 

människas sociala eller kulturella erfarenheter, snarare handlade om hur människan på 

ett rationellt sätt kunde bearbeta information. När det gäller lärarande kom en gren av 

denna strömning att benämnas konstruktivism eftersom människan enligt denna teori 

inte passivt tar emot information utan istället aktivt skapar (konstruerar) den. Detta är 

centralt i Jean Piagets teorier om lärande (Säljö, 2000).  

Ett sociokulturellt perspektiv 

Både Jean Piaget och Lev Vygotsky pekar på att barnet får kunskap om sin omvärld 

genom aktivitet och inte genom att endast avbilda den i minnet. Piaget ser dock barnets 

utveckling ur ett rationellt perspektiv, som en inifrån kommande process där barnet med 

givna förutsättningar för rationellt tänkande, på sin aktuella utvecklingsnivå, utforskar 

och förstår sin omgivning (Säljö, 2000).  

Vygotsky som förknippas med ett sociokulturellt perspektiv framhåller i stället att 

människan föds in i ett socialt samspel mellan människor och kollektiva resurser. På så 

sätt förtolkas (s.k. mediering) företeelser i barnets omgivning, vilket barnet drar nytta 

av, t.ex. genom lek med andra och som därför leder till nya kunskaper (Säljö, 2000).  

I sin teori om den proximala utvecklingszonen menar Vygotsky (fritt översatt):  

att den hos en individ är belägen mellan den aktuella utvecklingsnivån, som bestäms av 

personens aktuella självständiga problemlösande förmåga, och den utvecklingsnivå som är 

möjlig under inflytande av den problemlösande förmåga som är tillgänglig vid interaktion 

med vuxna eller kamrater som nått längre i sin utveckling (Vygotsky, 1978, s.86).  

Zonen är på detta sätt ett nytt meningsfullt större rum som skapas genom 

samarbete och genom assymmetriska men jämlika relationer (Säljö, 2000).  
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En modell för att beskriva lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 

I sin modell (nedan) visar Roz Ivanič (2004) hur olika nivåer av meningsskapande 

och diskurser relaterar till varandra. Nivåerna är konstruerade som lagren på en lök, där 

de inre nivåerna är inbäddade i de yttre nivåerna. Den innersta nivån av 

meningsskapande utgörs av texten i dess renaste form och den yttersta representeras av 

ett sociokulturellt samhällsperspektiv. Diskurserna utgör olika sätt att beskriva 

meningsskapandet som sker på de olika nivåerna, vilket ibland leder till att flera 

diskurser kan kopplas till en och samma nivå. Detta framgår av modellen nedan (Ivanič, 

2004). 
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Figur 1. Ett sociokulturellt perspektiv på språk i flera lager. Fritt utifrån Roz Ivanič (2004, s.223). 

 

I modellen ovan (till vänster) är det texten i dess renaste form, den rent lingvistiska 

delen av språket, som Roz Ivanič (2004) placerar i centrum eftersom de mentala 

processer som uppstår vid läsning uppstår på grund av innehållet och egenskaperna hos 

en specifik text. Nästa lager gäller därför de mentala (kognitiva) processerna, vilka 

därför inte kan separeras från texten eftersom de är ett resultat av den samma. De 

kognitiva processerna leder till händelseförlopp på nivå tre, där lärande sker i en social 

kontext, vilket innefattar det som händer i den omedelbara närheten till där språket 

används som t.ex. social interaktion och syfte med språkanvändningen (Ivanič, 2004).  

Nivå fyra beskriver sociokulturella och vidare aspekter på språkanvändningen, vilket 

innefattar tillgängliga resurser av olika modaliteter som möjliggör kommunikation 

mellan människor. Man kan därför även se språkanvändningen ur ett maktperspektiv 

med globala implikationer, som kan förstås mot bakgrund av kulturella kontexter. En 

viktig princip är alltså att de olika nivåerna är inbäddade i varandra. När man rör sig 

inifrån och ut i modellen så möter man därför successivt en bredare och mer omfattande 

bild av det meningsskapande som språkanvändningen leder till (Ivanič, 2004).  

Modellen ovan (till höger) bygger på att Roz Ivanič (2004, s.225) har identifierat sex 

olika diskurser från forskning och praktik kring arbetet med elevers skrivprocesser, men 

påpekar även att modellen kan beskriva läsning eftersom dessa två är parallella 

processer. De olika diskurserna är: färdighetsdiskursen, kreativitetsdiskursen, processdiskursen, 

genrediskursen, diskurs om sociala praktiker och den sociopolitiska diskursen. Dessa utgör olika sätt 

att se på det meningsskapande som sker på olika nivåer i modellen, från det rena 
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skriftspråk som texten i sig utgör, till det språkliga utbyte som sker i sociokulturella 

eller politiska sammanhang. Till varje nivå i modellen framgår (ovan till höger) hur en 

eller flera diskurser kan knytas (Ivanič, 2004).  

Längst in i modellen (s.13) finns en färdighetsdiskurs som relaterar till texten, men 

den avser den rent tekniska läsförmåga som består av att inkoda eller avkoda ord och 

sätta samman dem till meningar. I detta sammanhang är symbol-ljudrelationen central 

samt meningsbyggnad och grammatiska regler, däremot beaktas inte kontexten i denna 

diskurs (Ivanič, 2004).   

Den kreativa diskurs som följer utgår även den från texten i centrum men involverar 

även nivå två (elevens kognitiva processer), eftersom dessa möjliggör för 

läsaren/skrivaren att utifrån sin förförståelse eller sina intressen skapa ett sammanhang 

av texten. Denna diskurs rymmer därför även uppfattningen om att texter med olika 

innehåll eller stil kan värderas olika samt att man genom att skaffa sig stor erfarenhet av 

läsande eller skrivande kan bli en bättre läsare eller skribent (Ivanič, 2004).   

Därefter följer en processdiskurs som kan kopplas till nivå två och tre i modellen 

(elevens kognitiva processer respektive språkhändelsen i en social kontext). Det handlar 

dels om den skrivande/läsandes kognitiva processer (nivå två), men också de praktiska 

processer som exempelvis sker i undervisningssammanhanget när texter skapas (nivå 

tre). Stegen i den praktiska processen fokuseras ofta i utbildningssammanhang då bl.a. 

olika arbetsformer och verktyg lärs ut, som ett led i att förbättra den färdiga produkten, 

d.v.s. den skapade texten (Ivanič, 2004).   

Genrediskursen som följer ser på meningsskapandet som följden av behovet av olika 

texttyper (genrer) för att kunna kommunicera i olika sociala situationer med specifika 

syften (nivå tre). Diskursen om sociala praktiker är även den knuten till nivå tre. Här är 

det sociala orsaker till att meningsskapandet sker. Det drivs bl.a. av olika mönster för 

deltagande och samarbete samt genom kommunikation med olika former av tekniska 

resurser. Detta är ett resultat av de enskilda individernas läsande och skrivande som 

verktyg för att realisera sina personliga målsättningar. Vi talar här om ett bredare 

sociokulturellt sammanhang där skriftspråkets värden också får en social betydelse 

genom samhälls- och maktstrukturer (Ivanič, 2004).   

Därpå följer den sociopolitiska diskursen som också fokuserar den sociala kontexten, 

skillnaden är att den sociopolitiska diskursen än mer fokuserar på hur sociala drivkrafter 

i samhället (t.ex. organisationer och opinionsbildare) påverkar hur samhället och 

språktes användning kommer att se ut i framtiden. Det betyder att en persons skrivande 

också är förbundet med hennes identitet och att olika sociopolitiska strukturer ibland 

dikterar villkoren för vad som kan skrivas i en speciell genre eller kontext. Trots detta 

kan skribenten ses som en social aktör, vilken också kan utmana sociopolitiska normer 

och värderingar genom sitt skrivande och därmed bidra till förändring (Ivanič, 2004, 

s.227ff).  

Diskursernas roll i modellen ovan är enligt Ivanič (2004) att åskådliggöra de 

vanligaste sätten att betrakta och diskutera elevers meningsskapande. Modellens olika 

diskurser kommer därför att återfinnas mina beskrivningar av empirin samt förekomma 

i analysen av den samma. Eftersom det ofta finns spänningar eller motsättningar mellan 

diskurser så kan den övergripande bilden av läs- och skrivpedagogik i en viss situation 

ha influenser från flera olika diskurser, även från fler än de sex som ingår i den aktuella 

modellen (Ivanič, 2004). 
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Den fortsatta litteraturöversikten är liksom analysverktyget (som beskrivs ytterligare 

på s. 30f) strukturerad i tre nivåer: Den matematiska texten, elevens kognitiva processer 

och den sociala kontexten (som innefattar nivå 3-4 i modellen på s.13). Syftet med detta 

är att lättare kunna knyta eventuella dilemman, dess orsaker samt dess praktiska 

konsekvenser till den nivå av meningsskapande som gett upphov till respektive 

dilemma. Min förhoppning är att det då blir enklare att identifiera vilka dilemman som 

förekommer i en viss undervisningssituation. Det leder i sin tur till att man lättare kan 

göra överväganden kring vilka handlingsalternativ som på bästa sätt minskar de 

negativa konsekvenserna av respektive dilemma.  
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Tidigare forskning 

Den fortsatta redovisningen av tidigare forskning följer analysverktygets indelning i 

tre nivåer. Jag börjar med den yttersta nivån som relaterar till den sociala kontexten, för 

att sedan gå över till den som rör elevens kognitiva processer. Slutligen behandlas 

forskning som relaterar till den matematiska texten. 

Social kontext och arbetsformer 

John Hattie (2009, s.22ff) har gjort en metametasyntes av över 800 metaanalyser 

kring vad som påverkar elevers resultat i skolan. Han konstaterar att genomsnitts-

korrelationerna i de grupper som undersökts är starkast för lärarens påverkan sett från 

elevernas perspektiv. Det är alltså betydelsefullt vilken lärare en elev har. John Hattie 

(2009) menar även att det har stor betydelse om läraren har höga förväntningar på sina 

elever. Lärarens tydlighet i sin undervisning när det t.ex. gäller mål och kriterier samt 

förmåga att bygga förtroendefulla relationer med sina elever är också särskilt viktigt. De 

lärare som behärskar en variation av metoder för att lära ut ett visst innehåll, som vet 

var eleverna befinner sig kunskapsmässigt och som kan ge studenterna feedback på vad 

de behöver lära sig för att gå vidare, når bättre resultat (Hattie, 2009, s.108ff).  

What is most important is that teaching is visible to the student, and that the learning is 

visible to the teacher. The more the student becomes the teacher and the more the teacher 

becomes the learner, then the more successful are the outcomes (Hattie, 2009, s.25).  

John Hattie (2009) uppmanar alltså till elevaktiva arbetssätt eftersom elever då kan 

lära av varandra samt ser även en vinst med att lärare ska försöka se sin undervisning 

med elevernas ögon. John Hattie (2009) påpekar att klassrumsmiljöerna är mycket 

komplexa och att läraren därför behöver bli en expert på vad som fungerar bäst, samt att 

arbetsron i klassrummet är mycket viktig för lärandet. Över 2000 studier betonar vikten 

av att eleverna har fungerande strategier för att skapa mening av en text. d.v.s. en 

fungerande läsförståelse eftersom detta har hög påverkan på elevernas resultat (Hattie, 

2009). 

Jim Cummins (2009) lyfter ett pedagogiskt ramverk som tar upp den sociala 

kontextens möjligheter, vilket är speciellt viktigt att tänka på vid undervisning av elever 

med annat modersmål. 

 

 

 

 

  

Figur 2. Modell för att utveckla avancerade läsförmågor. Fritt utifrån Cummins (2009) 

 

Utvecklandet av avancerade läsförmågor kräver att interaktionen som möjliggörs i 

klassrummet fokuserar både maximalt litteraturengagemang samt maximal investering i 

elevernas möjlighet att uttrycka sin identitet. För att uppnå detta behöver flera saker 

sättas i fokus. En viktig del är förståelsen av det som diskuteras tillsammans med 

användandet av ett kritiskt förhållningssätt. Den andra delen är att lyfta fram och arbeta 

med språkets form samt möjliggöra för eleverna att använda detta på kraftfulla sätt.  

Interaktion mellan lärare och elev 

Maximalt litteraturengagemang Maximal investering i identitet 
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Det betyder att undervisningen dels måste kunna fånga elevernas engagemang för 

innehållet men samtidigt också främja deras vilja och möjligheter att uttrycka sig på 

betydelsefulla sätt. Detta kan t.ex. ske genom att eleverna får fördjupa sig i vetenskap, 

konst, litteratur eller sociala medier.  

Enligt Jim Cummins (2009) är det avgörande att elevernas kulturella bakgrunder 

synliggörs i klassrummet genom att deras kulturella bakgrunder och intressen ges 

möjlighet att ta sig kreativa uttrycksformer i undervisningen. Elevernas identitet stärks 

och formas därmed, vilket enligt hans teori är centralt för att uppnå en undervisning som 

engagerar alla elever, speciellt för de elever som upplever svårigheter av olika slag när 

det gäller att nå kunskapsmålen (Cummins, 2009, s.50). 

Dilemman kopplade till den sociala kontexten och arbetsformerna 

Lärares komplexa arbetssituation 

Skolverket (2007) konstaterar i sin kunskapsöversikt ”Vad händer med läsningen?”, 

att de flesta undersökningar kring arbetsformer visar att eleverna lämnas förhållandevis 

ensamma med sina uppgifter i läsning och skrivande. Den hjälp de har för att lösa sina 

uppgifter är ofta kopplad till läroboken och den feedback de får är många gånger för vag 

för att eleverna ska kunna komma vidare i sin läs- och skrivutveckling. Flera 

undersökningar visar också enligt skolverket (2007) att explicit läs och 

skrivundervisning är ovanlig under de senare åren i grundskolans åk7 – 9.  

Åse Hansson (2011, s.123ff) menar att en socioekonomisk segregation även lett till 

en pedagogisk segregation. Med det menas att elever i språkliga svårigheter eller de som 

på annat sätt har svårt att nå kunskapskraven ofta återfinns i stora klasser, ofta med 

lärare som tar mindre pedagogiskt ansvar för deras lärande, trots att dessa elever har 

stort behov av lärarlett stöd. (Hansson, 2011).   

Lärare måste kunna möta alla elever där de befinner sig. Vissa elever har språkliga 

svårigheter, är omotiverade eller har varierande förkunskaper, andra är intresserade och 

har djupa och breda matematikkunskaper. Jeremy Kilpatrick et al. (2001), beskriver tre 

sorts färdigheter som är avgörande för en matematiklärare: Kunskap om ämnesstoffet 

och matematiken som skolämne, kunskapen om eleveras färdighetsnivåer och 

tankeprocesser samt kunskap om hur matematik undervisas.  

Men det räcker inte med att läraren är skicklig på vart och ett av dessa områden. Det 

avgörande är om läraren har förmåga att kontinuerligt och interaktion med eleverna göra 

kopplingar inom och mellan de tre områdena. Detta ställer höga krav på lärarens 

didaktiska färdigheter t.ex. när det gäller att kunna se svårigheter ur elevernas 

perspektiv och på så sätt kunna anpassa bemötande och förklaringar utifrån den aktuella 

situationen. Därför måste läraren använda ett väl fungerande språk som 

verklighetsanknyter och konkretiserar det som eleverna ska lära sig, för att de ska kunna 

bygga upp begreppsförståelse och matematiskt språk. (Kilpatrick et al., 2001). 

Skolors komplexitet 

Ett sätt att betrakta den komplexitet som skolor präglas av är att tänka i termer av ett 

aktivitetssystem. Yrjö Engeström (1987) belyser i sin teori om Expansive learning hur 

komponenter i ett system har en inbördes påverkan på varandra genom de olika 

aktiviteter om sker i systemet.  Om aktivitetssystemet som studeras är en skola utgörs 

komponenterna av subjekt (t.ex. lärare eller elev), objekt (mål), pedagogiska verktyg 

(t.ex. skolans olika resurser), personal, skolans regler och samhällets värderingar. 

Aktiviteter kan t.ex. vara personalens arbetsuppgifter eller den typ av elevarbete som 

sker i klassrummet. Beroende på vilken elev eller vilken lärare som man väljer som 
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subjekt (d.v.s. vems/vilkas perspektiv man tar), kommer dennes upplevelse av 

aktivitetssystemet och speciellt dess objekt (t.ex. arbetsområdet eller problemområdets 

mål) att se mycket olika ut från individ till individ. Detta påverkar aktiviteterna och 

därmed resultatet, som t.ex. kan vara lärarnas eller elevernas kunskaper (Engeström & 

Sanninio, 2010; Yamagata-Lynch & Smaldino,  2007). 

En skola består av hundratals elever och personal med olika arbetsuppgifter, 

kompetens och erfarenheter.  Därför bildas ett komplext mönster av ömsesidig påverkan 

mellan systemets olika delar och dess angränsande system, så att resultatet ibland är 

svårt att förutse. Spänningar eller motsättningar kan på detta sätt uppstå, så att en 

förändring i en del av systemet får konsekvenser i en annan, t.ex. genom att 

överbryggandet av ett dilemma, leder till nya dilemman i systemet (Engeström & 

Sanninio, 2010). 

 

Med utgångspunkt från Madeleine Löwings (2004, 2006) studier av matematik-

undervisningen, kan ytterligare ett antal dilemman uppmärksammas: 

Brist på samarbete mellan ämneslärare och stödlärare 

Arbete med elever i liten grupp är resurskrävande eftersom det är få elever per 

pedagog. Madeleine Löwing (2004, s184f; 2006, s.212ff) menar att det är vanligt att 

eleverna arbetar vidare med de vanliga uppgifterna (från helklass) i den lilla gruppen, 

eller att läraren i den lilla gruppen håller gemensamma genomgångar utan att veta vilka 

förkunskaper varje elev i den lilla gruppen har. Istället behövs ett nära samarbete mellan 

stödlärare och huvudlärare så att förkunskaperna hos eleverna i den lilla gruppen 

synliggörs. Stödläraren bör arbeta individuellt i korta pass med varje elev för att 

precisera var denne befinner sig kunskapsmässigt och vad eleven ska arbeta vidare med. 

Annars blir det svårt för eleverna i den lilla gruppen att nå upp till kunskapsnivån i den 

större gruppen (Löwing, 2004, 2006).  

Läraren hamnar i tidsbrist av flera orsaker 

Madeleine Löwing (2004, s.185f; 2006, s.212f) påpekar att det förekommer att lärare 

låter eleverna räkna i egen takt genom att styra antalet uppgifter så att vissa elever får 

”hoppa”, så kallad hastighetsindividualisering eller låta eleverna räkna i egen takt, men 

poängterar att detta inte är en form av individualisering som hjälper eleverna. Det blir i 

stället svårt för läraren att hålla gemensamma genomgångar, med följd att eleverna får 

bristfällig begrepps- eller procedurförståelse och får svårt att klara av att räkna 

självständigt. I stora klasser har läraren vanligtvis inte mycket tid för att hjälpa varje 

elev, varför denne även stressas till kortfattade eller bristfälliga förklaringar. Eleven 

fastnar då med sina uppgifter och kanske börjar prata med en kompis om annat, 

alternativt orkar eleven inte ens vänta på att läraren ska komma. Följden av tidsbrist blir 

bland annat att läraren blir överöst av frågor under lektionen och därför inte hinner med 

att hjälpa alla (Löwing, 2004). 

Läraren har bristande ämneskunskaper eller pedagogik 

Kanske förklarar läraren på ett annat sätt än det i boken utan att tydliggöra någon 

koppling, eller låter bli att hålla genomgångar. Lektionerna kanske inte inleds eller 

avslutas på ett strukturerat sätt, eftersom eleverna i stället räknar på egen hand på olika 

ställen i boken. Även detta inverkar negativt på elevernas begrepps och 

procedurförståelse. Under lektionen visar detta sig genom att eleverna blir frustrerade 

eftersom de får vänta på hjälp. Då börjar de troligtvis prata om annat Löwing, 2004, 

s.185f; Löwing 2006, s.212f). 
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Lärarens bristande kunskap om elevernas förkunskaper 

Kanske har stadieöverlämningar inte gjorts ordentligt, alternativt att någon typ av 

diagnostisering inte utförts. Detta leder till att eleverna fastnar eller blir uttråkade på 

grund av att uppgifterna inte anpassats till elevens kunskapsnivå. Följden blir som ovan 

att lärarens tid tas i anspråk av för många elever samtidigt vilket orsakar tidsbrist 

(Löwing, 2004, s.110f, 2006, s.212f).    

Eleverna får för lite tid till att bygga upp sitt matematiska språk 

Då lärarens tid tas i anspråk av många elever samtidigt får eleverna inte tid till att 

tala matematik med läraren. Problemet med att hastighetsindividualisering, d.v.s. att 

eleverna arbetar i egen takt i boken, medför enligt Madeleine Löwing (2004, s.156) att 

lärarens instruktioner ofta är reglerande och gäller vad eleverna ska göra utifrån var de 

befinner sig i boken, i stället för att behandla innehållet i undervisningen. Det medför att 

elever får svårare att bygga upp sitt matematiska språk och därmed också svårare att 

förstå matematiska uppgiftstexter (Löwing, 2004). 

Svårt att möjliggöra introducerande samtal eller samtal kring begreppsförståelse 

Eftersom eleverna många gånger befinner sig på olika ställen i läroboken är det svårt 

att motivera dem till samtal kring matematiska begrepp eller att gemensamt introducera 

dem för nya områden. Vid grupparbete där det är tänkt att eleverna ska samtala om 

matematik, indelas eleverna ofta efter sociala skäl och inte utifrån deras möjligheter att 

förstå det matematiska innehållet. Det resulterade i en konflikt mellan att gruppera och 

individualisera. Det är viktigt att eleverna tidigt introduceras i detta arbetssätt och att det 

tydliggörs vad som diskuteras och hur formerna för arbetet ser ut (Löwing, 2004, s.187f, 

2006). 

Elevernas kognitiva processer 

Elevens läsförståelse och utbildningsuppdraget 

Magnus Österholm (2004, s.21) påpekar att det är svårt att nå fram till en enhetlig 

definition av läsförståelse, men menar att läsförståelse kan ses som ett resultat av de 

processer som samverkar till att en mental representation av texten uppstår hos den 

läsande, vilket gör att innehållet i texten kan bli begripligt.  

Som tidigare nämnts betonas språkrelaterade kunskaper i Lgr11 och återfinns i flera 

av de målbeskrivningar som ligger till grund för elevernas undervisning (Skolverket, 

2011). En intressant fråga att ställa sig är hur detta ska tillämpas i det praktiska arbetet 

ute på skolorna. Skolinspektionen (2009, s.9) konstaterar i sin granskning av 23 

grundskolor att undervisningen är starkt knuten till läroboken, vilket får följden att 

eleverna inte utvecklar kompetenser i problemlösning, logiska resonemang eller i att 

kunna sätta matematiska problem i ett sammanhang. De menar att läsförståelsen är 

viktigt bl.a. för att alla elever ska kunna utveckla sitt språk och hantera dessa 

färdigheter. Skolverket (2007, s.115ff) pekar i sin kunskapsöversikt på att texter 

anpassas i liten utsträckning efter elevernas intresse eller behov, vilket leder till att vissa 

elever inte vill läsa texten eller anstränga sig för att förstå den. Detta är ett problem 

speciellt  eftersom ”eget arbete” i matematikboken är mycket vanligt (Skolverket, 2007; 

Löwing, 2004).    
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Hur läsförståelse skapas 

Walter Kintsch (1998) beskriver hur minnet används hos den läsande och nämner två 

olika minnesfunktioner som har olika funktioner. Dels långtidsminnet som utgör 

läsarens samlade kunskap och erfarenhet, men också arbetsminnet som kan ses som en 

aktiv del av långtidsminnet. Arbetsminnet används på så sätt för att klara av det som 

utförs i stunden, vilket ofta innebär att hålla information tillgänglig i minnet under tiden 

man läser en text eller räknar. Genom att arbetsminnet står i ständig förbindelse med 

kunskap och erfarenheter lagrade i långtidsminnet så skapas det en mental 

representation av texten, vilket leder till en förståelse av texten (Kintsch, 1998).  

Tre olika kompontenter samverkar till att skapa förståelse:  

En ytlig komponent, med vars hjälp ord och meningar kan kommas ihåg utan förståelse 

för dess innebörd. En textbaserad komponent (TB), som innefattar ett nätverk av exakt 

vad som kan förstås av texten. Detta kan exemplifieras genom att kunna återberätta den 

exakta innebörden av en text med egna ord, utan att läsaren behöver använda sin egen 

kunskap eller erfarenhet. En förkunskapsbaserad komponent (FB) som kompletterar TB 

med läsarens förkunskaper från långtidsminnet. På detta sätt sker en associativ process, 

vilket leder till att den mentala representationen skapas från texten med hjälp av 

förkunskaperna som hämtas från långtidsminnet. När ny förståelse skapas förändrar det 

också det associativa nätverket i långtidsminnet, vilket kontinuerligt sker när vi lär oss 

nya saker (Kintsch, 1998, se Österholm, 2006, s.16f).  

Orsaker till elevers svårigheter med läsförståelse av matematiska texter 

Monica Reichenberg (2008, s.18) pekar på att det är viktigt att den läsandes 

ordavkodning är automatiserad, så att resurser i form av kognitiv energi och 

uppmärksamhet inte behöver tas från de processer som ger eleven möjligheter att förstå 

texten. Om så är fallet resulterar det i sämre läsförståelse, speciellt om ordförrådet är 

begränsat inom det aktuella området.  

Det är också avgörande att vara en aktiv läsare, vilket innebär att den läsande 

behöver använda sin förförståelse för att söka mening i texten samt för att identifiera 

huvudsakliga samband och poänger i den. En passiv läsare däremot, försöker att 

memorera texten och missar därför centrala delar av innehållet eller textens 

huvudbudskap, vilket indikerar att de metakognitiva strategier eller läsförmågor som 

eleven har tillgång till i detta fall är starkt begränsade (Reichenberg, 2008, s.17ff).  

David Geary (2004) menar att det många gånger är svårt att veta om en elevs 

svårigheter beror på den tidigare undervisningens kvalitet eller på elevens kognitiva 

förmågor, men pekar på att samstämmig forskning finns kring att elevers svårigheter i 

matematik ofta beror på bristande automatisering av enkla strategier för att göra 

beräkningar. Ingvar Lundberg & Görel Sterner (2006) konstaterar i sin undersökning av 

60 elever, som de följt mellan årskurserna tre och fyra, att läsning, räkning (aritmetik) 

och uppgiftsorientering har ett starkt samband. Uppgiftsorientering innefattar elevens 

förmåga att vara motiverad, uppmärksam och koncentrerad. Den påverkas dessutom av 

eventuella neurobiologiska faktorer hos individen eller faktorer relaterade till dennes 

uppväxtmiljö. Hög uppgiftsorientering är enligt undersökningen något som är 

förknippat med framsteg i både läsning och aritmetik. Men relationen är ömsesidig, så 

det kan lika gärna vara så att en känsla av framsteg inom respektive ämne skapar 

intresse och därmed uppgiftsorientering (Lundberg & Sterner, 2006).   

Lundberg & Sterner  (2006) betonar dock vikten av att uppgifternas svårighetsnivå är 

anpassad efter elevernas förkunskaper och förutsättningar samt att det krävs kunskap 

om detta från lärarens sida för att lyckas i sin undervisning. De pekar även på att den 
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sociala stimulansen från gruppen och hur ämnet presenteras har betydelse samt att ett 

stort antal faktorer relaterat till elevens emotioner också kan påverka uppgifts-

orienteringen negativt, t.ex. ångest eller låg självkänsla.  

I resultatet av Lundberg & Sterners (2006) undersökning visade det sig att elever 

med högre poäng på läsförståelsetest också presterade bättre på matematikuppgifter i 

aritmetik som innehöll text. De påpekar dock att den positiva korrelationen mellan 

läsning och matematikprestationer på textuppgifter inom aritmetik blir klart svagare om 

korrigering görs för vad som kan förklaras av uppgiftsorientering, arbetsminne och hög 

allmän kognitiv förmåga hos eleven. Trots detta menar Lundberg & Sterner (2006)  att 

det finns ett samband som inte låter sig förklaras med korrigeringarna ovan. Det betyder 

att de elever som läste bra också hade lätt för textuppgifter inom aritmetik och att det i 

deras undersökning inte fanns någon elev som läste bra men som hade svårt för 

matematik (Lundberg & Sterner, 2006, s.361). 

Läsning av matematiska texter 

Magnus Österholm (2004) jämför två matematiska texter med en historietext med 

avseende på universitets- och gymnasiestudenters läsförståelse. Av de matematiska 

texterna innehöll en av dem matematiska symboler. Han konstaterade att förförståelse 

inverkar positivt på läsförståelsen för alla tre texterna samt att historietexten och den 

matematisa texten utan symboler lästes på liknande sätt. I fallet med den matematiska 

texten med symboler var läsförståelsen sämre, vilket fick Magnus Österholm (2004) att 

dra slutsaten att det berodde på textens form snarare än dess innehåll. Anledningen 

menar han kan vara att det i läsprocessen lättare skapas mentala representationer för ord 

än för symboler.  

Magnus Österholm (2004, s.143ff, 2006) lyfter frågan om det finns en speciell 

läsförmåga för matematiska texter och konstaterar att studenter verkar använda en sådan 

när de läser matematiska texter med symboler, t.ex. att de då fokuserar på symboler 

eller nyckelord. Denna läsförmåga fungerar sämre än den vanliga, generella 

läsförmågan eftersom texten läses på ett speciellt och mer ytligt sätt, vilket också 

varierar beroende på om det är matematiska begrepp eller procedurer som är centralt i 

texten. Magnus Österholm (2004, s.146) konstaterar också att hans forskning inte ger 

stöd för att det finns ett behov av att läsa matematiska texter på ett särskilt sätt, samt att 

den generella läsförståelsen (som används vid annan läsning) kan användas även för att 

förstå innehållet i olika typer av matematiska texter (Österholm, 2004). 

Magnus Österholm (2004, s.152f) för ett resonemang om att om läsförståelse och 

matematiska texter fokuseras i undervisningen så borde elever sannolikt bli bättre på att 

förstå denna typ av texter. Detta har matematikundervisningen som elever och studenter 

deltagit i dock inte åstadkommit. Att detta är fallet kan enligt författaren bero på att de 

inte har konfronterats med ett behov av att läsa olika typer av matematiska texter där de 

på samma sätt som vid läsning av andra typer av texter behöver skapa sig en förståelse 

av texten (Österholm, 2004).  

Monica Reichenberg (2008, s.20ff) använder sig av textsamtal för att hjälpa eleverna 

till djupare förståelse av en texts innehåll. Hon beskriver en metod som hon kallar 

ifrågasättande av författaren (Questioning the author, Qta). I denna metod läser eleverna 

texten med utgångspunkten att författaren har missuppfattat något och att texterna är 

ofullständiga, samt bättre kan förstås om hypotetiska frågor ställs till författaren. På 

detta sätt kan eleverna få hjälp med att läsa mellan raderna eller att göra kopplingar 

mellan texten och vardagslivet. Lärarens roll blir att ställa halvöppna frågor och kan 
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problematisera texten vilket öppnar för strategier som eleverna kan använda för att för 

öka sin läsförståelse (Reichenberg, 2008).  

Dilemman kopplade till elevens kognitiva processer 

Myndigheten för skolutveckling (2008, s.7) påpekar att språket i matematiken är ett 

aktuellt diskussionsämne i medier och på skolor, samt att matematiken har en 

språkutvecklande funktion för elever oavsett om de har svenska som andraspråk eller 

om de är uppvuxna i Sverige med svenska föräldrar. En stor andel flerspråkiga elever 

och många enspråkiga har språkliga svårigheter i matematik vilket naturligtvis inverkar 

negativt på deras resultat i matematikämnet men i förlängningen även på deras 

självkänsla och motivation att överhuvudtaget vilja lära sig matematik. Det är 

naturligtvis viktigt att eleverna förstår innehållet i uppgifterna för att det ska vara 

meningsfullt för eleverna att lösa dem och för att deras matematikkunskaper ska kunna 

bedömas. (Myndigheten för skolutveckling, 2008, s.8f).  

Om en elev möter för komplexa uppgifter och dessutom har svag läsförståelse är det 

inte konstigt att resultatet blir att denna elev tappar intresset för ämnet. Detta är i linje 

med vad Myndigheten för skolutveckling (2008) påpekar; att elever som tidigare har 

tyckt att matematik är roligt men som har svårt med läsförståelse tappar intresset för 

ämnet under mellanstadiet (årskurs 4-6) eftersom de då även möter mer språkligt 

avancerade uppgiftstexter. 

 
 Flera forskare (Reichenberg, 2008; Taube, 1988, 2000) påpekar att elever med låg 

självkänsla vid läsning har ofta utvecklat undvikande strategier. De går ut på att, 

eftersom läsning är kognitivt krävande för dessa elever, så undviker de texter och väljer 

att inte lägga ner så mycket energi på att förstå de aktuella texterna. De kommer därför 

efter i läsfärdighet jämfört med sina kamrater.  

Monica Reichenberg (2008, s.20) påpekar att eleverna i dessa svårigheter ofta 

utvecklar skyddsmekanismer. Dessa går ut på att eleverna i dessa svårigheter inte på 

allvar kämpar med att förstå texterna, för att de ska slippa behöva känna sig dumma när 

de inte förstår, eftersom de då vet att de ändå inte ansträngt sig ordentligt. Denna 

negativa spiral, som motverkar en djupare förståelse av texten, är viktigt att bryta 

(Reichenberg, 2008).  

Mats Myrberg (Myndigheten för skolutveckling, 2007, s.74) för ett liknande 

resonemang och menar att de elever som har halkat efter på detta sätt har svårt att ta 

igen det försprång som de andra eleverna har när det gäller läsförståelse. 
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Den matematiska texten 

Matematiken som ett språk 

David Pimm (1987) använder sig av metaforen matematiken som ett språk, men 

poängterar att det är just en metafor, eftersom det finns några avgörande skillnader 

jämfört med ett naturligt språk. En är att matematska texter ofta innehåller symboler 

som kommer från en mängd olika alfabet. Det innebär att det inte alltid går att läsa 

matematiska texter genom sammanljudning. David Pimm (1987) påpekar också att en 

del i att lära sig matematik, är att lära sig att uttrycka sig som en matematiker. För att 

göra det behöver man behärska ett matematiskt register som t.ex. innefattar förståelse 

för matematiska objekt, idéer eller processer. Eftersom det matematiska registret 

innehåller egna termer eller ord som i matematiska sammanhang kan ha en annan 

betydelse jämfört med det svenska språket i övrigt, kan förståelsen för den matematiska 

texten lätt gå förlorad om registret är ofullständigt i en viss situation. Genom att 

behärska det matematiska registret kan en elev uttrycka sin förståelse för en matematisk 

text på det naturliga språket. (Pimm, 1987). 
 

Kontext och kognitiv svårighetsgrad i läsning av texter 

 
Låg kognitiv svårighetsgrad 

 

 
    Nr 1 

 

     
     Kontextbundet                      Kontextreducerat 
 

  Nr 2              Nr 3 
  

  
 

Hög kognitiv svårighetsgrad 

 
Figur 3. Kontext och kognitiv svårighetsgrad i uppgiftstexter. Fritt utifrån Cummins (1996) modell. 

 

Modellen visar ett samband mellan kontext och kognitiv svårighetsgrad. Jim 

Cummins (1996)  menar att en elev med svenska som andraspråk måste få använda 

språket i en mängd olika situationer och i interaktion med andra människor. Oavsett om 

det gäller talat språk eller text ska lärandet enligt modellen ta sin början i en känd 

kontext med låg svårighetsgrad (ruta nr1). Anledningen är att elevens förförståelse är en 

viktig förutsättning för att ett meningsfullt lärande ska kunna ske. (Löwing, 2004; 

Cummins, 1996).  

Läraren kan sedan successivt börja använda mer kognitivt krävande samtal eller 

texter (ruta nr2). Det är mycket viktigt för elever i svårigheter med läsförståelse eller för 

elever som har svenska som andraspråk att få stimuleras i denna miljö, eftersom den 

innehåller såväl kontextuellt stöd som kognitivt utmanande uppgifter. Genom att arbeta 

på detta sätt i interaktion med lärare och klasskamrater kommer språket vidgas till att 

innefatta situationer eller ämnesområden som är mindre bekanta för eleven (ruta nr3). 

Kontexten är nu inte lika avgörande för personens läsförståelse som den har varit 
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tidigare eftersom de språkliga förmågorna har utvecklats och blivit mer avancerade hos 

personen. I det tomma fältet längst upp till höger finns det oftast ingen anledning att 

befinna sig, men det kan exemplifieras med att man skriver av något, trots att man inte 

förstår (Cummins, 1996, s.57ff; Sjöqvist 2005, s.69).  

Textens struktur 

Textens struktur är också viktig för läsförståelsen eftersom detta handlar om hur 

olika delar av texten relaterar till varandra, vilket även benämns koherens. En koherent 

text innerhåller ord som t.ex. därmed eller eftersom vilka binder ihop de meningar som 

tillsammans utgör grund till förståelse. En koherent text innehåller även en tydlig 

makrostruktur med rubriker och styckeindelning så att det är lätt att hitta i den 

(Österholm, 2006, s.8ff).  
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Dilemman kopplade till den matematiska texten 

Matematiska problem 

Jan Wyndhamn (1988) beskriver skolan som en kommunikativ men 

institutionaliserad miljö, vilken ofta är mycket olik de övriga direktupplevda situationer 

som eleverna möter i samhället. En anledning till det är att de matematiska problem 

eleven möter i skolan ofta presenteras i skrift eller i vissa fall muntligt, medan 

vardagsproblemen uppkommer i direktupplevda situationer som eleven är bekant med. 

Detta innebär att eleverna möter två kontextuellt olika situationer och därför också bär 

med sig skilda antaganden om vad som är viktigt för att kunna lösa de textbaserade 

problemlösningsuppgifter som de möter i skolsammanhang (Wyndhamn, 1988). 

Jan Wyndham (1988, s.16) påpekar att: 

Innebörden i ett problem bestäms och avgränsas av den pedagogiska mikrokontext där 

problemet ingår. 

Han menar att när matematiska vardagsproblems meningsbärande kontext reduceras 

till en text så är sammanhanget inte längre externt som vid direktupplevda problem, utan 

ingår i stället som en integrerad del i elevens kognitiva aktivitet. Detta får konsekvenser 

för hur elever angriper matematiska problemtexter. Lågpresterande elever har ofta svårt 

att förstå vad som efterfrågas i uppgiften och kan därför bli styrda av ord i rubriker eller 

sträva efter att, i situationen, utläsa ledtrådar för att finna ett korrekt tillvägagångssätt. 

Detta riskerar leda till mekaniskt räknande, eller till att läraren lotsar eleven till rätt svar, 

med följd att elevens förståelse för problemet uteblir (Wyndhamn, 1988, s.15ff).   

Det matematiska språket 

Matematiken innehåller ett kortfattat språk med många speciella termer som har en 

exakt betydelse. Om läraren enbart använder detta matematiska språk når denne inte 

fram till alla elever och om endast ett vardagligt språk används hindras eleverna från att 

utveckla ett mer adekvat matematiskt språk vilket krävs i undervisningen på högre 

stadier. Det är viktigt att läraren konkretiserar och tydliggör betydelsen av de 

matematiska uttrycken samt de vardagliga ord som har en matematisk betydelse. 

Exempel på detta är roten ur, eller likbent triangel, högst fyra eller lägst fem (Löwing, 

2004, s.110ff).  

Madeleine Löwing (2004, s.122) poängterar också att om inte lärarna 

problematiserar språket i matematikuppgifterna kan det leda till att vissa ord som 

t.ex. ”gånger” eller ”mer” förknippas med ett specifikt räknesätt oberoende av 

sammanhanget i uppgiften. Ett exempel på detta är texten: ”Pelle har 12 kr vilket är 4 kr 

mer än Lisa. Hur mycket pengar har Lisa?”. Det kan leda till uträkningen 12 + 4, på 

grund av att ordet mer felaktigt kan förknippas med addition. Det går alltså inte att på 

detta sätt knyta specifika ord till ett visst räknesätt (Löwing, 2004).  
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Sammanfattning av teoretiska perspektiv i relation till syftet 

Det sociokulturella perspektivet (Vygotski, 1978; Ivanič, 2004), där lärande sker 

genom interaktion och samarbete mellan eleverna i en social kontext kommer att vara 

ett centralt fundament i den teori som ligger till grund för min uppsats. Av denna 

anledning är detta perspektiv inbyggt i det analysverktyg som blir aktuellt när jag 

analyserar min empiri.  

För att beskriva dilemmaperspektivets roll i uppsatsen så vill jag använda metaforen 

med glasögonen: dilemmaperspektivet kommer då utgöra glasögonen, med vars hjälp 

mina frågeställningar problematiseras. Det sociokulturella perspektivet utgör alltså en 

struktur i det pedagogiska landskap där dessa dilemman synliggörs och därmed behöver 

hanteras av lärare samt elever. Ett ramverk för detta, inspirerat av Roz Ivanič (2004, 

s.223) kommer att presenteras i metodavsnittet: Analysverktyg (s.30f). 

Syfte 

Syftet är att öka kunskapen om vilka metoder eller positivt inverkande faktorer, som 

några pedagoger på högstadiet anser vara viktiga, när det gäller att utveckla elevers 

läsförståelse inom matematikämnet sett ur ett dilemmaperspektiv.  

Forskningsfrågor 

Hur beskriver pedagogerna elevernas eventuella svårigheter med att förstå 

innehållet i matematiska texter?  

 

Vilka dilemman ser de intervjuade pedagogerna när det gäller arbete med elevers 

läsförståelse av matematiska texter? 

 

Vilka metoder beskriver pedagogerna som viktiga när det gäller att hjälpa 

eleverna att utveckla bättre läsförståelse vid läsning av matematiska texter?  

Avgränsningar 

Syftet är inte att ge en fördjupad bild av elevers läsprocess vid läsning av 

matematiska texter. Detta avsnitt kommer att diskuteras mer översiktligt. 
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Metod 

Ansats 

Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wägnerud (2007) 

menar att det är karaktären på forskningsfrågan som ska avgöra valet av metod. 

Eftersom jag har valt ett dilemmaperspektiv vars fokus är hur praktiker förhåller sig till 

olika dilemman i den löpande undervisningen, har jag valt en induktiv ansats. På detta 

sätt kan jag efter analysen av det empiriska underlaget gå tillbaka till teorin för att 

studera om de anpassningar, metoder eller förhållningsätt som praktikerna använder sig 

av har stöd i teorin, eller om det finns en diskrepans mellan teori och praktik. Om så är 

fallet, eller om det framkommer nya faktorer som har positiv eller negativ påverkan på 

elevers läsförståelse i matematik, så betraktas detta som ett bidrag, varpå uppsatsen kan 

få karaktären av en förklarande design. Det troliga är i så fall att det rör sig om 

kompletterande förklaringsfaktorer som skulle kunna ge uppslag till att utveckla 

befintlig teori, i det här fallet dilemmaperspektivet kopplat till elevers läsförståelse i 

matematikämnet (Esaiasson et al., 2007).  

Genom att starta med ett dilemmaperspektiv har jag börjat med att läsa in mig på 

teori och formulerat forskningsfrågor samt utarbetat intervjufrågor utifrån det 

analysverktyg som ligger till grund för intervjuerna.  

Design 

Begreppet teori definierar Esaiasson et al. (2007, s.38), något förenklat, som ett 

samband mellan två faktorer kombinerat med en tänkbar förklaring kring vad detta 

samband beror på. I min uppsats kan tidigare forskning som syftar till att förklara hur 

elevers läsförståelse fungerar i kontakt med matematiska texter betraktas som teori. 

Peter Esaiasson et al. (2007) diskuterar kring hur begreppen vetenskapligt perspektiv, 

teori respektive hypotes, relaterar till varandra och pekar på att det finns två vanliga sätt 

att hantera detta. Claes Nilholm (2006, s.30ff) och Clark, Dyson & Millward (1998) 

anlägger t.ex. ett dilemmaperspektiv på specialpedagogik, där dilemman som möter 

utbildningssystem och den praktiska undervisningen beskrivs och formuleras. Det går 

på detta sätt att starta i ett perspektiv, och studera perspektivets teorier, för att finna 

hypoteser med avsikt att beskriva verkligheten utifrån en teori, alternativt för att pröva 

eller utveckla teorier. Det går också att göra tvärt om: Att börja med en hypotes att 

pröva och koppla till eventuell befintlig teori på området för att därefter se om teorin får 

stöd, vilket i så fall ger bekräftelse på perspektivets existensberättigande (Esaiasson et 

al. 2007).  

Jag har valt det första alternativet: Att starta med perspektivet och utifrån detta 

formulerat syfte, forskningsfrågor och intervjufrågor.  

I valet mellan att göra en beskrivande studie eller en förklarande studie är 

utgångspunkten att även förklarande studier beskriver forskningsobjektet. Därför 

kommer uppsatsen ha en beskrivande karaktär, men det är tänkbart att jag i empirin 

kommer att kunna hitta nya förklaringsfaktorer som bidrar till att uppsatsen på så sätt 

blir teoriutvecklande. Dessa förklaringsfaktorer kan antingen vara kompletterande eller 

konkurrerande till vad tidigare forskning framhåller på området. Om de är 

kompletterande bidrar de till att bredda det teoretiska perspektivet, och om de är 

konkurrerande står de i motsatsförhållande till faktorer nämnda i tidigare forskning, 

vilket skapar incitament till fler studier på området.  
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Några helt teoriutvecklande undersökningar torde egentligen inte finnas eftersom vi 

så gott som alltid har en teoretisk förförståelse av något slag. Det förekommer därför 

oftast teoriprövande inslag då forskaren rör sig mellan vetenskaplig teori på 

forskningsområdet och empirin i sin egen undersökning (Esaiasson et al., 2007).  

Målet är alltså att uppsatsen ska vara beskrivande i enlighet med syftet, men gärna 

teoriutvecklande, eftersom forskningsområdet är nytt och lokala förhållanden kommer 

att studeras ingående. 

Urval 

Två skolor valdes efter principen maximal variation och var därför mycket olika till 

karaktär och elevunderlag. Den ena är en innerstadsskola och en den andra en 

förortsskola. På varje skola genomfördes två intervjuer; en med matematiklärare och en 

med svensklärare. Respondenterna arbetade som speciallärare inom respektive ämne. 

Vid en av skolorna intervjuades två speciallärare samtidigt, en med inriktning mot 

svenska och en med matematikinriktning. Anledningen till att denna intervju blev en 

gruppintervju var att dessa lärare var vana att samarbeta med varandra och inte ville 

intervjuas enskilt. De menade att de kunde komplettera varandra med sina olika 

perspektiv vilket på så sätt skulle berika empirin. För att säkerställa principen om 

variation, intervjuades ytterligare en specialpedagogiskt intresserad och erfaren 

matematiklärare på denna skola.  

De fem intervjuade personerna valdes utifrån principen: specialpedagogiska 

kunskaper samt erfarenhet och intresse av detta. Anledningen till dessa urvalskriterier 

till skillnad från ett slumpmässigt urval, är att de syftar till att maximera belysningen av 

de metoder eller faktorer som gör att forskningsfrågorna kan besvaras, vilket är i linje 

med undersökningens syfte (Esaiasson et al., 2007). 

Datainsamlingsmetoder 

Peter Esaiasson et al. (2007) tydliggör skillnaden mellan frågeundersökningar 

(enkäter) och samtalsintervjuer, samt poängterar att man i det första fallet oftast 

intresserar sig för med vilken frekvens ett fenomen förekommer, medan man i det 

senare vill veta vad som kännetecknar det fenomen som problematiserats.  

I teoriutvecklande undersökningar är det bättre att samla in mycket information om 

ett litet antal fall än omvänt. Därför har jag valt att använda mig av en 

samtalsintervjuundersökning av respondentkaraktär, vilket är vanligt när man t.ex. vill 

kartlägga vilka olika uppfattningar eller i det här fallet metoder, som finns inom ett visst 

fält (Esaiasson et al., 2007, s.297).  

I ett missivbrev som skickades via E-post till respondenterna informerades de kort 

om studiens bakgrund och syfte. Intervjuns omfattning, praktiska frågor samt 

forskningsetiska principer beskrevs likaså.  

Vid intervjuernas genomförande antecknade jag och använde digital ljudupptagning.  

Intervjuerna skrevs sedan ut i princip ordagrant. Respondenterna som är anonyma har 

fått läsa det empiriska underlaget och ta del av analysen innan uppsatsen färdigställs för 

att kunna kontrollera att inga felaktigheter förekommer. 
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Tillvägagångssätt 

Jag vill, enkelt uttryckt, undersöka hur pedagoger (lärare och speciallärare) arbetar för 

att hjälpa elever att utveckla sin läsförståelse av matematiska texter, samt jämföra denna 

”praktikerbaserade” kunskap med den teori som finns på området. I förberedelserna till 

intervjuundersökningen använde jag boken ”Den kvalitativa forskningsintervjun” 

(Steinar Kvale et al., 2009).  

De som deltog i intervjun hade möjlighet att få läsa intervjufrågorna innan intervjun 

vilket fyra av fem respondenter valde att göra. Intervjuerna ägde rum på platser som 

respondenterna själv valde och ca 60 minuter avsattes för genomförandet av intervjun. 

Eftersom uppsatsen skrivs utifrån ett dilemmaperspektiv informerades respondenterna 

kortfattat om det som kännetecknar detta perspektiv (se bilaga 1). Avsikten med detta 

var också att problematisera mina intervjufrågor, för att på så sätt komma ner på djupet i 

intervjun, så att såväl positiva som negativa faktorer med påverkan på elevers 

läsförståelse i matematik kunde belysas i intervjun.  

Den genomförda intervjun är halvstrukturerad på så sätt att mina forskningsfrågor 

resulterar i de teman som beskrivs av intervjuguiden (se bilaga 1). I tematiseringen 

handlar det enligt Esaiasson et al. (2007, s.298) om att hitta en balans mellan innehåll 

och form. Innehåll på så sätt att undersökningens problemställning belyses och form för 

att intervjun ska bli så dynamisk så att intervjupersonerna känner sig motiverade att 

berätta om sina erfarenheter inom forskningsområdet. Uppföljningsfrågor ställdes 

löpande under intervjun för att respondenterna skulle utveckla sina svar tillräckligt för 

att fånga de olika aspekterna kring varje tema. I slutet av intervjun ställdes en öppen 

fråga som egentligen upprepar och sammanfattar de tidigare frågorna med syfte att få 

respondenterna att tänka efter en extra gång kring det som kommit upp under intervjun, 

dels för att ha möjlighet att fånga ytterligare aspekter av undersökningens teman, men 

också för att ringa in vad respondenten tycker är viktigast vid arbete med elevers 

läsförståelse i matematik.  

När det gäller antalet intervjuer som bör genomföras menar Esaiasson et al. (2007, 

s.292) att det handlar om att uppnå en teoretisk mättnad, vilket innebär att det inte 

uppkommer ytterligare aspekter av respondenternas uppfattningar i undersökningens 

olika teman. Trots att det empiriska underlaget är litet upplevde jag ändå viss mättnad i 

och med att det hos pedagogerna var stor samstämmighet kring vilka faktorer, 

uppfattningar eller metoder som var betydelsefulla inom de flesta av undersökningens 

teman, samt att det inte var så mycket som tillkom eller stack ut när den sista intervjun 

genomfördes. I nästa avsnitt beskrivs hur det empiriska materialet har analyserats. 
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Analysverktyg 

När jag utformat analysverktyget utifrån Ivaničs (2004) modell (se s.13f) har Nivå 3 

(språkhändelsen i en social kontext) och nivå 4 (sociokulturellt samhällsperspektiv) fått 

bilda en gemensam analysnivå. Detta eftersom de båda nivåerna beskriver sociala eller 

sociokulturella aspekter av meningsskapande. De får därför samlingsnamnet Den 

sociala kontexten. Jag har därför valt följande tre nivåer för att analysera den empiri 

som frågeställningarna resulterar i: Den matematiska texten, Elevens kognitiva 

processer samt Arbetsformer och den sociala kontexten.  

I tematiseringen av forskningsfrågorna har jag utgått från Roz Ivaničs (2004, s.223) 

modell och låter därför arbetsformer och social kontext, elevens kognitiva processer, 

samt matematiktexten vara centrala teman under intervjun.  

Eftersom jag har en induktiv ansats och med anledning av att respondenterna så 

tydligt framhöll den sociala kontexten och interaktionen i gruppen som avgörande för 

arbetet med elevers läsförståelse, så faller det sig naturligt att börja med de två yttre 

lager som Roz Ivanič (2004, s.223) hänför den sociala och kulturella kontexten. 

Speciellt eftersom flera av respondenterna betonar vikten av att koppla undervisningen 

till elevernas vardag, för att på så sätt fånga deras intresse och hjälpa dem till en 

förförståelse som underlättar läsning av matematiska texter. Det torde därför vara 

sällsynt att en lektion börjar med en ren text som inte först har föregåtts av en 

språkhändelse, t.ex. genom att läraren berättat varför boken läses eller vad målet med 

lektionen är.   

I undervisningssammanhang börjar en lektion vanligtvis i en kontext, i och med den 

sociala interaktion som sker i lektionsstart då lektionens mål eller arbetsuppgifter 

tydliggörs eller diskuteras (se nr I, i modellen s.31). Utifrån detta sker kognitiva 

processer hos eleven, ofta kopplade till egna erfarenheter eller liknande situationer och 

bygger upp en förförståelse på området (nr II). I det fortsatta arbetet på det aktuella 

området kommer eleven sannolikt att läsa och skriva någon form av texter (nr III). På 

alla dessa tre områden kommer det finnas faktorer som försvårar läsning av 

matematiska texter och därför kallas negativa påverkansfaktorer eller dilemman (se def. 

s.11). Men det finns också positiva påverkansfaktorer som bidrar till att underlätta 

läsning av matematiska texter.  

Den beroende variabeln är således elevernas läsförståelse vid läsning av matematiska 

texter. De oberoende variablerna är de påverkansfaktorer som inverkar positivt eller 

negativt på elevernas läsförståelse av matematiska texter. I de metoder (handlingssätt) 

som pedagogerna framhåller så kommer sannolikt en hög grad av positiva 

påverkansfaktorer att eftersträvas, samtidigt som de negativa påverkansfaktorerna på 

olika sätt behöver elimineras eller få minskad betydelse.  

I analysverktyget redogör jag för hur mina forskningsfrågor relateras till modellens 

tre nivåer (se nästa sida). Det sker genom att respondenternas uppfattningar om negativa 

och positiva påverkansfaktorer, dilemman samt metoder kategorisers och lokaliseras till 

rätt nivå i modellen för att resultera i en mer strukturerad analys.  

På varje nivå noteras vilka svårigheter pedagogerna upplever att eleverna har samt 

vilka dilemman de ser. De metoder som pedagogerna framhåller på respektive nivå 

sammanställs också. Hög samstämmighet i respondenternas uppfattningar talar för att 

det kan finnas ett samband mellan en viss påverkansfaktor eller metod och elevernas 

läsförståelse vid läsning av matematiska texter. De eventuella sambanden jämförs med 

existerande forskning på området för att konstatera om resultatet stödjer någon teori 

inom fältet eller om resultatet kan utgöra grund för fortsatt forskning.  
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Analysverktyg för analys av resultaten från genomförda intervjuer  
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Figur 4. Ett sociokulturellt perspektiv på språk i flera lager.  

Egen modell för analys, inspirerad av Roz Ivanič (2004, s.223). 
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Analys av resultaten från modellens tre nivåer med avseende på: 

1) Pedagogernas uppfattningar om elevernas eventuella svårigheter, när det gäller: 

Den sociala kontexten (I), elevens kognitiva processer(II) och den matematiska 

(uppgifts)texten (III). 

 

2) Pedagogernas uppfattningar om aktuella dilemman, när det gäller:  

Den sociala kontexten (1), elevens kognitiva processer (II) och den matematiska 

(uppgifts)texten (III). 

 

3) Pedagogernas uppfattningar om fungerade metoder för att utveckla elevers  

läsning av matematiska texter, när det gäller: 

Den sociala kontexten(I), elevens kognitiva processer (II) och den matematiska 

(uppgifts)texten (III). 

 

Resultat 

Från nivå 

I - III 

Tematiserade intervjufrågor  
Utifrån Roz Ivanics (2004) modell.  

Frågorna (se bilaga1) kopplas till 

respektive nivå i modellen bredvid.  

Fem intervjuer genomfördes. 

 

Forskningsfrågor 
1)  Hur beskriver pedagogerna elevernas eventuella svårigheter med att förstå innehållet i  

matematiska texter? 

2)  Vilka dilemman ser de intervjuade pedagogerna när det gäller arbete med elevers läsförståelse  

av matematiska texter? 

3)  Vilka metoder beskriver pedagogerna som viktiga när det gäller att hjälpa eleverna att  

utveckla bättre läsförståelse vid läsning av matematiska texter? 

 

Slutsatser 
Analysen sammanfattas och forskningsfrågorna besvaras. Huruvida uppsatsens syfte är uppfyllt 

diskuteras, liksom vad som är studiens vetenskapliga bidrag. 
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Validitet och reliabilitet 

Det finns flera typer av validitet. Med begreppsvaliditet menas att de teoretiska 

begrepp som ligger till grund för undersökningen är definierade och kan mätas genom 

innehållet i undersökningens frågor (s.k. operationella indikatorer). Detta innebär att 

man undviker att göra systematiska fel. Reliabilitet handlar om frånvaro av 

osystematiska fel som till exempel slarv i mätning som kan uppstå genom skillnader i 

tillvägagångssätt vid olika tillfällen eller att resultatet inte dokumenteras på ett korrekt 

sätt. Begreppsvaliditet tillsammans med hög reliabilitet ger god resultatvaliditet, vilket 

innebär att man mäter det man avser att mäta. Detta kallas också hög intern validitet 

(Esaiasson et al., 2007). 

Av de intervjuade var fyra av fem respondenter speciallärare, alla fem var erfarna 

samt hade minst 10 års arbetslivserfarenhet. Detta borgar för god begreppsvaliditet 

eftersom sannolikheten då är högre att respondenterna, genom sin erfarenhet av 

specialpedagogiskt arbete, har en gemensam referensram kring betydelsen av teoretiska 

begrepp samt dess betydelse i samtal kring lärande i den egna praktiken (d.v.s. att de 

teoretiska begreppen i större utsträckning är operationaliserade). Noggrannhet i mätning 

genom inspelade intervjuer, och vid resultatbearbetningen, ska borga för reliabilitet som 

tillsammans med begreppsvaliditet ger en god intern validitet.  

Viktigt att betona är dock att uppsatsen utgår från några pedagogers uppfattningar 

om vad som har positiv påverkan på elevernas läsförståelse av matematiska texter. Den 

externa validiteten kommer därför vara låg på grund av undersökningens begränsade 

omfattning och det går därför inte att dra generella slutsatser av denna studie. Fortsatt 

forskning kan emellertid pröva om eventuell ny teori i denna uppsats kan ges 

vetenskapligt stöd. Det kan t.ex. ske genom mätningar av elevernas läsförståelse med, 

eller i frånvaro av de påverkande faktorer som eventuellt identifieras av praktikerna ute 

på fältet i min undersökning. Detta är något jag själv tycker är intressant att forska 

vidare om (Esaiasson et al., 2007).  

Reflektion över metoden 

Sjöberg (2006, s.28) skriver beträffande ett sociokulturellt perspektiv: ”nyckeln till 

effektivt lärande är då en interaktion mellan det sociala samspelet i en grupp och den 

individuella processen hos eleven”.  Lärandet i detta synsätt är alltså något som ständigt 

pågår i en social gemenskap och i ett kulturellt sammanhang. Mot denna bakgrund 

menar jag att det sociokulturella perspektivet är relevant när det gäller att studera hur 

lärande sker hos en individ, och därför är det även fundamentalt för utformningen av 

studiens analysverktyg.  

Men med anledning av den komplexitet som beskrevs i bakgrunden och som 

kännetecknar forskningsområdet har jag valt att även studera kunskapsobjektet ur ett 

dilemmaperspektiv. Efter genomförda intervjuer är jag nöjd med val av ansats eftersom 

jag kunnat beskriva forskningsområdet utifrån respondenternas uppfattningar och göra 

kopplingar till teori på forskningsområdet. Jag har även kunnat se vissa mönster kring 

hur dilemman, och metoder för att överbrygga dessa, kan kopplas till elevers 

läsförståelse av matematiska texter. Detta är ett bidrag, varför denna uppsats därför 

skulle kunna tjäna som utgångspunkt för nya teoriutvecklande studier.  

Ett övervägande som jag gjort var om jag skulle informera respondenterna om att jag 

såg på forskningsområdet ur ett dilemmaperspektiv och översiktligt förklara vad det 

innebär eller om jag skulle undanhålla detta för respondenterna. Jag ser både fördelar 

och nackdelar med de två alternativen. Om jag inte berättat om att det finns ett 
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dilemmaperspektiv på specialpedagogik, upplevde jag att det fanns större risk för att 

respondenterna skulle vilja framhålla sin yrkesprofessionalitet och därmed inte velat 

diskutera egna tillkortakommanden respektive metoder för att överbrygga detta.  Att 

översiktligt lyfta komplexiteten som dilemmaperspektivet framhåller var alltså ett sätt 

att komma ner på djupet i intervjuerna vilket möjliggjordes av att respondenterna inte 

behövde uppleva detta som en prestigeförlust. Jag tror att tillvägagångssättet resulterade 

i mer fylliga beskrivningar. Ett sätt att verifiera detta samt ytterligare operationalisera 

begreppsapparaten hade varit att genomföra en omfattande pilotstudie där jag provat 

båda alternativen och därefter bestämt hur jag skulle gå vidare. 

I och med att jag skriver ur ett dilemmaperspektiv, tycker jag att det var rätt att låta 

detta vara centralt i tematiseringen av intervjufrågorna och därmed vara öppen med det, 

men det finns också en risk för att det är svårt att överblicka hur detta påverkar den 

interna validiteten. 

Det går också att ifrågasätta distinktionen mellan i negativ påverkansfaktor och ett 

dilemma. I min analys har jag letat efter vad lärare uppfattar som positiva och negativa 

påverkansfaktorer på elevers läsning av matematiska texter. Det som sedan avgör om 

närvaron av denna negativa faktor kan klassas som ett dilemma, (enl. definitionen på s. 

11) kan t.ex. vara tillgången på tid, resurser eller kunskap i den aktuella situationen.  

Eftersom det är positiva påverkansfaktorer eller metoder som efterfrågas när det 

gäller att utveckla elevers läsförståelse inom matematikämnet, så blir detta 

definitionsproblem inte på något sätt avgörande för studiens möjligheter att uppfylla sitt 

syfte. Snarare blir det istället ett exempel på att dilemman bör ses just som temporära 

jämvikter, vilket Nilholm (2006, s.30ff) och Clark, Dyson & Millward (1998, s.166ff) 

gör gällande. 

Forskningsetiska principer 

Vid insamlingen av det empiriska materialet följdes Vetenskapsrådets forsknings-

etiska principer, vilket bl.a. innebär att: Det var frivilligt att delta och att intervjun när 

som helst kunde avbrytas, att respondenterna och deras skolor kunde vara anonyma 

samt att det klargjordes att resultatet endast kommer att användas för forskning. Det 

empiriska materialet hanterades på ett säkert sätt och inte kan kopplas till den skola eller 

respondent som deltagit i respektive intervju. Inspelningarna av intervjuerna görs inte 

tillgängliga för någon annan person än uppsatsens författare. Magisteruppsatsen finns 

efter färdigställandet tillgänglig på Uppsala universitet i elektronisk form vilket innebär 

att den kan laddas ner från Internet. Respondenterna informerades om dessa 

förutsättningar i ett missiv som skickades dem via E-post innan intervjuerna 

genomfördes. De gavs också möjlighet att läsa de empiriska resultaten samt min analys 

av dessa innan uppsatsen publicerades (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Resultat och Analys 
Här organiseras empirin utifrån analysverktygets struktur och forskningsfrågornas 

innehåll. Det underlättar jämförelser med uppsatsens teoriavsnitt, vilka jag även 

kommer att referera till i analysdelen.  

En persons läsförståelse beror på ett antal faktorer som kan kallas oberoende 

variabler, vilka jag benämner påverkansfaktorer. Ett exempel på en positiv 

påverkansfaktor är en persons motivation, men bara om det finns ett samband mellan att 

motivationen till att läsa ökar personens läsförståelse. I omvänd analogi kan då en hög 

ljudnivå i klassrummet vara en negativ påverkansfaktor till läsförståelse, efter som detta 

kan försvåra läsning. Anledningen till att jag inte vill använda begreppet oberoende 

variabel är att det kan ge upphov till försämrad begreppsvaliditet i en intervjusituation 

eftersom respondenterna möjligtvis inte är bekanta med det uttrycket. Enligt Esaiasson 

et al. (2007, s.59) måste teoretiska begrepp på detta sätt operationaliseras för att inte 

resultera i systematiska fel.  

Positiva påverkansfaktorer är sammanfattningsvis det som referenterna anser främjar 

läsförståelse av matematiska texter, medan det som försvårar denna läsning kallas 

negativa påverkansfaktorer. 

Precis som dilemmaperspektivet (Nilholm, 2006; Clark, Dyson & Millward, 1998, 

s.170f) gör gällande är elevers lärmiljö och lärande ett mångfasetterat och komplext 

område, vilket blir mycket tydligt i min undersökning, speciellt med anledning av det 

stora antalet påverkansfaktorer som framträdde. Eftersom dilemman (enligt definitionen 

på s.12) ses som valkonflikter eller målkonflikter, kan närvaro eller frånvaro av positiva 

respektive negativa påverkansfaktorer resultera i att tidigare dilemman försvinner eller 

att nya uppstår. I dilemmaperspektivet är detta förhållningssätt centralt. Nilholm (2006, 

s.30) uttrycker det enligt följande: 

En huvudpoäng i ett dilemmaperspektiv är att det är komplext att hantera dilemman och att 

man endast finner temporära jämvikter. 

Efter att ha gått igenom empirin från fem respondenter så kan jag konstatera ett stort 

antal positiva och negativa påverkansfaktorer. Huruvida pedagogerna benämner dessa 

som dilemman beror sannolikt också på de förutsättningar och ramar som ligger till 

grund för deras undervisning. Jag kommer nu att redovisa resultat och analys av 

påverkansfaktorer och eventuella dilemman för att se hur samstämmiga pedagogernas 

beskrivningar är samt hur väl de stämmer överens med forskningen inom området.  

Redovisningen följer strukturen på analysverktyget (s.31) och jag kommer därför att 

börja med pedagogernas uppfattningar kring elevernas svårigheter med att förstå 

innehållet i matematiska texter.  

 

Dessa svårigheter upplever pedagogerna att eleverna har när 
det gäller att förstå innehållet i matematiska texter 

I.  Svårigheter kopplade till social kontext och arbetsformer 

Alla respondenterna betonar att lektionstiden inte räcker till för att elever i 

svårigheter i helklass ska hinna få tillräcklig hjälp med att förstå innehållet i 

matematiska texter. Respondent 1 och 2 påpekar att det är vanligt att elever i svårigheter 

i matematik inte vågar delta i diskussioner eller aktiviteter i den stora gruppen, eftersom 

de inte känner sig trygga. Dessa respondenter lyfter även att konsekvensen blir att dessa 
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elever inte lär sig så mycket om grupperna inte är välfungerande. Respondent 4 menar 

att elever i helklass kan ha svårt med koncentration eller är motoriskt oroliga och ibland 

inte kan fokusera tillräckligt på uppgiften och därför får börja om. Samma respondent 

betonar arbetsklimatets stora betydelse för elever i svårigheter:  

…sedan har man den andra svårigheten med utagerande elever som man ofta måste ta först 

för att få arbetsro och sen kanske det inte är så mycket tid kvar för övriga elever. Då är det 

lätt att de tysta lässvaga eleverna halkar efter.  

Respondent 4 fortsätter och redogör för ett liknande resonemang kopplat till 

grupparbete respektive enskilt arbete:  

…i mindre välfungerande grupper försvinner de elever som har läsförståelseproblem vilket 

leder till att det är de elever som är starka i gruppen som får hålla i redovisningen. Vid 

klassundervisning där eleverna ska jobba en och en eller temaarbete kan det lätt bli så att 

läraren i slutet av lektionen upptäcker att en läsförståelsesvag elev inte gjort knappt 

någonting utan att säga någonting. 

Respondent 5 ansluter till detta tema och påpekar att elever som inte förstår blir 

frustrerade och att denna frustration kanaliseras ut i gruppen, vilket kan resultera i andra 

aktiviteter än matematik, t.ex. pratighet eller att en elev slänger boken i golvet och 

skriker.  

Respondent 4 menar att när speciallärare/specialpedagog inte samarbetar med 

ämnesläraren så försvårar detta för eleverna eftersom de halkar efter samt att 

pedagogerna då inte vet var de befinner sig kunskapsmässigt.  

Två respondenter lyfter att samhällets uppfattningar och värderingar om skolan kan 

ha en påverkan på hur eleverna förhåller sig till skolan, och kan inverka negativt. Det 

samma gäller om eleverna inte får förtroende för sin lärare som person och människa 

eller om eleverna har ett negativt förhållningssätt till matematik.  

Tre av respondenterna ger exempel på att matematiska begrepp som används under 

lektionens genomgångar eller diskussioner kanske missuppfattas eller inte förstås av 

elever med annat modersmål. 

II.  Svårigheter kopplade till elevens kognitiva processer 

En stor mängd svårigheter som går att koppla till elevernas kognitiva processer 

nämndes av respondenterna. En del ses som individbundna av biologisk karaktär medan 

andra bedöms vara en produkt av individens uppväxt och erfarenheter. Alla 

respondenterna noterade att elever i svårigheter med matematik ofta har svårigheter med 

läsförståelse och därmed benämnda tal, men noterar ingen skillnad mellan pojkar och 

flickor angående detta. Respondent 3 beskriver det så här:  

Det är de (elever f. anm.) som har väldigt låga Stanine-värden eller låga värden (testvärden 

f.anm.) på läsningen. För den är så långsam så att när de har läst klart uppgiften om vad de 

ska göra så har de glömt bort vad det var som det egentligen var frågan om. Och det märks 

så väl: Om jag läser frågan för dem så klarar de lösa den. 

 Flera av respondenterna nämnde att elever med annat modersmål också kan uppleva 

dessa problem på grund av att de inte behärskar språket tillräckligt och kan för få ord. 

 En respondent menar att elever i svårigheter fått med sig felaktiga begrepp på grund 

av att tidigare lärare förenklat för mycket eller skalat av texterna. Enligt respondent 2 

har elever svårt att ta ut det viktiga ur benämnda uppgifter och problem med att visa 
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sina tankegångar skriftligt. Elevers svårigheter kan enligt flera respondenter också, eller 

alternativt, bero på koncentrationssvårigheter, motivationssvårigheter, problem med 

uthållighet eller att eleven inte får något sammanhang av uppgiftstexten och därmed 

tappar motivationen. Respondent 4 menar att: 

 Det kan hänga ihop med den allmänintellektuella förmågan som brister då blir det 

svårigheter i alla ämnen och man kanske aldrig kan få den eleven att uppnå målen men man 

kan kanske hjälpa ganska mycket. 

Flera respondenter nämnde elevens negativa självbild som en negativ påverkans-

faktor vilket kan yttra sig på flera sätt. 

R4: Antingen är de väldigt utagerande och aggressiva eller så sitter de väldigt tysta och 

tycker att ”Äh, jag kan ingenting”. Så självbilden är ju jätteviktig... 

Två respondenter lyfter fram att detta kan ge upphov till negativa spiraler som är 

svåra att bryta och som leder till att elevens motivation succesivt minskar. Detta kan ta 

sig uttryck i passivitet, frustration vilket kan leda till aggressivitet, vilket vi kan se i 

citatet nedan: 

R5: Elevens självbild har jättestor betydelse.  Den elev som har en självbild av att hon är 

jättedålig på matematik; tror eleven inte att hon kan så lyckas hon inte heller. Om eleven 

tror på sig själv och lyckas så kommer även motivationen in. Jag tror att alla vill lära sig 

men alla har inte motivationen för att de inte ser nyttan med det hela och nöjer sig med det 

lilla. De som har de bästa resultaten i matematik är motiverade och tror att de kan lösa 

uppgiften och har stor tro på sig själv och sina kunskaper. Och ett ”jävlar anamma” samt 

viljan att göra uppgifter. 

I: Alla vill lära sig men alla har inte motivationen?  

R5: Ja 

I: Men om de inte har motivationen då lär de sig inte heller  

R5: Då får de en negativ självbild och lägger inte ner den möda som krävs för att lära sig.  

I: Så det är som en cirkel: Alla vill lära sig men alla har inte motivationen och då gör de 

inte jobbet som krävs och då lyckas de inte och får negativ självbild och så går det runt så?. 

R5: Alla vill nog någonstans lära sig men vilka uttryck det tar är nog väldigt olika. Pojkar 

blir kanske utåtagerande och vill kanske röra på sig i klassrummet eller göra något helt 

annat, medan flickor kanske skriker åt läraren och går ut ur klassrummet. Deras frustration 

över att de inte lär sig fast de vill lära sig. Deras ilska får klä skott för det.  

I: Ilskan blir på något sätt en kanal för all den negativa självbilden? 

R5: Ja precis. 

III.  Svårigheter kopplade till texten 

Alla respondenter uppmärksammar att uppgiftstexterna behöver anpassas både till 

form och innehåll för att eleverna på bästa sätt ska kunna tillgodogöra sig informationen 

i uppgifterna. Att eleverna inte får något sammanhang av uppgiftstexterna kan ge 

upphov till dilemman, men det finns flera andra faktorer än elevens läsförmåga som 

påverkar detta. Många kan härledas till textens uppbyggnad, innehåll och layout. Här är 

några försvårande omständigheter som olika respondenter nämner: 
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R4: Eleverna i behov av stöd har ofta liten omvärldskunskap. Det är därför bättre att 

använda Gröna Lund i en uppgift i stället för Åre.  

Respondent 3 berättar om en elevgrupp där tidigare hänsyn tagits till uppgifternas 

språk, uppbyggnad och layout. När en annan lärare sedan gjorde matteprovet slog 

eleverna bakut rejält. Texten var rörig och bilders placeringar var olyckliga. Det får till 

exempel inte vara liten text och två spalter. Det försvårar också om uppgiftens början 

eller slut är otydligt.  

Respondent 1 och 2 påpekar att det är en nackdel för eleverna om en bild kopplas till 

frågor i flera uppgifter eller om eleverna ska använda information i fråga 1 för att lösa 

fråga 2. Det får heller inte vara plottrigt eller om flera frågor hör till samma text. Det 

ska inte vara för tätt med text eller för mycket. Det är elevens upplevelse av texten som 

är viktig menar respondenterna.  

Respondent 3 poängterar också att uppgifternas utformning har betydelse, för om de 

inte är bra sänks elevens motivation.  

R3: Har en elev låg förförståelse och kanske kommer från en annan kultur så kan det bli 

helt främmande för dem vad som står i frågan. Det kan vara en så enkel grej som kanske 

många tycker är jättelätt; att det i en uppgift står: En kvadrat med sidan 8 cm. Och eleven 

tänker: Vadå sidan? En kvadrat har ju fyra sidor! 

Respondent 5 och 3 uttrycker samma svårighet så här: 

R5: Hos läromedel kan jag förstå att elever har svårt att förstå uppgifter på grund av hur de 

är formulerade; de vet inte vad de ska göra. Då kan mer ”röst” hjälpa dem att visualisera 

bilden av vad de ska räkna ut”. 

R3: För att kunna göra en bra text måste man känna eleven, men samtidigt så ska de ju 

igenom ett nålsöga sedan som handlar om ett nationellt prov som någon annan har skrivit 

som inte blir anpassat på samma sätt så man måste lära dem… att om det står såhär eller så 

här, så betyder det lika dant. Eftersom det betyder samma sak matematiskt. 

Det handlar alltså inte om att ta bort all onödig text eller att byta ut matematiska ord 

eller begrepp mot vardagsspråk. Texten kan då bli svårare för eleven (Myndigheten för 

skolutveckling, 2008). Eleven skulle också, om detta görs, sakna viktiga matematiska 

ord och begrepp. Detta hjälper inte eleven, som i så fall får problem längre fram i sitt 

lärande. Respondent 3 lyfter denna problematik:  

När jag får elever (I årskurs 7 f.anm.) så har de väldigt ofta felaktiga begrepp för att läraren 

tidigare har använt enklare ord, så när jag till exempel säger multiplicera så sitter eleverna 

som frågetecken… De (tidigare lärare f.anm.) har skalat av för mycket och gjort texterna 

för lätta. Det som de egentligen har tränat eleverna i är räkning. Jag har ingen aning om 

eleverna tidigare gått i större klasser…men det känns som de mest  fått räkna för att: Det 

här med problemlösning och texter och sådant klarar du ändå inte av. Det känns som om 

vi får börja om när eleverna kommer till oss i årskurs 7.  

Vikten av att eleverna behöver tränas i att lösa textbaserade uppgifter poängteras av 

respondenten, samt att en underlåtelse att göra detta får effekter på deras motivation och 

självbild. 
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Dessa dilemman ser pedagogerna vid arbete med elevers 
läsförståelse av matematiska texter 

I.  Dilemman kopplade till social kontext och arbetsformer 

Jag har kallat de dilemman som har effekter på skolans grupp- eller 

organisationsnivå, för dilemman kopplade till social kontext och arbetsformer, eftersom 

de utifrån respondenternas beskrivningar inträffade på nivån för social kontext och 

arbetsformer (se analysverktyget på s.31). Utifrån definitionen av ett dilemma (s.11) så 

blev följden att flera av de dilemman som respondenterna redogjorde för kunde 

lokaliseras till nivå ett i analysverktyget. Naturligtvis kan dilemman på denna nivå även 

ha sitt upphov i elevernas kognitiva processer eller texten, men att konsekvensen ändå 

blir att dilemmat främst behöver hanteras på nivån för den sociala kontexten och 

arbetsformerna.  

Ett övergripande dilemma som tre av de fem respondenterna uppmärksammade är att 

om tid läggs på att överbrygga eller avhjälpa en svårighet eller ett dilemma antingen hos 

individen eller i gruppen, så tar det tid från den övriga verksamheten. Det kan ta sig 

uttryck i att andra elever inte får hjälp eller att man som lärare inte hinner med det man 

vill under en lektion eller ett avsnitt. I empirin ser jag flera dilemman som alla får denna 

konsekvens: 

1) Om elever i svårigheter i matematik inte känner sig trygga i undervisnings-

gruppen så vågar de inte delta muntligt och vill kanske inte heller be om hjälp när de 

räknar. 

R1: Det är mycket olika i olika grupper. I välfungerande grupper lär sig de svaga eleverna 

mycket, men motsatsen är vanlig i stora grupper. 

R4: De har träffat på många gånger fått uppleva att de inte kunde något lika bra som sina 

kompisar. Så de har ganska tidigt känt sig utanför och så har de inte fått adekvat hjälp med 

det. Då ger de upp lite grann… för det blir som en negativ spiral; Jag kan inte lära mig- jag 

vill inte lära mig- det är ingen idé att jag lär mig för jag kan ändå inte. Och det ser vi 

mycket på den här skolan; elever som har fastnat och det är jobbigt att få dem ur det… Den 

sociala kontexten är jätteviktig, om gruppen inte är en välfungerande grupp. Då har du 

ordentliga problem när du ska undervisa… Hur mycket (tid, f.anm.) man ska arbeta med att 

socialisera en grupp är inte helt enkelt. Det krävs att man arbetar med att få ihop gruppen, 

och gruppförändringar i början blir katastrof för då måste alla hitta sin plats i gruppen igen. 

R3: Ett öppet klimat ger möjlighet att eleverna kan samarbeta och vågar fråga. I det 

omvända fallet vågar eleven inte fråga och döljer sin bristande förståelse. 

Konsekvensen blir att läraren behöver lägga tid på att arbeta med gruppens 

inställning till matematik och till hur eleverna beter sig mot varandra i stället för att 

arbeta med kunskapsmålen, vilket är ett dilemma. 

2) På båda skolorna gavs särskilt stöd i mindre grupper eller enskilt. En av 

respondenterna påpekade att elever i större utsträckning vågar delta muntligt i den lilla 

gruppen och att detta leder till att de senare vågar delta mer i den stora gruppen, vilket 

på detta sätt är bra för individen. Men det går också mot intentionerna i skollagen 

(2010:800, 3kap7§); att stödet om möjligt ska ges i elevernas ordinarie 

undervisningsgrupp, vilket gör att det blir ett dilemma. Forskning (Nilholm, 2006, s.17; 

Haug, 1998, s.24) gör också gällande att det kan vara stigmatiserande för en elev att gå i 
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en särskild undervisningsgrupp. Det blir med detta arbetssätt svårt att få de resurser som 

finns att räcka till behovet av specialpedagogiskt stöd i helklass, vilket noteras av flera 

respondenter. 

3) Respondenterna påpekade att elever i deras klasser har behov av särskilt stöd i 

matematik på grund av att de har bristande läsförståelse, kunskapsluckor eller begränsad 

förmåga att nå målen i flertalet ämnen. Det tar då tid att som lärare skapa sig en bild av 

vilka svårigheter varje elev upplever samt tid för att tillgodose dessa behov, vilket 

framgår av följande citat. 

R4: Alla har vi ju svårt att arbeta specialpedagogiskt i helklass och det har ju 

matematiklärare också för det krävs en väldig individualisering av verksamheten. Det krävs 

att du som lärare vet vilka problem, d.v.s. var ligger elevens svagheter. Det är väldigt svårt 

att som ämneslärare i matematik, att kunna göra detta själv”. 

R3: Men det krävs mycket tid om de ska fixa det för man måste känna eleven. Det tar ju tid 

att sätta sig ner med eleven och försöka förklara för den. Och den tid du behöver ge då den 

eleven kanske inte funkar i en klass om 30. För då kommer det finnas andra som kanske 

inte får hjälp… Ja det är ett vågspel. Skulle vi individanpassa till varenda elev, skulle inte 

min arbetstid räcka till över huvud taget. Det gäller att hitta en individanpassning som 

kanske funkar på flera elever. Annars så har man bränt ut sig själv. 

R5: Sedan kan det ju finnas elever som har väldigt stora luckor men som inte har problem 

med läsningen och också behöver lika mycket hjälp. Dessa behöver man också hinna med. 

R4: Det finns också en annan vinkling av ett dilemma vid arbete med elevers läsförståelse i 

matematik: Det kan hänga ihop med den allmänintellektuella förmågan som brister då blir 

det svårigheter i alla ämnen och man kanske aldrig kan få den eleven att uppnå målen men 

man kan kanske hjälpa ganska mycket. 

Det märks tydligt i citaten ovan att flera dilemman hänger ihop, eftersom om man 

tillgodoser ett behov hos en elev för att överbrygga ett dilemma, så skapar det ofta nya 

dilemman; till exempel att om man låter en elev arbeta intensivt med läsförståelse eller 

begrepps förståelse (observera att dessa problem även förekommer i åk 7 – 9), så 

kommer detta att ske på bekostnad av andra ämnen eller avsnitt, oavsett om stöd ges 

inom eller utanför matematikämnet.  Det blir då mindre tid för att uppnå andra mål inom 

ämnet eller i andra ämnen.  

4) Alla respondenterna uppmärksammade att elever i svårigheter i matematik ofta 

behöver få uppgifterna upplästa för sig och, om de får det, i större utsträckning löser 

uppgifterna. Detta är svårt att hinna med menar flera av respondenterna.  

R4: Man ser tidigt att elever utan egentliga matematiska problem, men som har problem 

med läsförståelse faller eftersom det är matematikuppgifter med text egentligen från årskurs 

1. Detta är ett stort dilemma. 

R5: Det är ett dilemma att om man stannar upp och behöver läsa upp uppgiften för en elev 

så hinns de andra eleverna inte med i samma utsträckning. Trots små grupper så hinner man 

inte med om det är problemlösningsuppgifter. Då gäller det att hålla koll på vilka elever det 

var som inte fick hjälp så dessa kan få det nästa lektion, vilket är tidsödande och svårt. 

Detta är ett stort dilemma; viljan att sätta sig ner och läsa uppgiften för en elev kontra hinna 

med att hjälpa alla andra.  

Ibland kan elever ha svårt att hänga med på genomgångar, vilket gör att man måste ge 

mer tid för dem med extra förklaringar. Detta leder till att man inte hinner lika långt. 
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R4: Så då blir det ju att det är flera dilemman här. Dels är det ju läsinlärning, läsförståelse 

och då får man ju försöka se till så det inte sker på bekostnad av andra ämnen, men det 

kommer det ju göra till viss del. Det är viktigt att sätta in den här insatsen så tidigt som det 

bara går...  

I: Men ett dilemma är då att den här tidiga insatsen som du förespråkar kommer att ske på 

bekostnad av andra ämnen delvis på grund av att man måste lära sig en viss mängd på en 

viss tid? 

R4: Ja, det är ett dilemma. Och därför är det ju bra, ju tidigare, desto mindre dilemma blir 

det, för det går ganska lätt och reparera om man får in insatsen tidigt, eller det går lättare i 

alla fall. 
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II.  Dilemman kopplat till elevens kognitiva processer 

Om man som respondenterna föreslår, för att överbrygga dilemmat på föregående 

sida, läser uppgiftstexten för eleven eller låter dem använda Daisy-program som läser 

upp läroboktexten. Då uppstår, förutom att detta tar lärarens tid i anspråk, nya 

dilemman: 

R4: Kan eleven inte läsa men får matematikuppgiften uppläst för sig och då kan lösa 

uppgiften på ett korrekt sätt, då kan man i alla fall se att det inte är några matematiska 

problem, typ dyskalkyli, men dilemmat blir ju hur man ska kunna få den här eleven att 

kunna klara sig själv och man kan ju inte stanna där…  

I: Så dilemmat är: Hur ska eleven kunna bli självständig om den har den matematiska 

förståelsen och ändå stupar på läsförståelsen om eleven inte får uppgiften uppläst för sig? 

R4: Ja men om eleven har fått en diagnos så har den rätt till talsyntes och läromedel som 

finns på CD som kan läsa upp, t.ex. Daisy. Dessa är självklara hjälpmedel, för då blir de 

självständiga och det är där bristen är. 

I: Men ändå är de kompensatoriska hjälpmedel så om eleven inte kan få läsfärdigheten så 

blir de ändå beroende av de kompensatoriska hjälpmedlen? 

R4: Ja precis, så är det, men som jag ser det så är det viktigt att det blir ett teamwork mellan 

undervisande lärare och speciallärare eller specialpedagog. 

1) Eleverna i dessa svårigheter är antingen beroende av lärarens tid för att få 

uppgiften uppläst eller av ett datorprogram som gör detta åt eleven, vilket får följden att 

eleven riskerar att bli beroende av detta med minskad självständighet som följd. 

Respondent nr 5 uppmärksammar ett nytt dilemma som detta kan leda till: 

R5: Vissa elever behöver få uppgifterna upplästa. Om de får det så förstår de uppgiften 

bättre. Vissa saker betonas kanske omedvetet och hjälper denna elev jämfört med den som 

får läsa själv. Kanske ska alla då få uppgifterna upplästa om det ska bli rättvist. Dilemmat 

blir att om jag läser uppgiften för en elev så borde jag kanske göra det för alla. I en 

undersökning konstaterades också detta att alla elever har fördel om uppgifterna läses upp. 

Vissa ord t.ex. begreppen betonas kanske. Om begreppet summa betonas får kanske eleven 

upp en bild av vad summa är till skillnad från när de läser det själv.  

2) I Lgr11 (Skolverket, 2011, 1kap) tydliggörs att utbildningen ska vara likvärdig 

men att hänsyn ska tas till elevens individuella behov.  Trots detta blir det ändå läraren 

som får avväga om de resurser som finns att tillgå vid en provsituation, räcker för att 

tillgodose varje elevs individuella behov och försöka få detta rättvist. 

3) Elever i svårigheter med läsförståelse har ofta en dålig självbild vilket gör att de 

tror att de kommer att misslyckas och därför inte anstränger sig tillräckligt. Detta leder, 

enligt två respondenter, till nya misslyckanden vilket då kan resultera i en negativ spiral 

som är svår att bryta. Att arbeta med detta, t.ex. genom att bekräfta eleven eller anpassa 

uppgifternas utformning, text eller svårighetsgrad tar tid. Det påverkar då även den 

övriga undervisningen och kan ge upphov till valkonflikter vilket kan göra det till ett 

dilemma.  
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III.  Dilemman kopplade till den matematiska texten 

Respondenterna uppmärksammade en mängd svårigheter som eleverna kan uppleva 

vid läsning av den matematiska texten. Det handlar t.ex. om textens layout och form, så 

som textstorlek, meningsbyggnad och textens koppling till eventuella bilder, men också 

om användningen av ord eller matematiska begrepp. Flera av respondenterna poängterar 

att om eleverna inte förstår texten så sänks deras motivation, vilket hämmar deras 

lärande. Men hur mycket ska läraren anpassa?  

Respondent 4 pekar på ett dilemma: att det finns en risk att de elever som får 

anpassade matematiska texter eller får dessa upplästa för sig inte blir självständiga nog 

att klara sig i verkliga livets liknande situationer.   

Jag gör följande analys: Om läraren genomgående anpassar den matematiska textens 

form och innehåll, (för att eleven kognitivt ska klara av den), så kommer eleven i sitt 

vardagsliv ändå konfronteras med texter som inte är anpassade på detta sätt. Det finns 

då en risk att eleven, i matematikundervisningen, inte fått de verktyg den behöver för att 

göra vardagsberäkningar under sitt resterande liv, och därmed tränat på fel saker under 

sin skoltid.   

Ovan nämnda dilemma kan då formuleras enligt följande: Läraren behöver anpassa 

matematiska texter för att främja elevernas lärande så de ges förutsättningar att lyckas i 

matematik, men om läraren anpassar texten för mycket så är det inte säkert att eleverna 

kan använda sina kunskaper i verkliga situationer i deras vardagsliv.   
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Dessa metoder beskriver pedagogerna som viktiga för att 
eleverna ska utveckla bättre läsförståelse vid läsning av 
matematiska texter 

I.  Metoder kopplat till den sociala kontexten och arbetsformerna 

Jag kommer nu mer ingående diskutera möjliga metoder utifrån de tre nivåer som 

ingår i analysverktyget (se s.31). Det finns många anpassningar eller prioriteringar som 

läraren kan göra för att överbrygga att de negativa konsekvenserna av ett dilemma blir 

för dominerande. Detta kan dock resultera i att nya dilemman uppstår menar Nilholm 

(2006), eftersom dilemman just ses som temporära jämvikter.   

Flera av respondenterna tar upp att det gäller att arbeta med gruppdynamiken och det 

sociala klimatet i klassen och att detta är en förutsättning för att kunna arbeta med både 

läsförståelse och matematik. För om gruppen är välfungerande, då vågar elever delta i 

högre utsträckning. Med ökad arbetsro så går det lättare för eleverna att koncentrera sig 

och därmed lära sig det som krävs för att nå målen.  

Det är enligt en respondent viktigt att elever med låg läsförståelse upptäcks tidigt och 

att insatser sätts in omgående. Då kan eleverna arbeta mer självständigt och blir inte 

beroende av läraren eller tekniska hjälpmedel vilket noterades som ett dilemma för 

elever i högre åldrar. Eftersom det är svårt för en ämneslärare att hinna göra detta själv 

så behövs ett teamwork med en speciallärare eller specialpedagog: 

R4: Det är urviktigt och då menar jag att man sitter ner och gör en planering tillsammans. 

Specialläraren/Specialpedagogen ska helst också vara ute i klassrummet så man kan se vad 

som händer.  

En respondent pekade på att det är viktigt att med specialpedagog/speciallärares hjälp 

snabbt få en bild av vad som är varje elevs svårigheter. Därefter kan man göra 

individualiserade lösningar som passar för flera individer med likande behov och 

förutsättningar. Det poängteras också i empirin att dessa åtgärder måste kommuniceras 

ut till alla undervisande lärare och att det därför måste finnas ett forum för detta. Jag 

tolkar detta som att forumets roll är att kommunicera ut åtgärdsprogrammets 

information till berörda lärare och hålla denna information aktuell. En undervisande 

lärare vet då att det är ett visst antal elever som behöver en viss typ av anpassning och 

kan då förbereda sina lektioner mot bakgrund av detta. 

Flera av respondenterna framhöll också vikten av att motivera eleverna genom att 

lyfta det som går bra och utgå från deras starka sidor. Det samma gäller principen att 

skapa en anda där ”felsvar” kan användas som utgångspunkt för hela gruppens lärande 

och ha roligt tillsammans. Att lära känna eleverna och ta exempel från deras vardag 

eller intressen är något flera nämnde. Arbetssätten ska variera för att tillgodose så 

många elever som möjligt. De kan till exempel räkna på tavlan 2 och 2 och jämföra.  

En respondent nämner att det är viktigt att läraren ”knyter ihop det” på slutet så att 

eleverna får sig med det som de ska kunna och att detta repeteras vid ett senare tillfälle. 

 Alla respondenterna betonar vikten av att läraren använder ett matematiskt språk och 

förklarar svåra ord eller begrepp. De menar också att det är viktigt inför ett nytt avsnitt, 

ny text eller uppgift, att använda elevernas förförståelse eller föra en diskussion som ger 

dem förförståelse. Respondent nr 5 beskriver det så här:  

Jag använder mig själv mycket av den verklighet som eleverna har och använder ”röst” i 

texten så att de ser det hela framför sig: T.ex. att jag själv cyklar och trillar och slår mig 

från mina 29 tums däck, sedan får de räkna på det och förhoppningsvis skratta lite också. 
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Ibland använder jag eleverna i uppgiftstexter också men då är det viktigt att jag vet att 

ingen tar illa upp och att alla är med någon gång. 

De flesta respondenterna poängterade också att det är viktigt att skapa ett förtroende 

hos eleverna, så de vet att läraren vill att de ska lyckas. En respondent menade att man 

behöver gå till sig själv och fundera över hur jag som lärare skapar förtroende.  

Alla respondenterna nämnde att samarbete med svenskämnet skulle vara ett bra sätt 

att utveckla elevers läsförståelse i matematikämnet. Ingen av respondenterna kunde 

dock i detalj berätta om något sådant utan resonerade på ett mer övergripande plan 

vilket vi återkommer till längre fram.  En respondent menade att det finns en vinst att 

eleverna vid samarbete bättre kan dra nytta av svensklärarens kompetens när det gäller 

läsförståelse och läsinlärning men kopplat tillmatematiska begrepp och ord. Respondent 

3 och 4 ger ett exempel på detta:  

R3: Mer samarbete med svenskämnet eftersom det finns områden där matteläraren inte har 

kompetens; t.ex. läsinlärning. Det är svårt att få till detta. Lästräning parallellt med arbete 

med matematiska texter har hjälpt. Viktigt att använda begreppen rätt från början. 

R4: Samarbete med svenskan och begreppsförklara ord så de får det strikta matematiska 

begreppet så att de inte t.ex. tror att större än är samma sak som äldre än. Många elever 

blandar ihop detta. 

Respondent 5 anknyter till samma tema: 

Dels att jag som lärare använder ett matematiskt språk. Att jag går igenom saker och 

förklarar vad jag menar. Det är inget konstigt att jag använder ett korrekt språk; addition, 

summa eller differens… Alltså man tar språkutvecklingen i stort eftersom det även gynnar 

det matematiska språket. Att läsning är viktigt i sig. Lusten att läsa är viktigt för det främjar 

ju språket. Så jag tror det är ett samspel som krävs med hemmet, matteläraren, 

svenskläraren, skola och hem där man på bred front försöker främja elevens utveckling av 

sitt eget språk, genom exempelvis läsning eller lustläsning. Man kan även ge sifferdjävulen; 

en bra bok som jag brukar läsa högt ur…Dels läst högt ur dem och de har fått sitta och läsa 

tillsammans och så har vi gått igenom; ja, vad har vi läst nu? Och de har då skrivit en liten 

loggbok efter. Så läsningen har varit under en 40 minuters lektion då de har läst i ungefär 

25 minuter och de sista 10-15 minuterna har gått till att skriva loggbok och diskussion kring 

vad vi läst. 

Respondent 5 menade också att denne hade svårt att se resultat av sin metod eftersom 

det är så många faktorer som spelar in och känner sig ambivalent till att tvinga elever att 

läsa, varför lustläsning betonas. Samma respondent menar också att elever som kommer 

från familjer där läsning är en naturlig del av vardagen har fördel genom detta. 

Respondent 3 påpekar att föräldrar som har en bra inställning till skolan är 

betydelsefulla för elevens lärande. 

Respondent 1 och 2 berättar om ett matte/svenska-projekt där eleverna i sex veckor 

(tre veckor med fokus på vartdera ämnet) arbetade med olika texter och uppgifter. 

 Respondent 3 menar att det på sin skola har varit svårt att få till ett samarbete med 

svenskämnet men när lästräning genom Rydaholmsmetoden har skett intensivt parallellt 

med arbete med matematiska texter (problemlösning f.anm.) så har detta hjälpt eleven 

eftersom elevens läshastighet förbättrats. 

Jag kommer nu mer ingående diskutera möjliga metoder utifrån de andra nivåerna i 

analysverktygets utformning (se s.31).  
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II.  Metoder för att utveckla elevens kognitiva processer 

På föregående sidor har nämnts att en välfungerande grupp och lusten att lära är en 

grundförutsättning och att pedagogerna lyfter varje elevs starka sidor och använder 

dessa i elevens lärande. Respondent 4 betonar en viktig sak att tänka på i detta 

sammanhang: 

Trots att man tycker att man varit jättetydlig så finns det elever som inte kan ta 

instruktioner i helklass. Här behövs en individualiserad plan med enskillda instruktioner 

eller en lapp där det står vad man gått igenom på tavlan.  

Respondent 3 poängterar vikten av att använda det visuella i undervisningen 

eftersom eleverna har svårt för att skapa egna mentala bilder. Därför är projektor och 

digitala hjälpmedel ett bra verktyg. Respondent 5 gör en intressant iakttagelse som 

stöder den visuella principen:  

Hur väl man hinner med eleverna beror också på vilket avsnitt som behandlas. Det är t.ex. 

lättare för eleverna med geometri när det är mycket bilder som är konkret och går att ta på. 

En kvadrat är lättare att ta på än t.ex. taluppfattning vilket man tycker att de ska ha med sig 

från tidigare, men de har svårt med positionssystemet, potenser, räkneregler och algebra. 

I: Varför tror du att eleverna har svårare för tal, algebra, potenser och räkneregler än 

geometri? 

R5: Jag tror att det handlar om bilder. Att det är mer konkret för dem. De kan se en kvadrat 

framför sig eller en triangel i förhållande till att prata om potenser o.s.v. Jag tror att det blir 

lättare för dem. 

Respondent 1 och 2 menar att när man tar in vardagen i uppgifterna, arbetar 

laborativt och ritar figurer så underlättar man för eleverna. Två respondenter nämner 

metoden att göra ordlistor med de ord och begrepp i matematik som är aktuella för 

respektive avsnitt som behandlas. Det poängteras också att det är viktigt att förklara 

orden och låta eleverna själva använda orden så att de blir deras ”egna” ord.  

För elever i svårigheter i matematik är gruppindelning viktig, så att de inte hamnar i 

grupper med elever som tar för stor plats. Genom att träna på att eleverna får räkna och 

diskutera matematik i små grupper så är det lättare för en elev som inte velat prata i stor 

grupp att nå fram till att börja prata matematik och på sikt väljer att göra det även i stora 

gruppen. Elever med koncentrationssvårigheter, motivationssvårigheter, svårigheter 

med arbetsminne och läsning orkar enligt respondent 4 inte koncentrea sig så länge: 

Dessa elever klarar inte att fokusera tillräckligt länge på uppgiften och får då börja om. 

Elever överhuvudtaget vars arbetsminne påverkas så det överbelastas, detta gäller även 

elever med annat hemspråk. Om avkodningen inte går snabbt och lätt så får eleven hålla för 

mycket i huvudet innan man är klar med uppgiften och då tappar eleven oftast vad den har 

läst eftersom arbetsminnet överbelastas.  

Alla respondenterna betonar att elever med dessa svårigheter ofta behöver få 

uppgifter upplästa för sig eller har behov av digitala hjälpmedel som möjliggör detta, 

t.ex. Daisyformatet för läromedel. Även om läraren behöver läsa uppgifterna, med risk 

för tidsbrist på gruppnivå, så menar respondenterna att eleverna har detta behov för att 

få sammanhang av uppgiftstexterna och att det är viktigt att tillgodose detta. Många 

läromedelsförlag har sina böcker inlästa på siter på Internet. När digitala hjälpmedel 



46 

 

används så tas inte heller lärarens tid i anspråk på samma sätt. Eleven tvingas då också 

arbeta mer aktivt med texten, vilket gör dessa program till bra hjälpmedel i arbetet med 

matematiska texter.  

Respondent 2 pekar på att elever i svårigheter med matematiska texter ofta behöver 

mer tid för att kunna få sammanhang av dem och därmed kunna lösa uppgifterna, samt 

att om eleverna inte får det är risken stor att de ger upp.  

För elever i svårigheter kan lektionens placering under dagen även ha betydelse. 

Enligt respondent 5 är eleverna hjälpta av att ha matematiklektion andra lektionen för 

dagen och helst 4 kortare lektioner i stället för 3 längre. Anledningen till detta är att när 

de orkar vara mer koncentrerade tas mindre av lärarens tid i anspråk för att hjälpa elever 

i behov av stöd. (Naturligtvis gäller detta även andra ämnen, vilket även gör detta till en 

organisatorisk fråga som rör prioritering i verksamheten. f. anm.). Några av 

respondenterna poängterar vikten av repetition vilket också fyra lektioner i veckan 

bättre möjliggör.  

Om en elev är i stora svårigheter med motivation eller koncentration kan ett 

belöningssystem vara en möjlighet. Respondent 3 beskriver det så här: 

Vissa belöningssystem har fungerat när det gäller korta mål för att hålla motivationen uppe. 

Speciellt när det gäller sociala mål, där mentor, elev och föräldrar formulerat målen 

tillsammans. Fingertoppskänsla krävs för att det ska fungera och det bör vara föräldrarna 

som ger belöningen i form av något roligt som eleven får göra. När det gäller kunskapsmål 

är det bättre att visa konkret för eleven vilka kunskapsmål den lärt sig, så förståelsen blir en 

belöning i sig. 

Det är alltså fråga om en formativ aspekt. Samma respondent betonar dock att 

belöningssystem kopplat till kunskapsmål sällan är framgångsrika eftersom de leder till 

stress för eleven. Respondent 2 nämner även att feedback på läxor är viktigt, vilket jag 

också tror handlar om att dessa formativa inslag behövs. 

III.  Metoder kopplade till den matematiska texten 

Vikten av det matematiska språket är något som betonas i Lgr11 (Skolverket, 2011) 

och även har fått ökat fokus i nya läroböcker i matematik. I Sanoma Utbildnings (2012) 

nya bok Prio Matematik för åk 7 så finns det till exempel en ordlista där ord och 

begrepp är förklarade samt en tankekarta som visar hur begreppen relaterar till varandra. 

Detta kan vara resultatet av det ökade fokus på språket i skolans alla ämnen vilket 

stipuleras av nuvarande läroplan (Skolverket, 2011). På detta område verkar 

respondenternas uppfattningar om elevernas behov av ord- och begrepps-förståelse 

överensstämma med Skolverkets och läromedelsutvecklares intentioner. 

Som nämnts tidigare betonar alla respondenter att det är viktigt att utgå från 

elevernas förförståelse, vara konkret och använda det visuella som hjälp i den löpande 

undervisningen. Elever som behöver digitala hjälpmedel eller annat muntligt stöd för att 

få uppgifterna upplästa ska ha tillgång till detta. Respondent 4 poängterar också vikten 

av att hitta rätt svårighetsgrad på uppgifterna: 

Det är viktigt att hitta ett arbetsmaterial som ligger exakt på elevens gränsnivå för vad den 

klarar av så en liten utmaning hela tiden så eleven inte får känslan av att det är för lätt och 

att pedagogen tror att jag är dum. 

Respondent 3 påpekar att man som lärare kan hjälpa eleverna med att skapa en 

struktur för problemlösning eftersom elever ofta har svårt att dela upp lösningen i olika 
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steg. Respondenten använder sig av metoden att eleverna aldrig suddar utan i stället 

stryker över och börjar om. Pedagogen kan då se hur eleven tänker och vilka svårigheter 

den möter, exempelvis om täljare och nämnare bytt plats eller siffror kastats om. Om 

eleven inte fått med allt i den skriftliga redovisningen kan den, enligt respondent 2, 

komplettera muntligt för att på så sätt visa sina matematiska kunskaper för läraren.  

Elevens motivation har tidigare nämnts som en mycket viktig faktor. Hur detta kan 

tillgodoses med hänsyn till texten och uppgifternas karaktär, ger flera av respondenterna 

exempel på. Respondent 3 menar att uppgifter med flera rätta svar är en metod; till 

exempel bygga rektanglar med omkretsen 12 men med olika area. En annan variant är 

att eleven själv kan göra frågan, vilket är ett arbetsätt som eleverna, enligt samma 

respondent, har gillat. Att eleverna gör en egen undersökning i statistik är ett ytterligare 

exempel på detta. Eleverna får då också arbeta med det matematiska språket i 

frågeformuläret. 

Respondent 1 och 2 berättar om en pojke i årskurs nio som inte hittade motivation att 

räkna, men han hade ett stort intresse för mopeder. Eftersom respondenterna kunde göra 

och använda mopedrelaterade uppgifter och begrepp så gick det bra för honom att räkna 

uppgifter i denna kontext på flertalet områden i matematikkursen.  

För att redigera uppgifter nämner respondent 3 ett program; E-Copy. Med detta kan 

man själv scanna in uppgifter och redigera eller bygga om dem i vanliga word-

dokument. Det finns också datorprogram i form av talsyntes t.ex. ClaroRead+ som kan 

läsa upp dessa uppgifter för eleverna. Respondent 4 poängerar följande: 

Det bör vara mycket röst i texten då får eleven känslan av att det här gäller mig men den 

bör även vara logisk. Och så är det ju väldigt viktigt att det matematiska språket och 

symbolerna är förklarade så att eleverna har förförståelse för vad texterna vill förmedla…  

Du får inte ta för stora sjok och för mycket nytt för då överbelastas arbetsminnet och 

repetition ofta, alltså en kort genomgång av det som gåtts igenom. 

Respondent 2 nämner metoden att ”klippa sönder provet”. D.v.s. att inte dela ut alla 

uppgifterna på en gång eftersom det då blir för mycket för eleven att hantera.  
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Diskussion 
I detta avsnitt kommer jag att besvara forskningsfrågorna utifrån den analyserade 

empirin och med hjälp av teori från forskning på det aktuella området.  

Så här beskriver pedagogerna elevernas eventuella svårigheter med att 
förstå innehållet i matematiska texter  

Respondenterna lyfte fram att elever som har svårigheter med läsningen också ofta 

upplever svårigheter i matematik, speciellt med benämnda uppgifter (textuppgifter). 

Detta har starkt stöd i forskning som liksom respondenterna nämner ett antal orsaker, 

t.ex. koncentrationssvårigheter, låg självkänsla, svagt arbetsminne, eller låg fonologisk 

medvetenhet, alternativt att eleven har svenska som sitt andraspråk och därför kan för få 

ord (Lundberg & Sterner 2006; Österholm, 2004, 2006).  

Elever i svårigheter med språkliga förmågor har ofta en bristande förståelse för 

uppgiftskontexten eller dess matematiska begrepp vilket förklarar varför svårigheterna 

med de språkliga förmågorna även får genomslag i matematikämnet (Österholm, 2004, 

2006; Myndigheten för skolutveckling, 2008). Elevernas svårigheter kan också bero på 

att arbetsklimatet i gruppen kan ha varit för dåligt, med följd att elever kanske inte vågat 

fråga eller haft möjlighet att få hjälp om de inte förstått (Hattie, 2009). 

 

Kompletterande förklaringar från forskning 

Enligt David Pimm (1987) kan en förklaring till elevers svårigheter i matematik vara 

att de har ett bristfälligt matematiskt register och därför saknar kunskap om matematiska 

processer, idéer eller objekt, så att de utifrån ett givet sammanhang inte vet hur de ska 

agera för att lösa uppgiften.  

Jan Wyndhamn (1988) menar att de kontextuella svårigheterna kan bero på att 

eleverna förhåller sig till matematiska problem i matematikboken på ett annat sätt än 

direktupplevda vardagsproblem och att de därmed inte har tillgång till nödvändig 

förförståelse för den matematiska texten.   
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Dessa dilemman ser de intervjuade pedagogerna när det gäller arbete 
med elevers läsförståelse av matematiska texter 

Studiens dilemmaperspektiv 

Dilemmaperspektivets berättigande blir mycket tydligt i analysen av det empiriska 

materialet, eftersom ett flertal dilemman kunde konstateras när det gäller arbetet med att 

utveckla elevers läsförstående i matematikämnet. Flera forskare (Nilholm, 2006, s.30; 

Clark, Dyson & Millward, 1998, s.170f) menar att undervisningssituationen till sin 

karaktär år mångfasetterad och komplex. Det gör att dilemman och möjliga 

anpassningar kan beskrivas som temporära jämvikter där ett dilemma ibland är 

dominerande för att senare förlora betydelse på grund av att verksamheten anpassats för 

att överbrygga detta, men med följden att ett annat dilemma i stället kan bli tongivande.  

Detta resonemang har vissa likheter med teorin om expansive learning (se Engeström 

& Sannino, 2010, s.14), i vilken de beskriver hur förändringar fortplantar sig i ett 

aktivitetssystem. Jag drar därför slutsatsen att principen för aktivitetssystem kan vara 

relevant för att förklara den komplexitet som präglar skolorganisationer samt när det 

gäller hur olika dilemman relaterar till varandra. 

Dilemman och styrdokumenten 

Som framgått av analysen finns det en stor mängd med negativa påverkansfaktorer, 

omständigheter eller dilemman som är aktuella för varje elev i svårigheter och som 

inverkar negativt när det gäller denna elevs läsförståelse i matematikämnet, samt för 

klassen som helhet. Det är grundläggande att utgå från varje individs behov vilket 

stipuleras av Lgr11 (Skolverket, 2011, 1kap) samt i enlighet med skollagen (2010:800, 

3kap7§) huvudsakligen ge särskilt stöd i den ordinarie undervisnings-gruppen. Detta är 

enligt respondenterna komplext och förknippat med ett flertal dilemman. En gemensam 

egenskap dessa dilemman hade var att de alla resulterade i att läraren riskerade att 

hamna i tidsbrist. Detta stämmer väl överens med Madeleine Löwings (2004, 2006) 

beskrivningar av de svårigheter som lärare ofta möts av i matematikundervisningen.  

Dilemman i förbindelse i en social kontext – pedagogernas beskrivningar 

De aktuella dilemmana kunde ofta lokaliseras till nivå ett i analysverktyget eftersom 

de ofta på ett eller annat sätt behövde hanteras i den sociala kontexten. När det gäller 

social kontext och arbetsformer så lyfte tre av respondenterna att de upplever att 

eleverna är otrygga i gruppen och att de därför inte vågar delta i gemensamma 

diskussioner. Att elever i svårigheter inte vågar delta i helklass är också något som 

Skolverket (2007, s.115ff.) konstaterar. Tre av respondenterna lyfter osökt denna 

problematik och menar att det tar tid från den övriga undervisningen att arbeta med 

elevers attityder och med det sociala klimatet i klassen och att det är svårt att veta hur 

mycket tid man ska investera i detta.  

Om man enligt respondenterna i stället använder sig av stöd i mindre grupper så 

vågar elever i språkliga eller matematiska svårigheter interagera och delta muntligt, men 

då går man emot de värderingar om en inkluderande undervisning som grundar sig på 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) och Lgr11 (Skolverket, 2011, 

1kap), vilket jag anser är ett dilemma. 

Respondenterna lyfter svårigheterna med att arbeta specialpedagogiskt i helklass och 

sammantaget framträder flera olika typer av svårigheter i elevens situation. Det finns 

elever med kunskapsluckor, låg uthållighet eller koncentrationssvårigheter, svårigheter 

med läsförståelse eller bristande måluppfyllelse i olika ämnen. 
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 En respondent poängterar att det tar mycket tid att lära känna var eleven befinner sig 

kunskapsmässigt men att detta är avgörande för att kunna individualisera 

undervisningen. Flera respondenter menar att det inte går att individanpassa för alla 

elever, eftersom tiden inte räcker till. Det är alltså frågan om flera påverkansfaktorer 

som orsakar dilemmat mellan att socialisera och individualisera inom en tidsresurs som 

enligt respondenterna inte upplevs räcka till. Dilemmat är också att det tydliggörs i 

Lgr11 att läraren ska göra både och, eftersom läraren ska 1: 

…medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för 

människor också utanför den närmaste gruppen, i sin verksamhet bidra till att skolan 

präglas av solidaritet mellan människor (skolverket, 2011, s.12).  

Men även 2:  

…ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande,…stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter 

(skolverket, 2011, s.14). 

 
Nedan finns en modell för att åskådliggöra detta dilemma: 

 
Socialisera 

 
                 3 
 1 
 
        2 
 
  Individualisera 

 
Figur 5. Dilemmat mellan att socialisera och individualisera (egen modell). 

 

Modellen visar valkonflikten som respondenterna upplever mellan att socialisera, det 

vill säga säkerställa gruppens sociala mål (1) kontra individens kunskapsmål och 

stödbehov (2), vilka båda stipuleras av Lgr11 (Skolverket, 2011) utan att 

prioriteringsordning klargörs. 

Under ideala förhållanden, utan begränsningar av resurser som t.ex. arbetsmiljö, 

lärartid, lärarkompetens och tekniska hjälpmedel skulle resultatet som beskrivs av den 

ideala pilen (3) i princip kunna uppnås. Jag menar att det är rimligt att tänka i termer av 

att det aktuella dilemmat kan härröra från att de nämnda målbeskrivningarna i Lgr11 

(Skolverket, 2011, s.12ff) inte står i relation till respektive kommuns skolpolitiska 

intentioner eller ekonomiska förutsättningar. 

Ett dilemma kopplat till kognitiva processer 

Ett dilemma som flera av respondenterna lyfte kopplat till elevens kognitiva förmåga 

var att elever i svårigheter med läsförståelse ofta har en dålig självbild vilket gör att de 

tror att de kommer att misslyckas och därför inte anstränger sig tillräckligt. Detta leder 

till nya misslyckanden vilket då kan resultera i en negativ spiral som är svår och 

tidskrävande att bryta. Detta mönster bekräftas av Monica Reichenberg (2008, s.20) och 

Mats Myrberg (Myndigheten för skolutveckling, 2007, s.74), som för ett liknande 

resonemang och menar att dessa elever senare har svårt att ta igen det försprång som de 

andra har skaffat sig. 
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Dilemman kopplade till texten 

Alla respondenterna konstaterade att eleverna lättare förstod uppgiften när läraren 

läste upp den. Respondent 5 menade att man som lärare kanske omedvetet gör 

betoningar eller läser på ett sätt så att eleven förstår man ska gå tillväga och att detta blir 

ett dilemma ur bedömningssynpunkt eftersom alla elever inte kan få denna hjälp.  

Respondent 4 konstaterade att det finns en risk att eleverna blir beroende av att få 

uppgifterna upplästa för sig och därför riskerar att inte klara sig på egen hand, vilket är 

ett dilemma.  

Alla respondenterna uppmärksammade att elever i svårigheter behöver få uppgifts-

texterna i matematik anpassade både med avseende på form och på innehåll. Det 

handlar ofta om layout, svåra ord eller att texten är rörig och att bilder har dålig 

koppling till innehållet i texten. Detta leder till ett dilemma som kan kopplas till den 

matematiska texten. Eleverna lär sig enligt Lgr11 matematik för att kunna:  

…använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet (Skolverket, 

2011, s.13).  

Frågan är då om man hjälper eleven genom att kontinuerligt tillrättalägga språk, form 

och innehåll i texten, eftersom denne förr eller senare kommer behöva förmågan att 

förstå olika typer av matematiska texter för att själständigt kunna leva sitt vardagsliv. 

Det tydliggörs i Lgr11 att just detta är skolans ansvar:  

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 

nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem (Skolverket, 2011, s.13).  

Om man som lärare anpassar texten för lite så är det enligt respondenterna svårt för 

eleverna att nå kunskapsmålen, men om anpassningar görs fullt ut riskerar man att 

äventyra deras möjligheter att bli självständiga i situationer där matematiska texter är 

aktuella i deras vardagsliv. Detta anser jag utifrån definitionen (s.11) kan bli ett 

dilemma.  

Texter med okänd kontext är enligt respondenterna svåra för elever i läs och 

skrivsvårigheter, speciellt svårt är detta för elever med utländsk bakgrund. Dessa elever 

är då betjänta av en pedagogik som utgår från en känd kontext i linje med Jim Cummins 

(1996, s.57) modell för att de på sikt ska kunna ta sig an mer kognitivt krävande 

uppgiftstexter. Genom att tidigt göra anpassningar med avseende på kontext och 

kognitiv svårighetsgrad, vilket också respondent 4 föreslog kan detta dilemma 

emellertid överbryggas. 
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Dessa metoder beskriver pedagogerna som viktiga när det gäller att 
hjälpa eleverna att utveckla bättre läsförståelse vid läsning av 
matematiska texter 

Tidig upptäckt och samarbete 

Det är, enligt flera av pedagogerna, viktigt att det finns former för att tidigt upptäcka 

elever med läs och skrivsvårigheter. Ämneslärare kan därför behöva samarbeta med en 

specialpedagog och det behövs former för hur detta arbete organiseras ute på skolorna. 

Detta har starkt stöd i forskning (Myndigheten för skolutveckling, 2008; Löwing, 2004). 

 Det kan krävas individualiserade lösningar och effektiva åtgärdsprogram som följs 

upp regelbundet för vissa elever. Eftersom det är svårt att individualisera för varje elev i 

en stor undervisningsgrupp, kan man enligt en respondent göra individualiserade 

lösningar för grupper av elever som uppvisar liknande svårigheter eller behov.  

Att utnyttja kontextens betydelse 

När det gäller den sociala kontexten och arbetsformerna lyfter flera av 

respondenterna att det gäller att arbeta med gruppdynamiken så tidigt som möjligt, så att 

det uppstår förutsättningar för ett lärande klimat i gruppen. Det gäller därför att arbeta 

med uppgifter som är intressanta och meningsfulla utifrån elevernas egen vardag.  

Jim Cummins (2009, s.50) har skapat en modell för att åskådliggöra att 

undervisningen bör fokusera maximalt litteraturengagemang hos eleverna och samtidigt 

ge eleverna möjligheter att uttrycka sin identitet i det som de skapar. Denna modell 

visar likheter med de metoder respondenterna återgav men tillför variabeln identitet, 

vilket jag tror är viktigt. På detta sätt kan läraren också utnyttja gruppens möjligheter till 

lärande genom social interaktion vilket är i linje med Vygotskys (1978) teori om den 

proximala utvecklingszonen.  

Att främja kognitiva processer  

När det gäller elevernas kognitiva processer betonade de flesta respondenterna det 

visuella i undervisningen som en hjälp för att öka elevernas förståelse. Projektorer eller 

andra verktyg bör därför vara en viktig del i det löpande arbetet. Layout har tidigare 

nämnts som viktigt, det är därför bättre att ha ett luftigare prov och att man inte delar ut 

alla frågorna på en gång. Det handlar enligt respondenterna om att eleverna ska möta 

intressanta matematiska texter, gärna med större teckensnitt och med tydlig koppling till 

eventuella bilder (Myndigheten för skolutveckling, 2008).  

En referent nämnde en metod där det är förbjudet att sudda och att eleverna i stället 

stryker över. Läraren kan då förhoppningsvis lättare följa elevernas tankegångar för att 

se vilken typ av fel eleven gör, vilket jag anser är mycket viktigt.  

Flera respondenter menar att det är centralt att hjälpa eleverna med en struktur för 

problemlösning, där eleverna stegvis når fram till en lösning genom att använda ett 

matematiskt språk. Det poängteras också av flera forskare (se Myndigheten för 

skolutveckling, 2008; Möllehed, 2001). 

Karin Linnanmäki (2002) samt Myndigheten för skolutveckling (2008) lyfter, liksom 

respondenterna, vikten av att arbeta med elevernas motivation för att de överhuvudtaget 

ska vilja lära sig något. Detta är speciellt viktigt för att bryta de negativa spiraler som 

bl.a. Monica Reichenberg (2008) beskriver att vissa elever kan hamna i. En metod för 

detta är textsamtal (i form av Qta, se s.21), vilket är något som Monica Reichenberg 

(2008) framhåller och har positiva erfarenheter av. Speciellt när det gäller att öka 

elevers engagemang och uppmärksamhet vid läsning.  
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För elever som har svårt med motivation eller koncentration kan, enligt en 

respondent, kortare men fler lektioner vara en bra lösning. Det är viktigt, menar 

respondenterna, att läraren skapar ett förtroende hos sina elever. Flera av 

respondenterna poängterade också det avgörande i att lyfta det som går bra för eleverna. 

Man kan även poängtera vikten av felsvar eftersom de bidrar till lärande för gruppen 

som helhet, detta eftersom kritiska moment då uppmärksammas och kan förstås av 

ytterligare elever.  

Det matematiska språket och anpassningar av texten 

Läraren behöver också använda ett matematiskt språk och förklara svåra ord och 

matematiska begrepp. Detta är speciellt viktigt vid undervisning av elever med annat 

modersmål. Det är då relevant att utgå från Jim Cummins (1996, s.57) modell och börja 

med uppgiftstexter med känd kontext och en låg kognitiv svårighetsgrad för att sedan 

successivt öka den kognitiva svårighetsgraden (se figur 3, s.23).  

Språket ska enligt referenterna inte vara korthugget utan det ska i stället vara lätt att 

följa texten och förstå innehållet. Det matematiska språket ska inte utelämnas i 

uppgifterna utan i stället arbetas med i arbetsavsnittets inledning till exempel genom 

ordlistor eller diskussioner i klassen, vilket även lyfts fram av Myndigheten för 

skolutveckling (2008, s.30ff). Eleven kan då bygga upp ett matematiskt språk och 

successivt utveckla sitt språk till att innefatta fler ord och begrepp och därmed också 

förstå eller beskriva mer komplexa sammanhang. 

Alla respondenterna uppmärksammar att elever med läs och skrivsvårigheter ofta 

behöver få uppgifter upplästa för sig. Inläst material t.ex. Daisy är självklara 

kompensatoriska hjälpmedel i arbetet med matematiska texter.  

Respondent 4 uttryckte att det är mycket viktigt att hitta ett arbetsmaterial med en 

svårighetsgrad som är exakt på den nivå som eleven, med lite utmaning, klarar. Detta 

resonemang ser jag ligga i linje med Vygotskis teori om den proximala 

utvecklingszonen (se Vygotsky, 1978, s.86).  

Att ha läsning av matematiska texter på schemat är en metod som en respondent 

framhöll, men betonade samtidigt vikten av att få eleverna att läsa mer över huvud taget 

och därmed hjälpa dem att utveckla sin ordförståelse och begreppsförståelse ytterligare.  
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Konklusion 
Centralt i de metoder som respondenterna redogjorde för är att utgå från elevernas 

intresse för att, i en social kontext som eleverna har förförståelse kring, arbeta med 

matematiska uppgiftstexter. Detta stämmer överens med Jim Cummins (1996, s.57) 

modell där den kognitiva svårighetsgraden till en början kan vara låg men kontexten 

känd av eleven. Visuellt och auditivt stöd ses av respondenterna som viktigt och att ord 

och centrala begrepp förklaras i sitt sammanhang.  

I respondenternas beskrivningar finns flera dilemman som alla på ett eller annat sätt 

resulterar i att läraren hamnar i tidsbrist. Ett viktigt exempel på detta som 

respondenterna nämner är dilemmat mellan att individualisera och samtidigt tillgodose 

gruppens behov, vilket flera andra forskare också konstaterar (Tetler, 2000; Löwing, 

2004, s.187f; Nilholm, 2005, 2006; Clark, Dyson & Millward, 1998, s.166ff).  

Respondenterna poängterar att det är centralt att arbeta med gruppen, eftersom det är 

viktigt att den är välfungerade och att det finns arbetsro, för att elever i svårigheter med 

läsförståelse av matematiska texter ska kunna utveckla sina förmågor. I detta bedömdes 

anpassningar av uppgifter, samt skapa strukturer för att hjälpa eleverna att lyckas som 

viktiga delar. Genom att också använda de metoder som Monica Reichenberg (2008) 

och Jim Cummins (2009) presenterar i sina artiklar, skulle ytterligare möjligheter ges 

till att konkret utnyttja gruppens potential i linje med Vygotskys (1978) teori om den 

proximala utvecklingszonen och John Hatties (2009) forskning om elevaktiva arbetssätt. 

Då detta omsätts i praktiken, menar jag att man kan ta ett steg ifrån att bara se 

arbetsro i klassrummet som en bärande förutsättning, till att också realisera gruppens 

fulla potential till lärande genom social interaktion. Kanske är man då också närmare en 

lösning på det övergripande dilemmat mellan att socialisera och individualisera inom en 

grupp.  

Att uppmuntra eleverna till självförverkligande genom att uttrycka sin identitet på det 

sätt som Cummins (2009) beskriver i sin teori anser jag kan vara en väg mot att 

praktisera de tankar om inkludering som är bärande i Lgr11 (Skolverket, 2011) och i 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006). 
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Förslag till fortsatt forskning 

Trots att flera av respondenterna tror att det skulle vara effektivt med ett samarbete 

mellan matematik- och svenskämnet, så kan de inte exemplifiera sådana samarbeten 

eller, i förekommande fall, inte säga om de har haft effekter på elevers läsförståelse av 

matematiska texter. Jag menar därför att dessa ämnesövergripande samarbeten kan vara 

intressanta att i större utsträckning genomföra och utvärdera, speciellt med avseende på 

elever i motivationssvårigheter som även upplever svårigheter vid läsning av 

matematiska texter. 

Det vore också intressant att mer i detalj kartlägga hur olika dilemman samverkar för 

att hitta kritiska aspekter till att lärare hamnar i tidsbrist. Kanske kan Yrjö Engeströms 

(1987) teoretiska ramverk om Expansive Learning vara ett verktyg för att analysera 

detta. Forskningsfrågor skulle t.ex. kunna formuleras på temat kring vilka metoder eller 

resurser som ger störst effekt när det gäller att frilägga tid som lärare i stället skulle 

kunna använda till att möta elevens individuella och gruppens kollektiva behov. 
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Bilaga 1   

 

De fyra första punkterna är inte intervjufrågor utan en problematisering utifrån övergripande 

dilemman kopplade till undervisning. Dilemmaperspektivet efterfrågar hur pedagoger förhåller 

sig till dilemman och vilka anpassningar, metoder och förhållningssätt som de använder sig av i 

närvaro av dilemman.  

 

 Det övergripande dilemmat är hur man möter individuella behov (t.ex. av stöd) och 

samtidigt låter elever inkluderas som fullvärdiga medlemmar i gruppen. Ska eleven 

kunna få vara som alla andra eller vara annorlunda (utifrån elevens perspektiv). Hur ska 

läraren hinna med att individanpassa undervisningen och samtidigt i inkluderandeanda 

arbeta med elever med helt olika intressen, förutsättningar och behov inom 

klassrummets ram? 

 Ett annat gäller samspel av resurser inom skolans organisation, t.ex. ämneslärare och 

speciallärare. Vems är ansvaret t.ex. för att information om var eleven befinner sig i ett 

arbetsområde kommuniceras ut till de som berörs och hur sker detta i ett inkluderande 

perspektiv? 

 Ska man värdesätta diversitet eller de värden som stipuleras av LGR11; d.v.s. 

normkonflikter. Ska eleven anpassa sig för att nå kunskapskraven? 

 Ska sociala mål i en klass vara lika viktiga som kunskapskraven? Hur mycket tid ska 

läggas på att socialisera en grupp respektive undervisa en grupp?  
(Tetler, 2000; Clark, Dyson & Millward, 1998, s.166ff). 

Intervjuguide 

1. Dilemman: Vilka dilemman ser du i arbetet med elevers läsförståelse i 

matematikämnet? 

2. Eleven: Vilka elever är det som är i dessa svårigheter?  Varför just dessa?  

Är det skillnader mellan kön och klass? Vilken betydelse har elevens etnicitet? Finns 

det dilemman kopplade till SVA? Vilken betydelse har elevens självbild och motivation 

för arbetet med läsförståelse i matematik? 

Utifrån det ovan nämnda: 

-Vilka anpassningar kan göras? 

-Vilka metoder kan användas? 

-Vilka förhållningssätt är bra? (Dessa följdfrågor gäller även frågorna 3 – 5) 

3. Texten: Vilken betydelse har textens form? (t.ex. med avseende på röst, kausalitet, 

sammanbindningsmarkörer, matematiskt språk och symboler) 

4. Uppgifterna: Vilken betydelse har den matematiska kontexten och uppgifterna (t.ex. 

elevers förförståelse eller kulturella bas), för elevens läsförståelse i matematik. 

5. Arbetssätt: Vilken betydelse har den sociala kontexten och arbetsformerna? 

6. Hur bör en god språkutvecklande undervisning i matematik utformas för att 

eleverna ska kunna förbättra sin läsförståelse av matematiska texter i 

matematikämnet? 

7. Finns det ytterligare något du vill uppmärksamma eller som har betydelse i 

sammanhanget? 

8. Vilken är din nuvarande befattning  och erfarenhet? 

(Du/ni är naturligtvis anonyma till namn och skola och jag tar hänsyn till övriga 

eventuella synpunkter kring sekretess).  

                                                                                           

  Tack på förhand! /      Olof Olsson 


