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SAMMANFATTNING 
 

Enligt olika PISA-undersökningar under flera år har elevers matematikkunskaper fortsatt att 

sjunka. Enligt undersökningarna finns det ett högt samband mellan läsning och matematik. 

Matematik finns överallt och är viktigt i dagens skola. Det är av stor betydelse att eleverna får 

det lässtöd de behöver i matematiken. Elever som har lässvårigheter kan även ha svårigheter i 

matematik. Många elever som börjar gymnasiet saknar grundläggande kunskaper i matematik 

enligt Madeleine Löwing (2004). 

 

Syftet med vår undersökning är att genom intervjuer med åtta matematiklärare ta reda på 

deras upplevelser om hur svårigheter med läsförståelse märks i matematiken. I den här studien 

har vi använt oss av fenomenologisk forskningsansats för att försöka ta reda på 

matematiklärares upplevelser om hur, och om, elevers läsförståelse framträder i matematiken. 

När en fenomenologisk ansats används innebär det att sätta sig in i och att försöka förstå den 

livsvärld och de erfarenheter intervjupersonerna upplever att de har.  

 

Vårt empiriska material är inspelade intervjuer med åtta matematiklärare. Våra 

frågeställningar har varit följande:  

 

Hur upplever matematiklärare att elevers lässvårigheter framträder i matematiken? 

Hur upplever matematiklärare att de anpassar undervisningen för elever som är i 
lässvårigheter? 
 

Resultatet visar att de intervjuade matematiklärarna upplever att elevers lässvårigheter 

upptäcks i matematiken genom att de ofta vänder på siffror, har svårt att avkoda texter, vill ha 

uppgifter upplästa, blir passiva i det självständiga arbetet och vill ha längre tid på prov. 

Samtliga respondenter lyfter att de behöver prova sig fram för att hitta anpassningar som 

passar eleven, då olika anpassningar passar olika bra till olika elever. De anpassningar som 

majoriteten av matematiklärarna lyfter under våra intervjuer är exempelvis olika 

presentationssätt i undervisningen, förklara ord och begrepp, diskutera matematik och skapa 

egna matematiska texter. 
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1. Inledning 
Trots stora satsningar inom matematiken har elevers matematikkunskaper fortsatt att sjunka. 

PISA-undersökningar är internationella mätningar som görs var tredje år med 15-åriga elever, 

inom bland annat läsförståelse och matematik. Det är en studie som görs för att få förståelse 

för orsakerna till och konsekvenserna av, observerade skillnader i bland annat läsförståelse 

och matematik (Skolverket, 2015). Dessa undersökningar visar att matematikkunskaperna har 

minskat bland våra svenska 15-åringar (Skolvärlden, 2018).  

 

Matematikuppgifterna i PISA-undersökningarna var kopplade till texter om hur eleverna 

formulerar matematiska situationer, använder matematiska begrepp, fakta, procedurer och 

resonemang (Skolverket, 2015). Undersökningarna visar på ett högt samband mellan läsning 

och matematik. En komponent av vikt gällande kraven på matematiken handlade om 

läsförståelse. Det innebar att elever som hade lässvårigheter fick snävare möjligheter då de 

fastnade på textförståelsen i de matematiska uppgifterna som eleverna fick att lösa.  (UR, 

2018).  PISA-undersökningen från 2009 visar att den största nedgången är bland de elever 

som redan är svaga läsare. Samma undersökning visar också att nästan en femtedel av de 

svenska eleverna inte når upp till basnivån (Skolverket, 2017). Elevernas kunskaper mäts på 

en sex-gradig skala där nivå två ska vara uppnådd för att eleverna ska ha uppnått basnivån 

(Skolvärlden, 2013).  

 

PISA-undersökningen från 2015 visar att svenska 15-åringars läsförståelse och matematik har 

förbättrats, men det finns inget svar på vad dessa förbättringar beror på. Den vikarierande 

generaldirektören på Skolverket, Mikael Halápi menar dock att vi fortfarande har en bit kvar 

för att nå de positiva resultaten som Sverige hade i PISA-undersökningen som gjordes år 2000 

(Skolverket, 2018). 

 

Läsande är centralt i dagens skola och det är därför väsentligt att ha relativt god läsförståelse. 

Läsfärdigheter är ett fundament för att utveckla kunskaper samt att “läsa för att lära” (Karin 

Stenlund, 2017). Skolan bör ha resurser för att främja lärandet mot att alla elever kan 

reflektera, resonera och analysera texter, för att de senare på egen hand kan ha möjlighet att 

koppla ihop redan känd kunskap för att pröva det i andra sammanhang. All personal i skolan 

bör sträva efter att bistå eleverna med att lära sig hur de kan hantera eventuella lässvårigheter 
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(Görel Sterner & Ingvar Lundberg, 2002). Skolverket (2016) lyfter att det är av stor betydelse 

att arbeta med hörförståelse för elever som riskerar att utveckla lässvårigheter. Även att all 

personal som arbetar med elever får kännedom om hur elever med svårigheter kan stöttas i 

skolans olika lärmiljöer är väsentligt (Skolverket, 2016).  

 

Stenlund (2017) fann i sin studie att eleverna är medvetna om hur de bör göra för att förstå en 

text bättre, men att de inte läser målmedvetet. Eleverna verkar också tycka att faktatexter är 

svårare att förstå än skönlitterär text. När eleverna skall läsa matematiska texter ställs det stora 

krav på deras läsförståelse, det är därför av intresse att ta reda på hur matematiklärare arbetar 

med elever som har lässvårigheter i matematik. Texterna ställer ofta krav på en aktiv och 

fokuserad läsning (se också Sterner & Lundberg, 2002). Gudrun Malmer (1996) anser att barn 

som har lässvårigheter ofta blir hjälpta av att istället för att läsa texter, får lyssna eller tala och 

diskutera då det går åt mycket energi till att avkoda texter och det kan leda till att eleven 

förlorar förståelse för innehållet i texten. För att barn och elever ska kunna utvecklas vidare 

mot ett bredare språk och på ett bättre sätt klara av att möta språkliga hinder, bör lärare ha 

kunskap av att kunna använda sig av olika strategier för att stötta eleverna i deras 

läsutveckling (Skolverket, 2018). Även Stenlund (2017) menar att det är av vikt att eleverna 

lär sig olika strategier och diskuterar texter för att förstå en mer komplicerad text.  

 

Matematiksvårigheter är ett omfattande begrepp och oavsett vilka svårigheter som finns hos 

eleven har eleven rätt till stöd och hjälp. Då matematik finns överallt och är viktigt i dagens 

skola är det av stor vikt att eleverna får det stöd de behöver för att få tillräckliga kunskaper i 

ämnet matematik (Specialpedagogiska Myndigheten, 2018). Elever som är i lässvårigheter 

kan även ha svårigheter att lära sig räkna, ha svårigheter med att veta vilken siffra som har 

vilket värde och svårt att förstå de matematiska lästexter i matematik men det innebär inte att 

alla elever med mer eller mindre grad av lässvårigheter också samtidigt har 

matematiksvårigheter, utan att de kan ha olika delar som svårigheter (UR, 2018).  

 

Många elever som börjar gymnasiet saknar baskunskaperna för att kunna tillgodogöra sig 

undervisningen i matematiken. När eleverna kommer till gymnasiet behöver de ha mer än 

grundläggande kunskaper i läsning för att klara de olika kurserna. Alla kurser i skolan 

innehåller texter som eleverna behöver förstå (Madeleine Löwing, 2004). 
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Lässvårigheter hos elever i stort är ett kunskapsområde av vikt som lärare behöver utveckla 

mer kunskap om, eftersom det på många områden verkar vara ett växande problem. 

Matematiklärare behöver få kunskap om vad lässvårigheter kan innebära för elever och för 

lärare i matematiken, samt hur lärare uppfattar att dessa svårigheter märks i matematiken 

menar Angela Principato i sin avhandling från 2017 om lässtrategier i matematik på High 

School. Fenomenet som denna studie fokuserar på, är hur matematiklärare på högstadiet och 

gymnasiet upplever att de upptäcker att elever har lässvårigheter och hur de anpassar 

undervisningen till elever som har lässvårigheter. Vi har valt att fokusera på högstadiet och 

gymnasiet då vi båda är utbildade mot äldre åldrar och arbetar med elever på högstadiet och 

gymnasiet. 

2. Syfte och frågeställningar  
Syftet med vår studie är att öka kunskapen om matematiklärares upplevelser kring elevers 

lässvårigheter i årskurs 7-9 på högstadiet, och årskurs 1-3 på gymnasiet. Vi vill även ta reda 

på hur de upplever att de anpassar sin undervisning för elever i lässvårigheter. 

 

Syftet med vår uppsats mynnar ut i följande frågeställningar: 

- Hur upplever matematiklärare att elevers lässvårigheter framträder i matematiken? 

- Hur upplever matematiklärare att de anpassar undervisningen för elever som är i 

lässvårigheter?  

3. Disposition 
I studien presenteras först bakgrunden till att vi valt detta område. Det följs av en historisk 

bakgrund kopplat till tidigare forskning kring lässvårigheter och matematiksvårigheter. Vi 

redogör därefter för resultatet och sammanfattning av resultatet för att sedan diskutera 

metodval och vårt resultat. Sedan följer en diskussion kring metodval och resultat. Vi avslutar 

med en diskussion. 

4. Avgränsningar 
Vi har valt att endast studera lässvårigheter inom matematik på högstadiet och gymnasiet. Det 

hade varit intressant att göra en undersökning som även inkluderade låg- och mellanstadiet för 

att se hur matematiklärare arbetar med elever som har lässvårigheter hela skolgången. Då vi 

ansåg att det skulle bli ett för omfattande arbete har vi valt att avgränsa oss till högstadiet och 
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gymnasiet. De lässvårigheter som undersökts har inriktats mot hur lärare upplever att elevers 

lässvårigheter visar sig inom matematiken på högstadiet och gymnasiet. Vi har inte heller fäst 

någon större vikt på skrivsvårigheter, även om läs- och skrivsvårigheter brukar vara kopplade 

till varandra, då vår studie fokuserar på lässvårigheter i matematik.  

5. Bakgrund 
Vårt gemensamma intresse över hur lässvårigheter hos ett stort antal elever kan förbättras, har 

till stor del styrt vårt ämnesval. Då vi i vårt arbete erfar att elevers lässvårigheter hos elever 

verkar vara ett problem inom många olika ämnen både inom högstadiet och inom gymnasiet. 

Vi arbetar nära många elever som har problem med lässvårigheter och känner att det är 

väsentligt att försöka förbättra kunskapen om hur lässvårigheter för elever kan överbryggas.  

5.1 Begreppet upplevelse 

Ambitionen med vår studie har varit att få fram matematiklärarnas upplevelser som bygger på 

deras erfarenheter kring elevers lässvårigheter i matematiken. Begreppet upplevelse 

återkommer vid flera tillfällen i vår text så därför är ordets betydelse förklarat utifrån 

Nationalencyklopedins artikel om hur ordets betydelse kan förklaras. Enligt 

Nationalencyklopedin (2018) har ordet upplevelse förklaringen att det är något man har 

upplevt exempelvis en barndomsupplevelse. Eller en mycket positiv känsla när man upplever 

något vid en särskild händelse eller ett tillfälle.   

 

Den livsvärld som människor har en upplevelse av, kan urskiljas vara mycket olika mellan de 

människor som får frågan samt att de erfarenheter som informanterna har fått uppstår i möten 

då människor träffas i grupp (Christina Back & Carina Berterö, 2015).        

5.2 Historik 

Under 1900-talet har kraven på läsning ökat. Det är en stor utmaning för lärare att hitta och 

identifiera alla elevers enskilda behov och ha möjlighet att bemöta dem (Anna Fouganthine, 

2012). Under 1970-talet var det gymnasielärare som klagade på att elever som kom från 

grundskolan hade sämre matematiska färdigheter än tidigare (Löwing, 2004). Forskning kring 

lärarsocialisation som bygger på lärares berättelser om sina karriärer ökade i början av 1980-

talet. Denna forskning hade som mål att stärka lärarnas röster och visa varför lärares 

upplevelser är intressanta (Maria Hjalmarsson, 2009).  
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Lärare som utbildats under 1990-talet har fått mindre kunskap inom läs- och 

skrivutvecklingen, vilket kan ha haft inverkan på elevers försämrade kunskaper. Det har skett 

stora förändringar i vårt skolsystem, vi har bland annat, fått nya läroplaner, kursplaner och ett 

nytt betygssystem (Fouganthine, 2012). De bristande kunskaperna i matematik har fortsatt 

även efter 1994 års läroplan samt Gymnasieförordningen som kom 2011. I december år 2000 

fick Skolverket i uppdrag av regeringen att satsa för att öka måluppfyllelsen i läsning, 

skrivning och matematik (Prop. 2017/18:18). 

5.3 Styrdokument 

Ungefär vart femte barn får någon typ av svårigheter när läs- och skrivinlärningen påbörjas 

(Dyslexiföreningen, 2018). Läroplanerna för högstadiet (Lgr 11) och gymnasiet (GY11) säger 

att undervisningen ska anpassas efter varje elevs behov och förutsättningar. Undervisningen 

ska också främja det fortsatta lärande och kunskapsutvecklingen. “Undervisningen ska 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande 

och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 

och kunskaper” (Skolverket, 2011 s. 2). 

 

Skolan har ett särskilt ansvar för elever som har svårigheter att uppnå målen för utbildningen. 

För att skolan ska kunna uppfylla dessa mål behöver lärare ha kunskap och förmåga att 

omsätta kunskaperna i det pedagogiska arbetet (SOU 1997:121) Skolinspektionens 

kvalitetsgranskning (2009) visade att var femte grund- och gymnasieskola inte hade anpassat 

undervisningen i tillräcklig utsträckning utifrån elevernas förutsättningar och behov. 

Lässvårigheter kan medföra stora svårigheter i skolan då läsning är en stor del av 

kunskapsinhämtningen (Skolinspektionen, 2009). 

5.4 Undervisning 

Alla elever är olika, precis som lärare är olika. Lärare har olika undervisningsmetoder som de 

upplever fungerar olika bra. Alla lärare bär på olika erfarenheter och därav ser vi vikten av att 

lärare samtalar med varandra och tar del av varandras erfarenheter för att tillsammans nå 

lösningar för den enskilda eleven. Läraren behöver utgå från den kunskap som hen har om 

elevens lärande och anpassa undervisningen efter den kunskapen (Pedagogiska magasinet, 

2018). 

 

Det finns mycket forskning som visar att språket är centralt i alla ämnen. Språkutvecklande 

arbetssätt är av vikt för att eleverna ska kunna utveckla kunskaper i matematiken. I 
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kunskapskraven i matematik krävs det att eleverna ska visa sina kunskaper genom olika 

språkliga former som exempelvis föra matematiska resonemang och analysera matematiska 

texter. Då matematik har ett eget ämnesspråk är det viktigt att eleverna får lära sig att 

uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp som finns ämnet. När lärare arbetar 

språkutvecklande så arbetar läraren mer medvetet med dessa bitar och det språkliga i ämnet 

(Skolverket, 2018). 

5.5 Lässvårigheter 

Lässvårigheter är ett brett begrepp som kan bero på olika orsaker och innebära olika slags 

svårigheter. Gemensamt för elever med lässvårigheter är att de har begränsningar gällande allt 

som har med läsning att göra (Dyslexiföreningen, 2018). Svenska Dyslexiföreningen skriver 

att läs- och skrivsvårigheter är ett övergripande begrepp som innefattar alla personer som har 

någon svårighet med att läsa eller skriva, oavsett orsak. En del personer kan ha mer 

svårigheter med att läsa medan andra har större svårigheter med skrivande. Vanligast är att 

både läs- och skrivsvårigheter uppträder tillsammans. Det finns en särskild undergrupp i 

begreppet läs- och skrivsvårigheter, personer som har dyslexi. Det finns inte någon exakt 

definition som talar om när det rör sig om lässvårigheter eller exempelvis dyslexi 

(Dyslexiföreningen, 2018). International Adult Literacy Study visar att det är ungefär 7, 5 % 

vuxna i Sverige som inte klarar grundskolans krav gällande läsförmågan. Det är av vikt att 

svårigheterna upptäcks tidigt för att hjälpa eleverna innan de utvecklar dålig självkänsla och 

dåligt självförtroende (Fouganthine, 2012). 

 

Ett vanligt problem för personer som har lässvårigheter är att de exempelvis har svårigheter 

med den fonologiska medvetenheten. Fonologiska svårigheter handlar om att personen har 

svårigheter att höra och hantera språkljud, vilket kan innebära att personen har svårigheter 

med avkodning och ordigenkänning. Elever som är i lässvårigheter kan behöva längre tid på 

sig än sina kamrater och de kan behöva en fungerande anpassning av undervisningen. Det är 

centralt att elever med lässvårigheter får anpassad undervisning utifrån sina egna specifika 

behov och förutsättningar (Fouganthine, 2012).  

 

Det finns barn i alla samhällsskikt som trots goda förutsättningar kan utveckla lässvårigheter 

där svårigheterna tycks vara särskilt ihållande och svåra att påverka pedagogiskt. Denna grupp 

elever har det som kallas specifika lässvårigheter. Det är svårt att dra en tydlig gräns mellan 

vad som är specifika lässvårigheter och svårigheter som är av mer generell karaktär 
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(Fouganthine, 2012). Lässvårigheter är ett brett begrepp som kan bero på olika orsaker och 

innebära olika slags svårigheter (Sterner, 2015). Det finns internationella studier som visar att 

barns svårigheter i matematik ofta är relaterade till de erfarenheter de har av lekar med 

matematik i småbarnsåren. Något som upptäcks när de börjar skolan (Sterner, 2015). 

Skolverkets nationella utvärdering i matematik i årskurs 3, från 2013 visar ett starkt samband 

mellan provresultat och föräldrars utbildningsbakgrund (Skolverket, 2013). Rapporten från 

SOU 2016:59 kommenterar att det finns mycket forskning som visar att elevers bakgrund har 

stor betydelse för läsutvecklingen. 

  

Linda B. Gambrell (2011) lyfter istället fram vikten av elevers motivation och hur 

motivationen påverkar läsutvecklingen. Hon menar om elever inte är motiverade att läsa så 

kommer de aldrig att kunna nå sin fulla potential. Gambrell (2011) menar att elever blir mer 

motiverade av att läsa när de kan relatera till sig själva och själva kan välja vilka texter de ska 

läsa. Det är också av betydelse att eleverna får samtala om texter tillsammans med sina 

klasskamrater och att de får utmanande texter att arbeta med (Gambrell, 2011). Lärare 

behöver ta hänsyn till elevers olikheter och till stor del försöka individualisera undervisningen 

för att alla elever ska ha möjlighet att kunna utvecklas på ett bra sätt. Lässvårigheter kan till 

exempel bero på för lite läserfarenhet, bristande undervisning, koncentrationssvårigheter med 

mera. Det kan också bero på orsaker som att eleven inte känner sig trygg i sitt hem eller i 

skolan. Det finns även individuella faktorer som påverkar att inlärningen tar längre tid för en 

del elever (Sterner & Lundberg, 2002). 

5.5 Arbetsminnet 

När det gäller läsningen handlar det om att direkt kunna se ett ord och känna igen det utan att 

behöva ljuda sig igenom det. När elever lär in talfakta i matematiken är det nödvändigt med 

ett väl fungerande arbetsminne och en välfungerande fonologisk medvetenhet (UR, 2018). 

5.6 Lärares förhållningssätt inom matematiken 

I matematikundervisningen möter eleverna olika texter som har olika språkliga drag. Det finns 

texter som är rena matematikuppgifter, men de möter även instruktioner, faktatexter och 

berättelser. Eleverna förväntas även att skapa egna matematiska texter som exempelvis 

lösningar, förklara samband, göra egna matematikuppgifter och de kan även möta 

matematiska texter i samband med andra ämnen som till exempel fysik och kemi. För att 

eleverna ska utveckla förståelse för de olika begrepp som finns inom matematiken behöver 

lärare uppmärksamma elevernas förståelse av matematikuppgifterna och för elevernas 
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tänkande och resonerande om förekommande begrepp. Det är också av vikt att eleverna ges 

möjlighet att samtala om matematiska begrepp och uppgifter, till exempel i helklass eller i 

mindre grupper, helst både och (Specialpedagogiska Myndigheten, 2018).  

 

Lärare behöver läsa gemensamt tillsammans med sina elever. Det gemensamma läsandet 

behöver vara en integrerad del av matematikundervisningen, då det skapar förutsättningar för 

alla elever. Matematiklärare behöver även lyfta matematiska begrepp och ord och gå igenom 

dessa noggrant då de skiljer sig betydligt från elevernas vardagsspråk. Om inte eleverna har 

förstått begreppen kan det leda till att svaren i uppgifterna som handlar om problemlösning 

kan bli felaktiga. När elever svarar fel på matematikuppgifter kan det bero på olika felaktiga 

föreställningar. Informationen som eleverna ger är en central förutsättning för att lärare ska 

kunna anpassa sin undervisning utifrån elevernas behov. Återkoppling är också av vikt då 

läraren kan uppmuntra och motivera eleverna. Lärare behöver visa riktning för elevens nästa 

steg i de matematiska förmågorna. Även klimatet i klassrummet är en betydelsefull faktor, då 

det är av stor betydelse att eleverna vågar ställa frågor när de inte förstår eller stöter på 

problem. När matematiklärare använder sig av frågor och för en dialog med sina elever blir 

eleverna mer delaktiga, istället för att matematikläraren ger eleverna konkreta 

tillvägagångssätt för att lösa de uppgifter som förekommer (Specialpedagogiska 

Myndigheten, 2018). 

  

Ann-Louise Petersens (2012) artikel ”Matematik behöver också en berättelse- ett pedagogiskt 

ledarskap med fokus på elevens motivation” tar upp resultat från TIMSS1 och PISA som 

undersöker kunskaper i matematik och naturvetenskap hos elever i årskurs 4 och 8 samt PISA 

som visar att svenska elever fått försämrade resultat i matematik under en längre period. I 

artikeln nämns att forskning pekar på att det kan finnas samband mellan elevers tankar om sig 

själv samt deras prestationer i matematiken. Forskning som visar hur lärare kan tillämpa en 

ledarstil som stärker elevernas självbild saknas eller är svårfunnen.  

 

Utifrån en studie på gymnasiets första år med fyra matematiklärare har lärarna blivit mer 

medvetna om att sammanhanget har betydelse för elevers motivation att arbeta med 

matematik. När eleverna får en berättelse som kopplas till något som eleverna är delaktiga i 

blir de mer aktiva enligt den studien. Det är en social process att kunna kommunicera i 

                                                
1 Trends In Mathematics and Science Study 
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matematikundervisningen som enligt studien ger mer motiverade elever. Det är enligt den 

studien betydelsefullt att ge elever ett sammanhang och att generera motivation samt koppla 

undervisningen till elevernas egna upplevelser för att stärka elevens självbild. Efter studien 

fick eleverna svara på en attitydundersökning, den visade att eleverna upplevde mer intresse 

och var mer positiva under matematiklektionerna efter projektet som studien bygger på 

(Petersen, 2012).   

6. Tidigare forskning 
 
Vår valda litteratur är grundad på både nationell och internationell forskning då vår intention 

var att få en bred förståelse av ämnet samt att se vilken forskning som tidigare hade gjorts. 

Det är av betydelse för vår förståelse av ämnet för vårt fortsatta vardagliga arbete med elever i 

lässvårigheter. Vi lyfter forskning som handlar om lärares upplevelser då vår studie fokuserar 

på matematiklärares upplevelser. Dock saknas det forskning som är direkt kopplat till vårt 

syfte om matematiklärares upplevelser av elevers lässvårigheter i matematik. Därav kommer 

den forskning som kopplas till lärares upplevelser inte behandla just matematik. Studien 

kommer att lyfta forskning kring språkutvecklande arbetssätt då det har visat sig av stor vikt 

för elever i lässvårigheter. Forskning inom läsutveckling, läsförståelse och lässtrategier 

kommer lyftas där vikten av lärares anpassningar är betydelsefullt för hur elever utvecklas 

inom läsningen. Vi kommer även att ta upp forskning kring arbetsminnet, men inte i lika stor 

grad som de tidigare forskningsområdena. Vi anser att det är väsentligt att lyfta arbetsminnet 

då det har betydelse för elevers läsning- och matematikinlärning. Även forskning inom 

hörförståelse är betydelsefullt för elevers lässvårigheter och kommer tas upp i vår studie. 

6.1 Databassökning 

För att finna material till hjälp av analys av vårt material har vi använt oss av ERIC, Gupea, 

Swesub och DIVA för att hitta relevant forskning och material till vår studie. Begreppen som 

använts i sökandet är läsförståelse, lärares upplevelser, matematiksvårigheter och 

lässvårigheter, både i och utan kombination med varandra. Artiklar som berört områden som 

matematiksvårigheter eller lässvårigheter tillsammans med till exempel, 

koncentrationssvårigheter har sorterats bort. För att hitta internationella artiklar har vi gjort 

sökningar i PRIMO och ePrints Soton (University of Southampton Institutional Research 

Repository). Vi har då använt sökord som reading problems, math problems, reading and 

math disabilities. Då vi har haft svårt att hitta forskning som handlar om lässvårigheter och 
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matematiksvårigheter riktat mot enbart äldre åldrar så handlar flera avhandlingar om de lägre 

åldrarna. 

6.2 Lärares upplevelser 

Hur lärare upplever sin undervisning är betydande för hur de arbetar i klassrummet och det är 

även av vikt att de reflekterar över det som händer där. Samtal med kollegor och egen 

reflektion kan utveckla undervisning och lärandet även för lärare.   

 

Semir Becevic (2011) har gjort en studie vars syfte har varit att skapa förståelse för hur lärare 

resonerar om bedömning i matematik på gymnasienivån ur ett teoretiskt perspektiv. Han har 

velat ta reda på vilka förhållningssätt till bedömning i matematik som matematiklärare på 

gymnasiet använder sig av och hur de beskriver dessa. Bedömningen handlar om kursmålen 

och betygskriterierna utifrån hur lärarna i studien upplever att bedömningen skall vara. 

Studien bygger på 15 halvstrukturerade intervjuer med lärare från fem olika kommunala 

gymnasieskolor och sju lärarfokusgrupper. Genom intervjuerna har lärarna beskrivit hur de 

upplever bedömningen på gymnasiet. Becevic (2011) har tagit fram åtta bedömningsstrategier 

utifrån sitt resultat. Han beskriver att saknaden av ett teoretiskt underlag för bedömningen på 

gymnasiet har gjort att lärarna använder sig av olika sätt att bedöma elevernas resultat. 

Resultatet visar att lärarna anser att deras bedömning inte skiljer sig så mycket från sina 

kollegors. Ändå visar studiens resultat på att lärarna använder sig av olika sätt att bedöma sina 

elevers kunskaper. 

 

Mycket av den forskning som handlar om lärares undervisning och arbete i klassrummet utgår 

från forskning kring lärares upplevelser. Det är en sak att ha en viss upplevelse eller teoretisk 

kunskap om något, en helt annan sak att omsätta dessa kunskaper i klassrummet (Löwing, 

2004). Löwing har i en praxisorienterad studie där granskningen har utgjorts av att studera 

lärares undervisning i klassrummet och då granskat hur lärare omsätter sina upplevelser i en 

verklig undervisningssituation. Studiens syfte var att studera lärares upplevelser om 

matematiska resonemang och hur lärare kommunicerar med eleverna under 

matematiklektioner. Även miljön under lärandet har studerats för att se vid vilka situationer 

kommunikation sker i klassrummet och vad som händer. Löwing (2004) fann att lärarna och 

eleverna ofta talade förbi varandra i dialogen mellan lärare och elever. Vilket innebar att det 

ibland kan bli svårt för läraren att verkligen resonera om eventuella alternativ till lösningar. 

Samtidigt hade eleverna som önskemål att få enkla förklaringar om hur uppgifter bör lösas. 
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Studien visar också att läraren har stor betydelse för elevernas resultat. Studiens resultat är att 

lärares upplevelser gällande matematiska resonemang och diskussioner är av vikt för hur 

eleverna ges möjlighet att utveckla matematiska sina resonemang. 

 

Maria Bjerneby Häll (2006) har gjort en longitudinell studie om nyexaminerade lärares 

personliga argument för matematik i grundskolan. Hon har följt tio lärare i åtta år som 

tillsammans med andra lärarstudenter gått lärarutbildningens första och andra år, formulerat 

argument för matematik i grundskolan. De har berättat om sina tankar och idéer. Efter 

utbildningen har de berättat om sina erfarenheter som lärare i matematik. Syftet med studien 

är att med de argument som blivande matematiklärare lyfter få tillgång till att studera om 

deras argument stämmer med verkligheten. Hon har gjort en tidigare studie som är 

utgångspunkten för denna studie. Den tidigare studien handlar om argument för matematiken i 

grundskolan. Resultat från den studien var en kartläggning och beskrivning av vilka argument 

lärarstudenter lyfter under de två första åren av lärarutbildningen. Utgångspunkterna för 

intervjuerna i Bejerneby Hälls (2006) studie har varit intervjuer med informanterna om deras 

erfarenheter av matematikundervisning.  

 
Resultatet från Bjerneby Hälls studie (2006) består av två teman, att få ta ansvar och testa 

idéer, möjligheter och hinder, och möte med något nytt och annorlunda. Deltagarna 

konstaterar att eleverna är nöjda med de rutiner som finns i klassrummen. 

Matematikundervisningen som handlar om eget arbete och elevernas egna planeringar 

upplevs olika av tre lärare. Under utbildningen har lärarna utvecklat en gemensam syn på 

matematik i grundskolan som stämmer med kursplanen i matematik enligt Lpo94. Under 

perioderna av praktik har lärarna fått olika erfarenheter av hur undervisningen i matematik 

faktiskt genomförs. De tio lärarstudenterna har beskrivit sina idéer, tankar och ideal om 

undervisning i matematik. I de senare åren i grundskolan är det nationella prov, tidspress, 

betyg och upplevda krav på att hinna med kursen som beskrivs som hinder för att genomföra 

en undervisning som överensstämmer med intentionerna.  

 

I lärarnas berättelser om hur de upplever en bra lektion finns det både likheter och skillnader. 

Olika elevgrupper upplevs ge läraren olika möjligheter att genomföra sin undervisning i 

överensstämmelse med deras egna ideal. Enligt Bjerneby Hälls (2006) egen tolkning beror 

skillnaderna på lärarnas beskrivningar på deras olika erfarenheter av klassrumssituationer.  
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Lärares upplevelser stämmer inte alltid med verkligheten 

Hjalmarsson (2009) har skrivit en avhandling som handlar om lärares upplevelser och 

erfarenheter. Studien handlar om hur lärare upplever de förväntningar som riktas mot dem. 

Syftet med undersökningen är att studera lärarprofessionens genusordning. Hjalmarsson 

(2009) har gjort semistrukturerade intervjuer med fjorton lärare som arbetar i grundskolans år 

tre till år fem. Undersökningen innehåller också en enkätstudie som innefattar 600 lärare för 

elever 10-12 år. Resultatet visar att lärarnas uttalanden är motsägelsefulla. De uttalar sig om 

att män och kvinnor är lika bra för de uppgifter som deras arbete innebär samtidigt som de 

även berättar hur uppgifter och ansvar fördelas mellan män och kvinnor. Hjalmarsson menar 

att det är ett exempel på att lärarnas upplevelser inte alltid stämmer överens med deras 

beskrivningar. Norman Worall och Helen Tsarna (1987) har gjort en undersökning som 

handlar om hur lärare upplever att de agerar gentemot pojkar och flickor. Vi anser att denna 

studie har betydelse för vår undersökning då Worall och Tsarna lyfter lärares upplevelser och 

att deras upplevelser inte alltid stämmer överens med hur de agerar i klassrummet.  

 

Studien innehåller lärarnas egna upplevelser och upplevelser om hur de agerar gentemot 

pojkar och flickor. Resultatet visar att lärarna själva inte upplever att de beter sig olika mot 

pojkar och flickor. Undersökningen visar inte hur de faktiskt agerar. I båda studierna 

diskuteras hur lärares upplevelser inte alltid stämmer överens med hur de faktiskt agerar. 

Detta kan kopplas till vår studie då vi studerar lärares upplevelser. 

 

Charlotta Einarsson (2003) studie syftar till att öka kunskapen om interaktionen i 

klassrummet. En av frågeställningar innehåller vilka föreställningar och upplevelser som 

lärare har om sin interaktion med sina elever. Einarsson har använt sig av observationer för att 

besvara sina frågeställningar.  I studien ingick det 42 lärare och 1168 elever från 13 olika 

skolor. Einarsson valde att göra en delstudie vars syfte var att utgå från lärarnas egna 

berättelser. Studien beskriver de upplevelser som lärare har av sin interaktion med sina elever.  

Lärarna har gemensamt i grupp berättat om sina föreställningar i klassrummet. 

Fokusgrupperna varierade mellan tre och nio lärare. Delstudien visar att lärarnas berättelser är 

samstämmiga vilket Einarsson menar visar att de har en gemensam erfarenhet som kan ha 

skapats genom samtal med varandra. Resultatet från observationerna visar i vilken 

utsträckning läraren har kontakt med sina elever under lektionerna och att gruppstorleken inte 

har så stor betydelse. Resultatet bestrider inte lärarnas upplevelser av att det är svårt att hinna 



 
 

13 

med individuell kontakt med eleverna i grupper. Upplevelsen som lärare har av något behöver 

inte alltid stämma överens med det lärarna observerar eller hur de reagerar (Einarsson, 2003).  

6.3 Språkutvecklande undervisning 

Steve Chinn och Richard Ashcroft (2006) lyfter att de i början trodde att alla elever lärde sig 

matematik ungefär på samma sätt. Chinn och Ashcroft (2006) påpekar att det inte går att hitta 

en undervisningsmetod som fungerar för alla elever. Elever i lässvårigheter behöver explicit 

undervisning i läsning och läsförståelse i samband med matematiska uppgifter. Sterner och 

Lundberg (2012) menar att lärare försöker hjälpa elever med lässvårigheter genom att låta 

dem arbeta med uppgifter där de språkliga kraven är minimerade, vilket inte rekommenderas. 

En anpassad undervisning i matematik behöver istället innefatta språkliga faktorer som 

utmanar elevernas lärande inom både läsning, skrivning och matematik (Sterner & Lundberg, 

2002).  

 

Både skriftspråket och matematiken bygger på språk i form av text, instruktioner och 

symboler. Lärare kan hjälpa eleverna att utveckla läsförståelse i matematik genom att till 

exempel tala matematik, använda bilder och diskutera innehållet i matematiken. När 

matematiklärarna gör ordlistor och förklarar viktiga delar i skriftliga uppgifter tillsammans 

med eleverna kan det bidra till att eleverna utvecklar sin läsning (Sterner & Lundberg, 2002). 

De menar att den aktiva läsningen är av vikt och att lära sig hur man kan bearbeta texter i 

olika steg för att förstå sammanhanget är något som är särskilt viktigt för elever med 

lässvårigheter. Många elever behöver undersöka och arbeta med olika exempel för att förstå 

de matematiska begreppen. Sterner och Lundberg (2002) hänvisar till Shuard och Rothery 

(1988) som menar att det inte alls är lika vanligt att det finns instruktioner till att exempelvis 

skriva för de äldre eleverna i grundskolan, som det gör för de yngre eleverna.  

 

Språkliga svårigheter bidrar till att elever kan ha problem med att lära sig, till exempel, 

matematiska symbolers innebörd. Matematiska texter kräver att eleverna kan plocka ut given 

information som ska tolkas och kopplas ihop med annan data för att exempelvis användas i en 

formel eller modell.  En del elever behöver få lära sig genom att känna, höra och se begreppen 

istället för att få dessa förklarade för sig. Det behövs en tydlig och strukturerad undervisning. 

Många ämnen arbetar med läsförståelsen och det behöver även matematikämnet göra. 

Eleverna behöver få undervisning i och om lässtrategier (Sterner & Lundberg, 2002). 

Forskning visar att det inte alltid är så att elever med lässvårigheter upplever 
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matematiksvårigheter. Det är centralt att lärare är medvetna om att elever med lässvårigheter 

kan ha så stora avkodningssvårigheter att läsförståelsen går förlorad. Eleven kan alltså 

egentligen förstå och lösa den matematiska uppgiften med de språkliga kraven blir 

övermäktiga (Sterner & Lundberg, 2002). 

 

Sterner och Lundbergs (2015) avhandling innehåller två delstudier vars syfte är att designa 

och testa ett matematiskt pedagogiskt program som fokuserar på tal, resonemang och 

representationer. Det andra syftet är att implementera och utvärdera effekten av en tio veckors 

matematisk intervention.  Den första delstudien är en designstudie där de skriver att en 

pedagogisk designforskning kan bidra till teoretisk förståelse och till insatser som löser 

svårigheter som finns i praktiken. Det var 26 förskolelärare med som hade i genomsnitt 15 års 

erfarenhet som deltog i den första studien. Den första studiens resultat består av det 

pedagogiska programmet och den pedagogiska modellen. Resultatet visar på fem matematiska 

teman och resonemang om representationer i undervisningen och med fokus på utvecklingen 

av taluppfattningen. Det var 12 förskoleklasser från nio olika skolor som deltog i den andra 

delstudien. De lottades slumpmässigt till kontrollgrupp och experimentgrupp. 124 barn deltog 

varav 62 barn ingick i experimentgruppen. Ett uppföljningstest genomfördes nio månader 

senare i grupper på 4-5 barn. Det pedagogiska programmet innehöll aktiviteter med fokus på 

tal, resonemang och representationer.  

 

Experimentgruppen fick ingen ytterligare matematikundervisning utöver den ordinarie 

matematiska interventionen. För att studera effekterna av interventionen användes 

kvantitativa data och en longitudinell design med tre mättillfällen. Resultatet visade en 

bestående effekt av interventionen nio månader senare. Resultaten visar också att det är 

viktigt att kunna problemlösning och kunna föra resonemang i matematiken. För att kunna 

använda sig av problemlösning behöver man kunna formulera sig, lösa problem och kunna 

reflektera över problemlösningar (Sterner, 2015).  

 

Läsutveckling 

Catharina Tjernberg (2013) har i sin studie utgått från egen licentiatstudie från 2011 som 

fokuserade på elevers läsutveckling. Forskningen som redovisas i den senare studien är riktad 

mot läraren och arbetet i klassrummet med gjorda observationer och samtal med fyra lärare 

om deras eget lärande i klassrummet. Lärarnas undervisning följdes under fem terminer 

genom klassrumsobservationer och samtal. Analysen är gjord över framgångsfaktorer som 
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framkom i elevernas lärprocesser.  Studien visar att lärarens förmåga att anpassa 

undervisningen till de enskilda elevernas förutsättningar och de behov som de har, visar sig ha 

stor betydelse för elevens fortsatta utveckling av lärandet. Samspelet mellan lärare och elev 

har betydelse för vad eleverna har för behov utifrån elevens tidigare kunskaper och 

förutsättningar.  

 

Tjernberg (2013) anser utifrån sin studie att en framgångsrik läsutveckling bör finnas i ett 

språkutvecklande sammanhang för att elever ska kunna göra framsteg i sin läsning. En bra 

pedagogisk miljö ger även goda förutsättningar i den sociala miljön som eleverna befinner sig 

i. Tjernberg (2013) framhåller i resultatet att kollegor, mentorskap och pedagogiska samtal är 

väsentliga för utveckling av det pedagogiska arbetet och att det är kontinuiteten i det 

kollegiala samarbetet som ger utveckling av lärandet och kunskapsutvecklingen för eleverna. 

6.4 Arbetsminnets betydelse vid läs- och matematiksvårigheter 

Arbetsminnet har stor betydelse för hur människor kan behålla koncentrationen. Det används 

för att vi ska komma ihåg det vi ska göra i stunden. Arbetsminnet är grundläggande för att vi 

ska kunna utföra många mentala aktiviteter. Det verbala arbetsminnet är avgörande för 

läsförståelsen. När elever har ett svagt arbetsminne är riskerna stora att det påverkar deras 

kunskaper i matematik och i de olika matematiska sammanhang som de behöver läsa i (Karin 

Dahlin, 2012).  

 

Rose K. Vukovic (2012) har gjort en undersökning med 203 barn som hon följt från förskolan 

till tredje klass. Syftet med undersökningen har varit att ta reda på hur matematiksvårigheter 

och lässvårigheter hör ihop. Hon har använt sig av en longitudinell studie som bygger på 

tidigare forskning genom att använda sig av både barn med svaga matematiska kunskaper och 

även undergrupper till matematiksvårigheter. Vukovic har följt barnens utveckling utifrån ett 

antal faktorer för att undersöka relationen mellan matematiksvårigheter och lässvårigheter. 

Studien visar att tidiga svårigheter med siffror var avgörande för matematiksvårigheter med 

eller utan lässvårigheter. Barn med svagt arbetsminne, korttidsminne och tidiga svårigheter 

med siffror var utmärkande för barn med matematiksvårigheter och lässvårigheter. Det 

fonologiska arbetsminnet brister ofta för många elever med lässvårigheter. Det försvårar deras 

förmåga att lära in nya ord och kan också påverka deras räkneförmåga.  
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Sterner och Lundberg (2002) menar att en orsak till kombinationen läs- och 

matematiksvårigheter kan bero på svagt arbetsminne. Det är i arbetsminnet som vi kan behålla 

information i huvudet medan vi genomför en uppgift. I matematiken är arbetsminnet en 

komponent av vikt för att ha möjlighet att behålla olika operationer i huvudet, exempelvis vid 

huvudräkning. Det är också av stor betydelse vid uppgifter som innehåller flera olika led, där 

det krävs att eleven behåller olika steg i arbetsminnet. Arbetsminnet exempelvis styr, 

kontrollerar och övervakar uppmärksamheten. Ett starkt arbetsminne är av vikt för att lära sig 

nya ord då orden behöver hållas i arbetsminnet innan det kommer in i långtidsminnet (Sterner 

& Lundberg, 2002).  

6.5 Hörförståelse 

För att hörförståelsen ska fungera felfritt är förutsättningen att örat fungerar som förväntat. 

Att lyssna är inte detsamma som att höra, då lyssnandet är en mer aktiv process. Hörförståelse 

handlar om att förstå det talade språket direkt i talsituationen, oberoende av vilken form 

eleven hör det talade språket på. Elever som har språkstörning har också ofta 

hörförståelsesvårigheter men det kan också förekomma hos elever som har neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (Maria Levlin, 2014). 

 

Levlin (2014) har undersökt den språkliga fonologiska processen och kognitiva faktorer hos 

44 elever som identifierades med avkodningssvårigheter, specifika förståelsesvårigheter och 

blandade lässvårigheter. Studien bygger på elevers resultat i matematik och svenska på de 

nationella proven i åk 3. Syftet med undersökningen har varit att studera den språkliga 

förmågan i relation till avkodnings- och läsförståelsesvårigheter i åk 2, och även hur språk- 

och läsförmåga kan kopplas till skolresultat på de nationella proven. SVR- modellens2 (The 

Simple View of Reading) visar att elever med specifika avkodningssvårigheter har en god 

hörförståelse och elever med specifika förståelsesvårigheter och blandade lässvårigheter har 

en svag hörförståelse.  

 

Levlin (2014)  lyfter att det finns longitudinella studier som visar att lässvårigheter i de yngre 

åldrarna består över tid och påverkar skolresultaten. Resultaten från Levlins avhandling 

indikerar mot att läsförståelse, avkodning, skrivförmåga och hörförståelse är avgörande för 

eleverna för att klara målen i skolan. Studien bidrar med att öka kunskaperna om hur elever 

                                                
2 Simple View of Reading är en modell som integrerar både avkodning och förståelse. Enligt denna 
modell kan avkodning och språkförståelse förklara individuella skillnader i läsförståelsen. 
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som endast har avkodnings- och stavningssvårigheter klarar skolans mål jämfört med elever 

som har lässvårigheter. Resultaten från Levlins avhandling visar att elever som har svårigheter 

med hörförståelsen ofta också har lässvårigheter.  

 

Resultaten från Levlins studie (2014) visar också att elever med svårigheter med 

hörförståelsen också uppvisar svårigheter i matematiken. Hon identifierar tre grupper av 

årskurs 2 elever, detta är elever med hörförståelsesvårigheter, elever med 

avkodningssvårigheter och en grupp elever med både hörförståelsesvårigheter och 

avkodningssvårigheter. Slutsatsen från Levlins (2014) avhandling visar att det är framförallt 

eleverna med hörförståelsesvårigheter som behöver kartläggas och lyftas så tidigt som 

möjligt. I de äldre åldrarna visar både avkodningen och hörförståelsen samband med 

läsförståelsen, men hörförståelsen bidrar mer för äldre elever vid kontroll för 

avkodningsförmågan. 

6.6 Läsförståelse 

Läsförståelse handlar om att förstå det skrivna språket. Målet med all läsning är att förstå det 

man läser. För att ha förutsättningarna att lyckas med det behöver eleverna har lärt sig 

strategier för att förstå det de läser. Det krävs undervisning i läsförståelse för att eleverna ska 

ha möjlighet att uppnå en god läsförståelse (Lukimat, 2018). 

 

Stenlund (2017) grundar sin avhandling på två studier, den första studien är om elevers 

läsning den andra är en uppföljningsstudie på den första. Det är 26 elever med i den första och 

25 i den andra studien. Resultaten har införlivats i varandra och utmynnat i en 

sammanfattande studie om elevers läsutveckling. De elever som hade lässvårigheter med att 

läsa ord i den första studien hade även fortsättningsvis svårigheter i den uppföljande studien 

med att läsa ord. Något som kan bero på att dessa elever inte ännu hade automatiserat sin 

läsning från tidigare år. Läshastigheten kunde vara hög men de har lägre förståelse av orden.  

 

Läsning är ett komplext fenomen i och med att det innehåller många olika delar som 

avkodning, ordförståelse, bakgrundskunskap samt att kunna använda lässtrategier. Förmågor 

som nämns i studien är exempelvis att elever som läser målmedvetet lägger till tidigare 

kunskap till den nya som läsningen ger och utvecklar då sitt språk. Elever som har motivation 

samt har viljan att lära tillsammans med andra för att kunna resonera om texter är bra 

förmågor för att utveckla läsandet och språket. Studien redovisar resultat inom fyra aspekter 
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ordförråd, avkodning, läsförståelse och en jämförelse mellan två olika test med olika 

kunskapsmål. Resultaten visar i jämförelsen ungefär samma nivå hos eleverna utifrån båda 

studierna. I en mindre urvalsgrupp med endast sex elever som gör samma tester finner studien 

att de har högre resultat trots att de hade lägre ingångsresultat. 

 

I Fouganthines avhandling (2012) studeras personers läsutveckling på grupp- och individnivå. 

Fokus är på individuella förutsättningar och faktorer från omgivningen. Det är en 

longitudinell studie som är inriktad på personer som följts från 8 års ålder till 29 års ålder. 

Den består av tre delstudier. Resultaten från den första delstudien visar att spridningen mellan 

elever med lässvårigheter ökade med åren. Det visar att det är betydelsefullt med 

läsförståelseundervisning i de senare årskurserna.  I studie två deltog 30 personer med 

lässvårigheter som räknades in i en undersökningsgrupp medan det var 28 personer tillhörde 

kontrollgruppen. Resultaten visade att det fanns tydliga skillnader i läsförmåga mellan 

undersökningsgruppen och kontrollgruppen, som inte minskade under skoltiden. Detta trots 

att personerna fått specialpedagogiskt stöd.  

 

Avkodningsutvecklingen visade att läsare som redan var svaga läsare fortsatte vara det i 

förhållande till personerna i kontrollgruppen. De fonologiska svårigheterna fanns också kvar 

över tid. Resultaten vid 29 års ålder visade att skillnaden i läsförmåga mellan grupperna inte 

minskade jämfört med årskurs 2. Resultatet visar att kunskap från omgivningen och deras 

förhållningssätt antingen kan försvåra eller underlätta lässvårigheterna. Läsutveckling, 

läsundervisning och de språkliga kraven är också faktorer som påverkar de upplevda 

svårigheterna. Lärare behöver uppmärksamma elevers starka sidor och eleverna behöver få 

lära sig om olika strategier. Läsförståelseundervisning är viktig i de högre åldrarna. I den 

tredje studien fanns det skillnader på gruppnivå i familjen, utbildning, läs- och skrivvanor och 

psykisk hälsa. Resultaten visar också att personer med lässvårigheter väljer program på 

gymnasiet som innehåller så lite läsning som möjligt. En bristande läsförmåga får stora 

konsekvenser för arbetsliv och livsmöjligheter (Fouganthine, 2012). 

 

Åsa Elwér (2014) har i sin avhandling undersökt den kognitiva och språkliga profilen hos 

yngre barn. Det empiriska materialet är baserat på data från the International Longitudinal 

Twin Study (ILTS). Urvalet har gjorts utifrån olika typer av förståelseproblem. Studien utgår 

från empiriskt material som är insamlat i USA, Australien, Sverige och Norge. Lässvårigheter 
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behöver identifieras tidigt och stöd i läsning ger bra framgång enligt studiens resultat eftersom 

förståelserelaterade problem kan innebära stora svårigheter för elevers framsteg i skolan.  

 

Enligt Elwérs (2014) avhandling innehåller läsandet av ord fyra delar, avkodning, läsa och 

jämföra ord i en text, igenkänning av ord, förutse betydelsen av de lästa orden och hitta 

vanliga ord som förekommer frekvent så kallade ”sight words”. En strategi att använda för 

elever så att inte de behöver använda tid och ansträngning till att avkoda orden igen inte 

behöva fundera över betydelsen. Läsning är en mångfasetterad förmåga som behöver tränas 

och tränas för att kunna behärskas på ett utvecklande sätt. Även att eleverna får möjlighet att 

systematiskt träna på att läsa, är betydelsefullt för elevers läsförmåga. Identifiering bör göras 

för att få bättre kunskap om hur anpassningar som fungerar kan ges till de som 

behöver.  Elever kan ha stor nytta av att få undervisning i att läsa visar studien eftersom det 

kan vara svårt för dem att veta hur de ska göra för att läsa med utveckling av förmågan. 

Studien visar också att det kan vara meningsfullt att ha lästräning och tester i olika varianter 

för att främja läsandet. För att läraren får möjlighet att kontrollera att eleverna har kunnat läsa 

och förstått vad de läst.  

 

Elwérs (2014) resultat visar att barn som har förståelserelaterade svårigheter har bred språklig 

försvagning. Studien föreslår att läsförståelse borde bedömas kontinuerligt under elevers 

skoltid, både genom standardtester och mera informella tester för att fånga upp de elever som 

har svårigheter att fullt ut förstå vad de läser. Resultatet i studien föreslår en tidig beskrivning 

på hur elever tar till sig, tolkar och använder informationen de erhåller genom sin läsning. 

Därefter kan det vara betydelsefullt att vidare kunna bygga upp sin läsförståelse. Detta bör ske 

fortlöpande i skolan för att eleverna med lässvårigheter ska minska. 

 

Lässtrategier 

Konsten att läsa är inte något som bara kommer till oss, vi behöver lära oss att läsa och förstå 

vad vi läser. PISA undersökningen 2000 hade enligt Astrid Roe (2014) ett ramverk över fem 

aspekter av läsning: skaffa sig en allmän förståelse, söka information, göra en tolkning, 

reflektera över en texts innehåll samt reflektera över en texts form. Dessa ersattes samman till 

tre aspekter när resultaten redovisades: söka och inhämta information, sammanföra och tolka, 

samt reflektera och utvärdera. Utveckling av lässtrategier och ordförråd samt att träna detta, 

borde pågå under hela skoltiden. Stenlund (2017) skriver att målet med läsande är att förstå 

det lästa, alltså skapa mening och förståelse samt dra slutsatser över textens innehåll. Det kan 
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ge god hjälp vid läsande men en förutsättning är att lärare har kunskap om att lära ut 

(Stenlund, 2017). 

 

I Principatos avhandling från 2017, kan vi läsa att hennes skola hamnade på en lista med 

dåliga resultat på standardiserade tester i allmänna ämnen. Hon tänkte först att detta inte 

gällde henne som var matematiklärare men sedan insåg hon att ordförståelse behövdes även i 

matematiken och blev mer intresserad av lässtrategier inom matematiken. Hennes 

frågeställning var: Hur påverkas elevernas framsteg av att skolan införde lässtrategier i alla 

ämnen, Hur påverkas elevernas framsteg i läsning av införandet av lässtrategier i hennes ämne 

matematik.  

 

Antalet elever som deltog i studien var 480 läsåret 2013-2014, samt 504 elever nästföljande 

år. Införandet av lässtrategier medförde att alla ämnen på skolan skulle följa införandet av 

lässtrategier. Studien visar att det var till stor fördel för eleverna att använda lässtrategier i 

ämnet matematik eftersom eleverna fick gå igenom strukturen på läroboken, prata om texter, 

förutsäga vad lärandet skulle innehålla samt uppdelning av innehållet så att eleverna fick 

ansvar för en egen del som sedan skulle redovisas i grupp. Detta resulterade i många 

diskussioner som blev till lärande för eleverna som utökade sitt ordförråd och fick utveckling 

i att prata om matematik.  

 

Principatos avhandling (2017) finner att det har funnits och att det fortfarande finns motstånd 

i att ämneslärare inte tycker att det är deras ansvar att lära ut lässtrategier och att de inte har 

den kunskapen att inkorporera dessa i sitt ämne. Till viss del visar resultatet i studien att 

införandet av lässtrategier i matematiken möjligen kan innebära en förbättring av läsförståelse 

i ämnet. Lässtrategier som är riktade mot ett ämne kan ha en positiv påverkan på elevers 

läsförståelse enligt studien. I avhandlingen föreslås att vidare forskning är av vikt samt att 

implementering av läsförståelse i matematik bör göras lite i taget för att få bättre och stabilare 

resultat. 

 

Magnus Österholm (2004) har i sin avhandling behandlat läsning av matematiska processer 

vad elever lär sig och vad de förstår vid läsningen. Den empiriska studien är utförd med 106 

gymnasieelever och universitetsstuderande. Eleverna fick läsa två texter, en med symboler 

och en text utan symboler. Det matematiska innehållet verkar inte enligt studien, påverka 

läsförståelsen utan det är hur innehållet presenteras som är väsentligt. Samtidigt kan det vara 
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onödigt att ha en särskild definition av läsning inom matematik eftersom läsning är liknande i 

alla kontexter. Vid mer komplexa texter krävs det mer av läsaren för att klara av att avkoda 

även en matematisk text precis som vid annan läsning. Det inte finns en särskild grammatik i 

matematiken utan grammatiken är samma som i övrig text men matematik finns det sekvenser 

av enstaka ord som har en exakt betydelse i den kontext de finns i.  

 

Österholms avhandling (2004) pekar på att det saknas studier kring matematiska texter eller 

läsandet av dessa som kunde varit intressant att jämföra med. En jämförelse mellan olika 

ämnesområden där likheter och skillnader mellan olika texter samt hur det möjligen kunde 

påverka läsningen på något sätt.  En stor skillnad som visade sig var i texternas form, alltså 

hur informationen presenterades och inte vad som presenterades. Studien menar också att det 

är skillnad på texter som har olika ämnesområden och att detta gör att texter läses på olika sätt 

för de har olika syften. En matematisk text skiljer sig naturligtvis från en skönlitterär text i 

innehåll och syfte. Matematiska texter kan enligt studien delas in i tre kategorier: enskilda 

ord, enstaka meningar samt helheten i texten, alla tre kan ge utvecklande diskussioner om 

läsande av matematiska texter. 

 
Sammanfattning 

Vår intention med vår studie har varit att få en bredare förståelse av hur lärare upplever att 

elever i lässvårigheter yttrar sig i ämnet matematik. Den tidigare forskning vi diskuterar, tar 

upp att lärarnas arbetssätt är en faktor som har betydelse för elevers läsförståelse. Miljön och 

samtal i undervisningen är också en del av den tidigare forskning vi lyfter fram. Hur elever i 

lässvårigheter upplevs av lärarna i lärandemiljön är en del av det vi tar upp i vår studie. 

Skrivande och matematik behöver språk i olika former för att förmedla den kunskap som 

ämnet bär vilket flera av de avhandlingar som använts visar. Detta är det vi vill lyfta fram 

med vår studie, då många elever behöver varierande sätt för att lära matematik. 

7 Metodologi 
 
Vår studie är en kvalitativ intervjustudie som har fenomenologisk ansats.  Vi ville ta del av 

matematiklärarnas upplevda kunskapsvärld om att undervisa elever med lässvårigheter och 

om lärares upplevelser av lässvårigheter har betydelse för elevers förståelse av matematik. 

Fenomenologi fokuserar på medvetandet och livsvärlden hos den intervjuade och visar 
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intresse för erfarenheter och beskrivningar hos den intervjuade (Steinar Kvale & Svend 

Brinkmann 2014). 

7.1 Fenomenologisk ansats 

Studiens analysarbete tar avstamp i lärarnas förklaringar, som stödjer deras upplevelser om 

hur de arbetar med elever som har lässvårigheter. Det fenomenologiska synsättet är enligt 

Kvale & Brinkman (2014) är fenomenologi: “[---] en term som pekar på ett intresse av att 

förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv [---]” (s. 44). Ett fenomenologiskt 

angreppssätt är beskrivande och ger upplevelser och åsikter om hur människor upplever sin 

tillvaro. Det är ett sätt att intressera sig för den huvudsakliga livsvärlden och de vardagliga 

händelser som människor upplever. Vi vill med vår studie redogöra för några 

matematiklärares livserfarenheter.  

 

Det sociala livet är väsentligt för att människor ska kunna förstå sin värld genom det de gör 

och vilka interpretationer de gör utifrån sina upplevelser (Martyn Denscombe 2016). Vår 

studie försöker beskriva de erfarenheter som de intervjuade matematiklärarna har om hur 

lässvårigheter hos elever inom matematiken upplevs. Denscombe menar att: “forskaren är 

oupplösligt knuten till den sociala värld som han eller hon försöker undersöka” och att 

forskaren behöver ge en “ren beskrivning” (s.149) av händelser. Det kan ändå finnas flera 

versioner av hur saker är och vad de betyder för olika personer, i det kallas “multipla 

verkligheter” (s.147) och att alla kan vara sanna (Denscombe, 2016). 

 

Fenomenologi är lämplig för småskaliga forskningsprojekt där forskaren själv är en 

avgörande del av forskningen (Denscombe 2016). Vi har följt den fenomenologiska metod 

som Kvale och Brinkman (2014) lyfter fram, där de menar att en intervjuguide med fokus på 

vissa teman och som innehåller frågor eller förslag till frågor kan ge beskrivningar på hur 

livsvärlden upplevs.  

 

Genom fenomenologin såg vi att det var möjligt att beskriva våra informanters livsvärld och 

upplevelser om sin egen omgivning på ett bra sätt. Fenomenologi passar bra när 

utgångspunkten är ett empiriskt material istället för en teori. Fördelen är att den är effektiv 

och den får fram de mest väsentliga delarna av ett fenomen (Andrzej Szklarski, 2015). Det är 

ett sätt att försöka förstå sociala fenomen med utgångspunkt i de intervjuade personernas 

perspektiv och att beskriva deras värld som de upplever den.  



 
 

23 

 

Fenomenet i vår studie är lässvårigheter i matematiken och vi har undersökt lärarnas 

upplevelser om hur och om elevers lässvårigheter yttrar sig i matematiken. Praktiken i vårt 

fenomen är de matematiklärare som intervjuats om sina upplevelser. Det fenomenologiska 

synsättet är enligt Kvale och Brinkmann (2014) beskrivande av faktiska upplevelser som 

personer har, utan att som forskare förklara eller analysera de undersökta företeelserna, bara 

se.  

 

Szklarski (2015) anser att en fenomenologisk forskningsmetod kan öka vetandet inom ett 

särskilt område och hänvisar till Merriam (2002) som beskriver två kriterier för att något ska 

kunna utredas med fenomenologisk forskningsmetod. Först behöver kunskapsintresset kunna 

utredas enligt denna metod, samt som det andra, att det ska riktas mot något väsentligt i 

praktiken. Vilket vår studie, matematiklärares upplevelser om hur elevers läsförståelse 

framträder i matematiken, uppfylls av dessa två kriterier. Vår förhoppning är att vi kan ge en 

sammanhängande och grundlig redogörelse av dessa åtta matematiklärarnas upplevelser samt 

göra en tolkning av deras subjektiva upplevelse av sin verklighet.  

 

Kritik mot fenomenologin kan vara att något som är självklart, bara har ett perspektiv och 

endast en personlig tolkning är det som studeras och analyseras (Kvale & Brinkmann 2014). 

De som är kritiska till fenomenologin antyder alltså att det som studeras inte har några 

särskilda kännetecken utan det är något som är beständigt samt inte är bara tillfälligt, utan att 

händelsen som studeras tillhör förhållandets vardaglighet. Detta kan innebära att viss kritik 

kan ges om vår studie, att det är våra personliga tolkningar som lyser igenom i analysen och 

att det är vi själva som har valt ut innehållet att analysera från intervjuerna. 
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8 Metod 

Vår studie är en kvalitativ intervjustudie som bygger på semistrukturerade intervjuer som har 

fenomenologisk ansats. Valet föll på fenomenologi för vår undersökning behöver inte särskilt 

tekniskt avancerade redskap, inte heller någon större databehandling då vi själva är de primära 

aktörerna i analyserandet av vårt material. Den fenomenologiska forskningen passar bra enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) till en mindre forskning som inte innehåller stora mängder med 

empiri. Thomassen (2006) hänvisar till Husserl som förklarar att föremål “så som de 

framträder för oss är det som Husserl kallar fenomen” (s. 91). Det subjektivt upplevda här och 

nu är livsvärlden som människor har. Vetenskapligt arbete innebär att forskaren funderar över 

intresset av ett fenomen och vilka svar undersökningen ska ge om hur de medverkande 

upplever sin närmaste omvärld (Kvale & Brinkmann 2014). Nackdelar med fenomenologi kan 

ses som att det är en kontrast mot en vetenskaplig objektiv analys, då den anses som 

beskrivande istället för analyserande (Denscombe 2016). De utgångspunkter som vi har som 

grund för vår undersökning presenteras nedan.  

 

8.1 Metod för datainsamling 

När intresset för hur elevers lässvårigheter i matematik upplevs av de undervisande lärarna 

väcktes hos oss, funderade vi över vilken metod vi skulle använda oss av för att bäst få svar 

på våra frågeställningar. Eftersom vi i den här studien vill ha fokus på hur några 

matematiklärare upplever lässvårigheter hos elever i matematiken, valde vi intervjuer i form 

av inspelade samtal. Intervjuer ska ljudinspelas hävdar Back och Berterö (2015) för att 

därefter transkriberas. De lärare som ingår i vår studie är legitimerade lärare med olika lång 

erfarenhet av att vara matematiklärare. Vårt empiriska material bygger på semistrukturerade 

intervjuer med åtta matematiklärare. Vi kommer i resultatet att presentera respondenterna som 

ML1, ML2, ML3, ML4, ML5, ML6, ML7 och ML8. ML1 är en manlig matematiklärare i 30-

årsåldern, som arbetat som matematiklärare i 6 år. ML2 är en kvinnlig matematiklärare i 50-

årsåldern som arbetat som matematiklärare sedan 2007. ML3 är en manlig matematiklärare 

som har arbetat som matematiklärare i tre år. ML4 är också en manlig matematiklärare som 

arbetat som matematiklärare i sju år. ML5 är en kvinnlig matematiklärare i 45-årsåldern. Hon 

har arbetat med matematik sedan 1996. ML6 är en man som arbetat som matematiklärare i 

fem år. ML7 är en kvinna i 50-årsåldern som arbetat som matematiklärare sedan 2014. Vår 
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sista respondent, ML8, är en kvinna i 35-årsåldern som arbetat som matematiklärare sedan 

2004. Intervjuerna är baserade på tre grundfrågor som berör det fenomen vi vill undersöka.  

 

Följande tre frågor formulerades innan intervjuerna påbörjades: 

- Utifrån dina erfarenheter, hur yttrar sig elevers lässvårigheter sig i matematiken? 

- Hur arbetar du med elever som har lässvårigheter? 

- Om du får information kring att en elev har lässvårigheter, hur lägger du då upp 

planeringen? 

De svar som vi fick av våra informanter under de intervjuer som gjordes, tematiserades enligt 

nedan för att få överblick på svaren vi fick.  

 
Informanternas svar är uppdelade i dessa fem teman: 

Lärares upplevelser om att upptäcka lässvårigheter i matematik 

Lärares upplevelser om elevers lässvårigheter inte är så tydliga i matematik 

Lärares upplevelser av anpassningar i sin undervisning 

Lärares upplevelser av anpassning under provsituationer   

Lärares upplevelser av betydelse av överlämning från tidigare stadier 

 

Back och Berterö (2015) beskriver det som en IPA3-forskare vill undersöka, en enskild 

individs personliga erfarenheter utifrån ett subjektivt synsätt, vilket vi anser är en passande 

metodansats för vår studie, då vi avser att undersöka matematiklärares egna upplevelser. Den 

typen av forskning har inte som krav att vara helt sann utan det är individens egna upplevelser 

som står i fokus menar Back och Berterö (2015).  

 

Genom att intervjuaren använder sig av följdfrågor till de personer som intervjuas behöver 

intervjuaren anpassa sina frågor till de svar som ges. Följdfrågor kan leda vidare till att 

försöka få informanterna att utveckla de svar som de gett samt för att verkligen visa intresse 

för det som sägs. Vi använde oss av detta genom att exempelvis fråga: “Hur menar du?” eller 

att be dem utveckla sitt svar. Informanterna fick då chansen att förklara svaret de gett och vi 

som intervjuare fick möjlighet att få fördjupat innehåll i informanternas berättelser. Eftersom 

vi har en del bakgrundskunskap om hur det är att vara lärare har vi en del förförståelse om det 

som matematiklärarna beskrev under intervjuerna. Detta att ha lämpliga bakgrundskunskaper 
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om ämnet är enligt Denscombe (2016) oumbärligt för att kunna göra analyser med rimliga 

tolkningar om de berättelser som ges.        

8.2 Urval och genomförande av intervjuer 

Robert Thornberg och Andreas Fejes (2015) menar att ett forskningsresultat behöver vara 

möjligt att användas generellt. Personer som används i forskning behöver vara ett 

slumpmässigt urval av den generella del av det som forskningsområdet berör. Urvalet av 

personer som kan ses sannolika i forskningssammanhanget behöver vara en grupp som kan 

representera den av forskningsområdet som berörs. Kritiker anser att en mindre intervjugrupp 

inte är så representativ statistiskt och generellt sett men Thornberg och Fejes (2015) hänvisar 

till Cronbach (1975) som menar att resultatet ändå kan beskriva en befintlig situation.  

 

Vår intervjugrupp på åtta matematiklärare är från två skolor som vi inte direkt har någon 

kännedom om, men vi är väl medvetna om hur läsförståelse kan upplevas då vi båda arbetar 

med elever som har exempelvis lässvårigheter. I och med detta har vi viss förförståelse inom 

ämnet läsförståelse och enligt Magdalene Thomassen (2007) kan förförståelse vara tyst 

bakgrundskunskap som medvetandegörs i ett socialt sammanhang. Vi har strävat efter att sätta 

vår förförståelse vid sidan av fenomenet vi undersöker, Thomassen (2007) beskriver det som 

att: “sätta inom parentes” (s. 92) endast se till respondenternas svar på våra frågor.  

 

Målgruppen för vår studie är legitimerade matematiklärare på högstadiet och gymnasiet så 

därför tog vi kontakt med en rektor på en högstadieskola och en rektor vid en gymnasieskola 

via telefon. Dessa rektorer talade sedan med sina matematiklärare och frågade om de var 

intresserad av att vara med i en studie. Rektorerna har sedan återkopplat till oss med 

kontaktuppgifter till matematiklärarna via mejl. De legitimerade matematiklärare som var 

intresserade kontaktades av oss för att informeras mer om studien. De lärare som sedan valde 

att vara med i vår studie efter mer information från oss bestämde vi tid för intervju med. Vårt 

urval av matematiklärare är slumpmässigt men vi anser ändå att de väl representerar det 

område vi ville undersöka. Vi valde att intervjua legitimerade lärare för att vi anser det som 

väsentligt att de har en god ämneskompetens samt att de även har en didaktisk kompetens. 

Intervjuerna är gjorda med åtta matematiklärare från mindre orter i Mellansverige, fyra 

matematiklärare som undervisar i årskurs 7-9 på högstadiet och fyra matematiklärare som 

undervisar på både yrkes- och studieförberedande program på gymnasiet. 
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Första steget var att vi genomförde två pilotintervjuer med en högstadielärare och en 

gymnasielärare som valdes ut av oss förutsättningslöst. Det var väsentligt för oss att testa våra 

frågor innan vi gjorde de planerade intervjuerna. Vi ansåg då att våra frågor skulle fungera i 

detta sammanhang, vi valde att använda frågorna utan att redigera dem. Steg två var att de 

matematiklärare som hade visat intresse för att vara med i vår studie kontaktades och vi 

bestämde tid för möten med dem. Samtliga deltagare är intervjuade på sin arbetsplats, det 

kändes bra att vi hade möjlighet att besöka dem för att de skulle känna sig mer avslappnad i 

sin “vanliga” miljö, vilket Back och Berterö (2015) menar är väsentligt för de intervjuade 

personerna. Vi ansåg det som centralt för att de skulle uppmuntras att ge sina egna berättelser 

om hur de upplever elevers lässvårigheter i matematik. För oss var det också väsentligt att det 

inte skulle bli extra arbete för dem att vara med i studien om de var i sin egen omgivning då 

de inte behövde resa någonstans. Denscombe (2016) menar att det är av vikt att forskaren 

intar en vänlig och något personlig approach till den som blir intervjuad, för att få en stämning 

som är fri från spänningar. Även Back och Berterö (2015) menar att informanterna då är 

trygga i situationen.  

 

Intervjupersonerna fick reda på syftet med studien både när de kontaktades första gången, 

genom oss samt även innan intervjun påbörjades. Vi presenterade även var och vad vi 

arbetade med, samt varför vi skulle göra studien. Vi berättade också att intervjuerna var 

frivilliga och att alla svar skulle vara helt anonyma. Vi meddelade även att de när som helst 

under intervjun kunde avbryta om de inte ville fortsätta. För att deltagarna skulle känna sig 

trygga i situationen valde vi att börja intervjun med att låta dem berätta om sig själva och vad 

de arbetade med. Intervjuerna pågick i ungefär 30 till 40 minuter. I ett samtal konstrueras 

kunskap när en intervjuare frågar en intervjuperson, som i sin tur ger svar på de frågor som 

ställs. För att vara fokuserade på samtalet valde vi att inte föra anteckningar under 

intervjuerna. Istället har vi använt mobiltelefon för att spela in intervjuerna så vi har kunnat 

lyssna noggrant efteråt.  

 

Direkt efter våra intervjuer gjordes kortare anteckningar för att minnas det som vi tänkt på 

under intervjuerna. Detta var inte alltid något vi nämnde till informanterna under eller efter 

intervjuerna då det var egna reflektioner på det som sagts under intervjuerna. Genom att vi 

gör intervjuer med aktiva matematiklärare anser vi att vi får vi mer djupgående och detaljerad 

data om fenomenet vi undersöker och vi får djupgående information om deltagarnas 

upplevelser och kunskaper. 
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8.3 Metodval 

Då studien har utförts bland matematiklärare så befinner den sig nära upplevelsen hos 

verksamma pedagoger i deras verksamhet. För att få insyn i hur några matematiklärare 

upplever och bemöter lässvårigheter hos elever som de möter i undervisningen gjordes 

intervjuer. Intervjuerna är baserade på de tidigare presenterade tre grundfrågor, samt på de 

följdfrågor som uppkom under intervjuerna. Ulrika Jepson Wigg (2015) menar att en intervju 

inte kan ses som ett samtal som sker på samma villkor utan att forskaren också är delaktig i 

det som framkommer i intervjuerna. Jepson Wigg hänvisar också till Kvale och Brinkmann 

(2007) som diskuterar frågan om vem som har makten i analysen av kunskapen och dess 

dynamik.  

 

I en intervjusituation är det av vikt att forskaren är medveten om att den som intervjuas har 

möjlighet att välja att svara eller att inte svara på frågor och att det är möjligt att den 

intervjuade anpassar sina svar till det som forskaren vill höra (Jepson Wigg 2015). Hon anser 

att forskarens person och syftet med intervjun har stor betydelse för hur intervjun utvecklar 

sig. För att vi skulle få så bra beskrivningar som möjligt av informanternas erfarenhetsvärld 

besökte vi lärarnas arbetsplats för att de skulle känna sig bekväma med omgivningen under 

våra intervjufrågor. Intervjun bör enligt Kvale och Brinkman (2014) vara planerad så att det är 

uppmuntrande för intervjupersonen att dela med sig av upplevelser och erfarenhetsvärld. Vi 

uppmuntrade intervjupersonerna att berätta om sina upplevelser av hur lässvårigheter märks, 

om det märks, i matematikundervisningen.  

 

Fokus är på informanternas livsvärld där struktur och de variationer som visar sig i 

intervjuerna ger olika kvalitativa aspekter på både fakta och mening. Den kvalitativa 

forskningsintervjun handlar om beskrivningar av en individs livsvärld, men det handlar inte 

om en individs hela livsvärld utan, i vårt fall, matematiklärares upplevelser om elevers 

lässvårigheter i matematiken. Detta gör att vi har styrt intervjun till att handla om detta. 

Styrningen behövs men det är centralt att inte informanten leds till att säga det hen tror att 

intervjuaren vill höra. Det är betydelsefullt att den person som anför intervjun är medveten om 

detta under hela intervjun så att det som framkommer är informantens upplevelser och 

upplevelser av fenomenet som studeras (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi vill med vår studie 

visa hur matematiklärarnas upplevelse av lässvårigheter inom matematik kan vara, genom 

fenomenologisk utforskning som kan ge ett “inifrån- och ett nerifrånperspektiv” (Thomassen 

2007 s. 193).    
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8.4 Fenomenologisk analys 

En översiktlig genomgång av det insamlade materialet behöver göras som första steg i en 

analys. Detta för att hitta de innehållsbärande kommentarerna som handlar om 

matematiklärarnas upplevelser. Därefter bör en reduktion göras av innehållet till enheter som 

har mening för beforskningsområdet. Dessa enheter syftar till att komprimera uttalanden från 

informanterna för att kunna hitta fenomenets generella struktur Szklarski (2015). Den 

empiriska förankringen är väsentlig under hela analysprocessen för att verkligen gripa om 

fenomenets innersta natur.  

 

Syftet med en fenomenologisk studie är att komma nära upplevelsen av den livsvärld vi 

befinner oss i och hur den framstår för de deltagare som befinner sig där. Fenomenet den här 

studien är hur matematiklärare upplever att lässvårigheter uppträder i matematiken. Det 

meningsbärande fenomenet är grundläggande för vidare kunskap Thomassen (2007).            

 

Fenomenet i vår studie är hur legitimerade matematiklärare upplever lässvårigheter i 

matematiken. Thomassen (2007) hänvisar till Husserl som förklarar att föremål “så som de 

framträder för oss är det som Husserl kallar fenomen” (s. 91). Det subjektivt upplevda här 

och nu är livsvärlden som människor har. Vi anser att den fenomenologiska ansatsen har varit 

en styrka för vår studie då vi har letat efter väsentliga delar av hur lässvårigheter kan 

beskrivas och hur de uppfattas av matematiklärare på högstadiet och gymnasiet. Eftersom vi 

har använt oss av semistrukturerade intervjuer med varje matematiklärare så anser vi att de 

har gett oss verklig vetskap om hur de upplever elevers läsförståelse inom matematiken. Det 

som är viktigt med en fenomenologisk metod är enligt Merleau-Ponty (1999) refererad i 

Kvale och Brinkmann (2014) att beskriva det som berättas så fullständigt som det bara går. 

De invändningar mot en forskningsintervju som kan uppstå är om hur intervjupersonerna 

verkligen menar det de berättar och om det är en tydlig beskrivning av det berättade tillfället. 

Kvale & Brinkmann (2014) menar också att intervjupersoner kan framställa sig olika för olika 

personer samt att intervjuer kanske inte alltid ger trovärdiga berättelser då situationen är 

annorlunda mot en vardaglig situation. 

 

Första steget i vårt analysarbete påbörjades redan under intervjuerna då vi kunde ställa 

följdfrågor och be om förtydliganden under intervjuerna vilket enligt Robert Tornberg och 

Karin Forslund Frykedal (2016) är “En central princip” (s.46) i grundad teori då forskaren 

analyserar samtidigt som intervjuerna görs. Eftersom vi spelade in våra intervjuer vid olika 
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tider med våra informanter kunde vi gå tillbaka och bearbeta intervjuerna var för sig. 

Intervjuerna var då fortfarande i färskt minne hos oss och vi hade fortfarande de tankar med 

oss, om de svar som vi fick under intervjun.  

 

Vårt andra steg i analysarbetet efter det att alla intervjuerna var gjorda, var att vi bekantade 

oss med underlaget vi fått från intervjuerna genom att återigen lyssna och därefter 

transkriberades de i stort sett ordagrant. Back och Berterö (2015) menar att det behövs en 

analytisk referensram för att få ordning på det insamlade materialet och bringa reda i det. Det 

gäller att vara noggrann i transkribering för att inte missa betydelsefulla detaljer, till exempel 

både vad som sägs och hur det sägs.      

 

Vårt tredje steg var att vi samlade vi ihop de svar som var snarlika samt kodade dem genom 

att komprimera och tematisera dem efter hur lärarna hade svarat. Kvale och Brinkmann 

(2014) beskriver detta som ”meningskoncentrering” (s.246) då yttranden dras samman för att 

få kortare uttalanden. Det är även väsentligt att behålla deltagarperspektivet i den analys som 

görs för att inte tappa bort de intervjuades röst (Michael Tholander & Asta Cekaite 2015).    

 

Fjärde steget innebar en gruppering av svaren och ett antal variationer på hur lärarna upplever 

läsförståelse observerades. Vi snävade då ner antalet variationer till fem teman eftersom vi 

ansåg att det annars kunde bli för många olika teman och vi är intresserade av hur 

läsförståelse upplevs av lärarna samt hur de arbetar med läsförståelse. Den mängd empiriskt 

material som insamlats genom våra intervjuer kunde gett fler teman men vi begränsade vår 

analys till vår ursprungliga frågeställning om läsförståelse i matematik.   

 

Lärarnas uttalanden granskades återigen som femte steg i vår analys, för att säkerställa att alla 

uttalanden var relevanta för det tema vi hade placerat dem i. För att beskriva det vi fann i 

temana använde vi lärarnas beskrivningar om hur läsförståelse upplevs utan att värdera 

lärarnas upplevelser. Inom fenomenologin kallas detta för “reduktion” (Kvale & Brinkmann 

2014 s. 45).  

 

Vårt sjätte och sista steg i analysarbetet var att relatera våra funna teman till tidigare forskning 

och göra jämförelser där det är möjligt. Därefter sammanställdes resultatet som diskuteras 

med citat och kommentarer under resultatdelen.     
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8.5 Etiska överväganden 

Vi har använt oss av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) vilka är följande: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi kommer 

här att redovisa hur vi har uppfyllt dessa krav.  

 

Informationskravet betyder att personerna som ingår i undersökningen ges information om 

syftet med undersökningen. Vi har uppfyllt informationskravet genom att vi informerade 

rektorerna på de utvalda skolorna och de medverkande matematiklärarna. Rektor och 

informanterna fick information om vår studie både innan och under studiens gång. De 

intervjuade lärarna informerades också vid intervjutillfället att de kunde avbryta intervjun när 

som helst och samtidigt frågade vi om de samtyckte till att inspelning gjordes under intervjun.  

 

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska få deltagarnas samtycke till att delta i studien. Detta 

uppfylldes i och med att de intervjuade personerna blev tillfrågade och de godkände 

medverkan och att bli intervjuade.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att de intervjuade ges konfidentialitet och nyttjandekravet 

betyder att de uppgifter forskaren samlar in om deltagarna endast används i studien. Samtliga 

matematiklärare informerades om att anonymiteten garanterades och att materialet skulle 

förstöras när analysen var avklarad. Inga namn eller arbetsplatser har röjts i studien.  

 

En forskare bör bedöma om det kan finnas några negativa konsekvenser för de intervjuade 

personerna och om de kan ge dem några fördelar och några fler kunskaper om sig själva eller 

den värld de lever i. Kvale och Brinkmann (2014) anser att en beskrivning som är etisk är 

lärorik och att lära sig att inhämta kunskap av erfarna kollegor, ”Det handlar om att lära sig att 

se och bedöma snarare än att lära sig universalisera eller beräkna.” (s.117). 

8.6 Studiens trovärdighet och pålitlighet 

En forskare behöver fundera på om metoder som använts ger svar på syftet och frågeställning 

för att studien ska anses täcka det som beforskats. Samtidigt menar Back och Berterö (2015) 

att forskaren behöver visa känslighet över den situation som systematiskt studeras. 

Engagemang och noggrannhet är också två områden som forskaren bör tänka på under sin 

forskning för att ha bra kvalitet i sin studie. Ytterligare en fråga som bör beaktas i studier är 

om studien har intresse och att den är central samt även att den är användbar fortsättningsvis. 
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Kvale och Brinkmann (2014) menar att trovärdighet visas i den skicklighet som forskaren 

besitter och att metoder och resultat är både transparenta och tydliga.  

 

Vi menar att vår studie utgår från det empiriska material som vi har och att vi har kopplat 

detta till passande litteratur som stöder vårt analysarbete och de urval som gjorts. De fem steg 

som Ingrid Westlund (2015) presenterar i sin artikel en presentation av ett analyserat material, 

är i stort sett helt berörda. Vi har ett empiriskt material som är kopplat till litteratur, det finns 

en tematisk gruppering av intervjusvar som är analyserade och tolkade och vi har hittat 

frekvenser av uttryck hos våra informanter. Vår förhoppning är att läsaren blir intresserad av 

denna studie och får läsaren att tänka på lässvårigheter inom matematiken så att arbetet med 

läsutveckling kan fortsätta. Det kan då bli som Thornberg och Fejes (2015) skriver på sidan 

259 i: “forskning som är intressant” vilket är en önskan från vår sida då vi anser området som 

intressant samt väsentligt angeläget. Även Tjernberg (2013) menar att forskning som kan ge 

lärare mer medvetenhet i hur de kan utveckla sitt arbetssätt, kan ses som både positiv och en 

giltig pedagogisk utveckling, hon hänvisar också till det som ett pragmatiskt 

sanningskriterium (Tjernberg s.232, 2013). Hon skriver även att forskning som är kopplad till 

de vardagliga händelserna borde ge positiv förändring i det som beforskas. 

 

Matematiklärarnas upplevelser om det upplevda är kopplade till de svar vi har fått från våra 

informanter genom citat ur intervjuerna. Vår studie har verklighetsförankring då de 

matematiklärare som har intervjuats om sina upplevelser om lässvårigheter inom matematik, 

är verksamma och legitimerade matematiklärare. Vi har eftersträvat att inte värdera eller lägga 

personliga åsikter i förhållande till de svar som framkommit i vår analys av svaren. En fråga 

som kan vara aktuell att fundera på är om intervjupersonerna skulle ändra sig eller svara på 

samma sätt om de skulle få samma fråga igen. I så fall menar Kvale och Brinkmann (2014) att 

intervjuerna inte ger samma resultat som kan ses som trovärdigt. Vi anser dock att det kan 

vara svårt att skapa exakt samma förhållanden igen för att kunna upprepa exakt samma 

situation och få fram samma resultat. Även om precis samma frågor ställs till samma personer 

i samma miljö ytterligare en gång men att vår ambition har varit att uppvisa ett trovärdigt 

resultat. 

 

Då matematiklärarna själva fick ta kontakt med oss efter att de fått information via sin rektor 

om vår studie, kan detta tänkas ha påverkat vilka som fick ingå i studien. Då vårt syfte har 

varit att ta reda på matematiklärares upplevelser kan man säga att rektorernas urval har varit 
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selektivt utan vår kontroll. De avhandlingar och internationella artiklar som är utvalda i denna 

studie är för att kunna analysera vårt resultat på ett lämpligt sätt samt att koppla det till annan 

forskning. Vårt empiriska material har varit till grund för resultatet för vår studie på så sätt att 

vi redovisar vad som framkommit under de intervjuer som vi har gjort. Vi har registrerat de 

svar som har relevans för de forskningsfrågor vi valt att undersöka. De svar som inte berörde 

det vi var intresserade av har inte kunnat användas som bevis så därför har de lämnats därhän 

(Thomassen 2007). Vi anser att vår studie har innehållsvaliditet för vidare undersökningar om 

lässvårigheter i matematik.  

De avhandlingar och artiklar som vi har använt oss av för att förstå hur lässvårigheter 

uppfattas i matematiken av åtta matematiklärare som undervisar på högstadiet och på 

gymnasiet, har gett oss viss förståelse för hur matematiklärare upptäcker elevers 

lässvårigheter i matematik och det har även gett oss viss förståelse för hur matematiklärare 

upplever att de anpassar sin undervisning för elever som har lässvårigheter.  

 
De invändningar mot en forskningsintervju som kan uppstå är om hur intervjupersonerna 

verkligen menar det de berättar och om det är en tillförlitlig beskrivning av det berättade 

tillfället. Kvale och Brinkmann (2014) menar också att intervjupersoner kan framställa sig 

olika och att intervjuer kanske inte alltid ger trovärdiga berättelser. Eftersom vi har använt oss 

av ett informellt samtal med varje matematiklärare, så anser vi att de har gett oss verklig 

vetskap om hur de upplever elevers läsförståelse inom matematiken.     

9 Resultat 
Vi har kodat våra informanter på följande sätt: ML1, ML2, ML3, ML4, ML5, ML6, ML7 och 

ML8. Alla deltagare kommer inte att presenteras i resultatet utifrån kodningen utan istället 

som matematiklärare eller matematiklärarna. 

  

Vi har delat in informanternas svar utifrån dessa fem teman. 

Lärares upplevelser om att upptäcka lässvårigheter i matematik  

Lärares upplevelse om elevers lässvårigheter inte är så tydliga i matematik 

Lärares upplevelser av anpassningar i sin undervisning 

Lärares upplevelser av anpassning under provsituationer   

Lärares upplevelse av betydelse av överlämning från tidigare stadier  

 



 
 

34 

9.1 Lärares upplevelser om att upptäcka lässvårigheter i matematik 

Samtliga informanter upplever att elevers lässvårigheter visar sig i matematiken genom att 

dessa elever ofta vänder på siffror, läser enstaka ord fel och har svårigheter med att avkoda 

texter. ML8 upplever att elever som har svårigheter med långa ord och ord som har många 

konsonanter, på så sätt att det tar längre tid för eleverna att läsa så de blir lite efter de andra 

eleverna. ML4 lyfter att hen ibland använder sig av kartläggningsmaterial för att utreda om 

svårigheterna beror på svårigheter med matematiken eller läsningen medan två andra 

matematiklärare upplever att det är svårt att avgöra om svårigheterna beror på läs- eller 

matematiksvårigheter när det handlar om mer komplexa svårigheter. De flesta 

matematiklärarna upptäcker elevers lässvårigheter när de ska beskriva en matematisk situation 

som ofta beskrivs i textuppgifter eller när matematiklärarna märker att hen behöver läsa för 

eleven. Elever som då har lässvårigheter har oftast svårt att avkoda texten och då blir ofta 

översättningen från svenska språket till det matematiska språket svårare. Detta sker oftast i 

problemlösningssituationer där både texttolkningen och den matematiska problemlösningen 

blir lidande.  

 

Majoriteten av matematiklärarna menar att det oftast är i textuppgifter av mer grundläggande 

karaktär som lässvårigheterna framträder särskilt tydligt, medan det vid mer komplexa 

uppgifter kan vara svårt att urskilja om det är lässvårigheterna eller svårigheterna i matematik 

som ställer till det. Samtliga matematiklärare lyfter att matematik är ett eget språk, så 

lässvårigheterna kommer inte riktigt fram på samma sätt som när eleverna läser en längre eller 

kortare text, utan det är mer begreppen som visar om elever har svårigheter med själva 

läsningen. En annan matematiklärare menar att hen är observant på att upptäcka lässvårigheter 

hos elever, om det finns, då denne lärare arbetar på yrkesprogram och hen menar att det är 

relativt vanligt att elever på dessa program har svårigheter av olika slag. ML2 menar att elever 

som har svårigheter med läsningen ofta fastnar när de ska läsa instruktioner.  

 
När jag observerar att elever blir passiva i det självständiga arbetet kan 
det emellanåt bero på att de upplever texten som svår och inte det rent 
matematiska. Elever med lässvårigheter har ofta svårt att memorera 
“utantill” kunskap, vilket har med svagt arbetsminne att göra. 
Arbetsminnet är viktigt för den matematiska utvecklingen. ML1 

 

Samma lärare upplever att elevers arbetsminne är en nödvändig komponent i matematiken för 

att ha möjlighet att hålla flera matematiska operationer i huvudet samtidigt. ML1 säger att det 
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svaga arbetsminnet även gör sig påmint i de matematiska textuppgifterna som eleverna ska 

avkoda och ta ut relevant information ur. 

9.2 Lärares upplevelse elevers lässvårigheter inte är så tydliga i matematik 

Det finns tre lärare som påtalar att texterna i matematik ofta är korta och språkligt avskalade 

från irrelevanta ord och har med bilder som skapar kontext. 
 

Inom matematiken är man nog relativt förskonad från problem med 
lässvårigheter eftersom det oftast inte är så mycket text men att vissa 
begrepp kan vara kluriga att förstå. ML5 

 

En av matematiklärarna säger att den första diagnosen som eleverna gör bara innehåller siffror 

för att läsförståelsen inte ska vara ett hinder för matematiken. ML6: ”Inga ord, det är bara 

siffror, det är bara plus och minus, delat och gånger hit och dit, bara siffror för jag vill inte 

blanda in läsförståelsen då”. Den tredje matematikläraren upplever att det finns elever som 

ibland vill att läraren skall läsa provet högt och ibland finns det någon elev som vill ha längre 

tid på prov, men annars är inte elevers lässvårigheter så tydliga i matematiken menar läraren. 
 
Många av de elever med lässvårigheter som jag arbetar med har goda 
kunskaper i matematik och är väl medvetna om sina svårigheter. De 
frågar om hjälp när de inte förstår en uppgift och ibland är det 
matematiken och ibland är det texten. ML3 
 

9.3 Lärares upplevelse av anpassningar av sin undervisning 

De flesta matematiklärarna upplever att de får prova sig fram då olika anpassningar passar för 
olika elever. De flesta informanterna menar att det är viktigt att använda sig av olika 
presentationsformer för olika matematiska begrepp och att träna avkodning av texter. 

 
Det som fungerar för en elev med lässvårigheter behöver inte fungerar för 
en annan elev med lässvårigheter. Man får prova sig fram med täta 
utvärderingar för att på bästa sätt hitta strategier och hjälpmedel som i 
slutändan främjar elevens matematiska utveckling. ML1  

 

En matematiklärare berättar att hen ibland arbetar med att eleverna får presentera sina 

lösningar på matematikuppgifter för varandra, för att visa att en uppgift kan ha fler än ett 

lösningsförslag. ML2 lyfter också vikten av att ha muntliga genomgångar av 

matematikuppgifter.  

 
Jag försöker att undvika att eleverna ska fastna på grund av sina 
lässvårigheter genom att ha en muntlig genomgång om vad uppgiften 
handlar om för att sedan arbeta med uppgiften praktiskt. ML2 
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En informant upplever att när eleverna får skapa egna texter hjälper det dem att avkoda en 

text. De flesta matematiklärarna tar oftast endast med det som är väsentligt i en text och 

menar då att elever med lässvårigheter tränar på vad som är väsentlig information. Nästan alla 

informanter menar att man som matematiklärare behöver representera de matematiska 

begreppen med bild, text och olika matematiska uttrycksformer då eleverna kan ha lättare att 

förstå en uppgift med hjälp av exempelvis bilder som visar innehållet. Samtliga 

matematiklärare är överens om att bilder är betydelsefulla i undervisningen tillsammans med 

de texter som förekommer inom matematiken. De upplever att bilderna ger eleverna stöd och 

det blir på så sätt enklare att förstå för alla elever.  

 

En matematiklärare ger konkreta exempel på hur hen använder sig av whiteboardtavlan eller 

papper och penna, för att rita och förklara för de elever som behöver en extra förklaring. En 

informant upplever att om hen vet om att eleven har lässvårigheter så gör hen sig tydligare 

tillgänglig för eleven, exempelvis genom att stämma av oftare med eleven, för att se om 

eleven har förstått uppgiften, och för att reda ut ord och begrepp. Majoriteten av 

matematiklärarna ser att det framförallt är det stödet som elever med lässvårigheter är i behov 

av. Samtliga matematiklärare använder sig av inläst material, men flera av informanterna 

menar att det är ytterst få elever använder detta. Eleverna föredrar istället att fråga om de 

stöter på lässvårigheter i texten.  

  

Det är endast en informant som talar om åtgärdsprogram. Hen berättar att hen tillsammans 

med speciallärare eller specialpedagog upprättar åtgärdsprogram när de behöver sätta in 

särskilt stöd för en elev med lässvårigheter eller andra svårigheter. Det särskilda stödet 

innebär oftast att eleven får sitta tillsammans med ett fåtal elever med en annan 

matematiklärare eller en speciallärare, för att diskutera matematik och få den tid de behöver 

till de olika delområdena, samt även för att bygga upp individuella strategier och lathundar. 

En matematiklärare upplever att det är nödvändigt med en resurs i klassrummet, som kan 

hjälpa till att läsa uppgifterna för elever som har lässvårigheter.  Hen menar det är svårt att 

som ensam lärare i en klass med 28 elever hinna med att läsa alla uppgifter för de elever som 

är i behov av det. 
 

Det är ju klart då jag har jag har flera elever som har lässvårigheter, då 
märker jag ju att det tar längre tid för de eleverna att läsa, speciellt om det 
är långa ord det kan ju vara lite långa ord inte helt naturliga ord i matte. En 
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sån gång kan det vara bra med en resurs för att alla elever ska kunna få 
hjälp. ML8 

  

Samtliga informanter ger flera exempel på extra anpassningar och hjälpmedel som de 

vanligtvis använder sig av i undervisningen. De ger följande exempel, inläst material, 

uppförstorad text, olika uppgifter på separata papper, lathundar, hjälp med att avgränsa 

textmassan genom att täcka för vissa delar av stoftet och anpassat material. De flesta lärarna 

menar att de hjälpmedel som fungerar bra är att ha större text på uppgifter och att ha mindre 

mängd text på papper så att det blir enkelt att hålla sig till en uppgift i taget. En informant 

säger att hen försöker arbeta praktiskt med uppgifterna i den mån det finns utrymme till att 

göra det. Alla matematiklärarna upplever att det är av stor betydelse att arbeta med ord och 

begrepp inom matematiken då det oftast ställer till det för elever med lässvårigheter och det 

gynnar alla elever att arbeta med orden och begreppen.  

 

Det är alltså centralt att diskutera matematiken för att eleverna ska få bättre förståelse för den, 

enligt de intervjuade. En informant försöker ha muntliga genomgångar så ofta det går då 

elever med lässvårigheter ofta fastnar när de skall läsa en instruktion. Två matematiklärare 

använder sig av en lärobok och Kunskapsmatrisen i sin undervisning så det blir variation för 

eleverna. Kunskapsmatrisen är ett digitalt hjälpmedel i matematik där varje elev kan få 

tillgång till videogenomgångar som beskriver de olika momenten i matematik. 

 

ML6 arbetar på en skola med många utlandsfödda elever som kan ha svårigheter med språket, 

men att det är mer ordförståelsen som brister. Hen menar att de som har mest svårigheter med 

ordförståelsen är de elever som är utlandsfödda, men att det gäller att diskutera med alla 

elever kontinuerligt för att fånga upp de som har exempelvis lässvårigheter.  

 

ML1: ”Det är av stor betydelse att elever som har lässvårigheter får möjlighet att bygga upp 

strategier och använda sig av hjälpmedel för att överkomma dessa svårigheter”. Det är endast 

ett fåtal av matematiklärarna som talar om strategier och vikten av att elever med 

lässvårigheter får ta del av olika strategier för att utvecklas inom matematiken.   

9.4 Lärares upplevelse av anpassningar under provsituationer 

Det är framförallt två matematiklärare som talar om hur de anpassar under provsituationer. De 

lyfter dock anpassningar som tidigare lyfts under den ordinarie undervisningssituationen som 
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exempelvis extra bilder, större textstorlek och dela upp texten då dem upplever att detta 

hjälper eleverna att avkoda texterna.  

Vid provsituation uppmanar jag alla elever att be mig läsa frågan om de 
upplever den som märklig eftersom jag inte vill att det språkliga ska stå i 
vägen för någon. En del elever har jag också tvingat att få höra frågan 
uppläst, särskilt när jag tydligt ser att frågan uppfattats fel. ML3 

 

En informant uppmanar alla elever att be hen läsa uppgifterna om de inte förstår frågan. 

Denne matematiklärare påpekar vikten av att det språkliga inte ska stå i vägen för någon.  

Samma lärare upplever att det är svårt att hinna med att se om alla elever förstår alla 

uppgifter, men hen försöker vara extra noga under provsituationer. Två andra matematiklärare 

berättar att de läser en del textuppgifter för eleverna under provsituationerna för att undanröja 

svårigheter med läsningen. De menar att de har uppgifter och prov som till största delen 

innehåller endast siffror, för att underlätta läsförståelsen. Även här menar de flesta 

matematiklärare att det går att använda vägar som majoriteten av eleverna förstår istället för 

att anpassa för en eller två elever. 

9.5 Lärares upplevelse av betydelse av överlämning från tidigare stadier 

Det råder skilda upplevelser när det kommer till överlämningar från tidigare stadier. Tre 

matematiklärare anser sig inte ha behov av att få information från tidigare stadier, om elever 

har lässvårigheter eller inte. ML5 “det visar sig oftast mer eller mindre direkt under 

lektionerna”.  Den andra matematikläraren upplever att hen är mer uppmärksam på elevens 

lässvårigheter om någon annan lärare informerat om det och är uppmärksam på vad det skapar 

för svårigheter i matematiken. Samtidigt menar denne matematiklärare att det är sällan 

information kring en elev ändrar hens planering. 

 Det är sällan det direkt innebär en förändring i planeringen. För mig innebär 
det framförallt att jag tydligare gör mig tillgänglig för eleven genom att 
stämma av oftare för att se om eleven förstått uppgiften och reda ut ord och 
begrepp. Jag tror att det framförallt är det stödet som eleverna med 
lässvårigheter behöver. ML3  

 

Tre andra informanter menar att överlämningar från tidigare lärare eller skola kan vara till stor 

hjälp för elever med lässvårigheter till skillnad från tre andra. Ofta förekommer det 

information om elever som har svårigheter men det är inte alltid som information kommer 

fram till läraren menar dem. Enligt den ena informanten förekommer det att lärare hellre 

frågar eleven vilket stöd eller anpassning som har använts då detta brukar vara mer effektivt 

för eleven. En annan matematiklärare menar att det är centralt att få en överlämning från 
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tidigare åldrar för att få information kring hur lärare har arbetat med eleven, och för att få reda 

på vad som har fungerat bra och mindre bra hittills. Fördelen vid överlämningar är att man då 

inte behöver arbeta med sådant som inte fungerat för eleven menar en informant. Det 

viktigaste är ändå enligt denne matematiklärare att skapa en god relation till eleven för att 

kunna skapa en öppen dialog kring vad som fungerar och inte fungerar.  

 

Det är betydelsefullt med en god relation för att kunna motivera elever, framförallt elever med 

lässvårigheter då de behöver arbeta extra hårt för att bygga upp strategier och använda sig av 

hjälpmedel för att överkomma sina lässvårigheter i matematiken. En annan matematiklärare 

upplever att det är centralt med överlämning av elever som har lässvårigheter men hen 

upplever också att det är betydelsefullt att diskutera med eleverna själva om vilka svårigheter 

de har och om de själva vet vad de behöver för stöd eller hjälp. 

10 Sammanfattning av resultatet  

10.1 Hur upplever matematiklärare att elevers lässvårigheter framträder i 

matematiken? 

Majoriteten av matematiklärarna upplever att elevers lässvårigheter upptäcks genom att dessa 

elever ofta vänder på siffror, vill ha längre tid på prov, vill ha uppgifter upplästa, blir passiva i 

det självständiga arbetet, läser enstaka ord fel och har svårt att avkoda texterna i matematik. 

De menar vidare att elevernas lässvårigheter ofta märks i de enklare textuppgifterna, medan 

det är svårare att avgöra om det beror på lässvårigheter eller matematiksvårigheter i de mer 

komplexa textuppgifterna. En informant lyfter att hen upplevt att elever med lässvårigheter 

fastnar i instruktioner och har svårt att då ta sig vidare då de inte vet vad hur de ska gå vidare 

med uppgiften. En annan informant berättar att hen ibland använder sig av 

kartläggningsmaterial när hen har svårt att avgöra om svårigheterna beror på lässvårigheter 

eller matematiksvårigheter. Två matematiklärare menar däremot att texter inom matematik 

ofta är avskalade från irrelevanta ord och texterna inom matematiken har många bilder istället 

som skapar kontext.  En informant upplever att arbetsminnet är en faktor av vikt för att se om 

elever har lässvårigheter då det märks i både textuppgifterna inom matematiken och när 

eleverna behöver hålla flera operationer i huvudet samtidigt. Samtliga informanter upplever 

att elever som har lässvårigheter ofta får svårigheter med ord och begrepp inom matematiken.  

Tre matematiklärare upplever att de inte har behov av information från tidigare lärare då de 

själva är bra på att upptäcka om eleverna har lässvårigheter. Elevernas svårigheter kommer 
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visa sig oavsett om hen har fått information från tidigare stadier eller inte. Samma 

matematiklärare upplever att de inte ser lässvårigheter som ett stort problem annat än när det 

är relativt mycket text i uppgifterna. Hälften av lärarna upplever att det är svårt att avgöra om 

svårigheterna beror på lässvårigheter eller matematiska svårigheter.  

10.2 På vilket sätt uttrycker matematiklärare att de kan anpassa undervisningen för 

elever som har lässvårigheter?  

Tre matematiklärare påpekar att överlämningar från tidigare stadier kan vara till stor hjälp för 

elever med lässvårigheter då eleven redan fått prova olika anpassningar och kan tala om vad 

som har fungerat bra och vad som fungerat mindre bra. Samtliga matematiklärare lyfter att 

lärare i matematik behöver prova sig fram för att hitta anpassningar som fungerar för eleven 

då det som fungerar för en elev med lässvårigheter behöver inte fungera för en annan elev 

med lässvårigheter. Anpassningar som majoriteten av våra informanter lyfter i vår studie är att 

använda sig av olika presentationsformer i undervisningen, gå igenom och förklara olika ord 

och begrepp, diskutera matematik, träna avkodning, läsa texter, tala om vilken information 

som är väsentlig för uppgiften, skapa egna texter, större textstorlek, använda många bilder, 

läraren gör sig mer tillgänglig, muntliga genomgångar stämmer av oftare med eleven, 

förstorad text, presentera sina lösningar för varandra, uppdelad text och lathundar. De lyfter 

även inläst material men de flesta matematiklärarna är överens om att eleverna i de flesta fall 

inte vill använda hjälpmedlet, språkstödjare för andraspråkselever men att de i dem flesta fall 

ändå inte vill använda sig av det. De är oroliga att de inte får den hjälp de behöver om 

språkstödjaren inte kan matematiken. En matematiklärare påpekar att det är viktigt med en 

resurs i klassrummet som kan hjälpa till att läsa uppgifterna för de elever som har 

lässvårigheter. En annan informant menar att det även är viktigt att bygga upp strategier 

tillsammans med eleven för att eleven inte ska hindras i sin matematikutveckling på grund av 

sina lässvårigheter. 

 

Endast en matematiklärare lyfter åtgärdsprogram där det särskilda stödet ofta är att eleven får 

arbeta i en mindre grupp med färre antal elever tillsammans med speciallärare eller en annan 

matematiklärare. Där får eleven hjälp att bygga individuella strategier och lathundar, får mer 

tid till de olika områdena inom matematiken och får större möjlighet till att diskutera och 

prata matematik. Två av matematiklärarna använder sig av Kunskapsmatrisen som är ett 

digitalt hjälpmedel i matematik. De upplever att de med det är en bra övningsplats för 

eleverna både i skolan men även hemma då den innehåller stor variation av uppgifter och 
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matematiska texter. En matematiklärare upplever att det är viktigt att skapa en god relation till 

eleven för att kunna ha en öppen dialog då det underlättar för att anpassa undervisningen efter 

just den eleven. Samtliga matematiklärare upplever att det går att använda anpassningar som 

majoriteten av eleverna förstår istället för att anpassa för en eller två elever då detta gynnar 

alla elever. 

11 Diskussion 
Utifrån studiens syfte och frågeställningar diskuteras det resultat som framkommit. Vår 

diskussion börjar med en metoddiskussion och den följs av en resultatdiskussion. 

11.1 Metoddiskussion 

Fenomenologi 

Fenomenologi passar bra att använda när forskaren vill utgå från ett empiriskt material istället 

för en teori. Den fenomenologiska metodens fördel är att den effektivt får fram det utforskade 

fenomenets essens, det vill säga de mest väsentliga beståndsdelarna av ett fenomen. Andrzej 

Szklarski (2015). Vi anser att den fenomenologiska ansatsen har varit väl fungerande för vår 

studie då vi har letat efter väsentliga delar av hur lässvårigheter kan beskrivas och hur dessa 

upplevs av matematiklärare på högstadiet och gymnasiet. Deras livsvärld har studerats och 

analyserats genom att vi har intervjuat dem om detta. Thomassen (2006) anser att 

fenomenologi är en passande utgångspunkt för att försöka förstå den “upplevda 

erfarenhetsvärlden” (s.91). Vi anser också att vårt forskningsområde är ett väsentligt fenomen 

i praktiken att studera och forska om. Då den fenomenologiska ansatsen har varit en styrka för 

vår studie eftersom vi har letat efter väsentliga delar av hur lässvårigheter kan beskrivas och 

hur de uppfattas av matematiklärare på högstadiet och gymnasiet. Vår studie har 

verklighetsförankring då de matematiklärare som har intervjuats om sina upplevelser om 

läsförståelse inom matematik, är verksamma och legitimerade matematiklärare. 

 

Intervjuer 

Vi menar att metoden med inspelade intervjuer har fungerat bra för att få fram empiri till vår 

undersökning om läsförståelse i matematiken. Intervjuerna har varit till gagn för resultatet då 

vi har fått veta hur åtta matematiklärares upplevelse om hur lässvårigheter hos elever 

framträder i matematiken. I det första försöket att analysera svaren vi fått, var det precis som 

det som Back och Berterö (2016) skriver om att innehållet i början av analysarbetet kan spreta 
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åt många olika håll. Efter ännu en studie av intervjusvaren var det möjligt att smalna av det 

spretiga till fem olika teman.  

 

Analysresultat 

Vi delade upp analysresultatet i dessa fem teman:  

Lärares upplevelser om att upptäcka lässvårigheter i matematik  

Lärares upplevelser om elevers lässvårigheter inte är så tydliga i matematik  

Lärares upplevelser av anpassningar i sin undervisning 

Lärares upplevelser av anpassning under provsituationer   

Lärares upplevelser av betydelse av överlämning från tidigare stadier 

 

Eftersom vi tematiserade svaren på detta vis har vi fått bra översikt på hur matematiklärarna 

upplever att svårigheter med läsförståelse i matematiken framträder. Vår analys utgår från det 

innehåll som lärarna har förmedlat och vi anser att utifrån de svar som matematiklärarna gett, 

som vi sammanfört i dessa fem teman, väl visar lärarnas upplevelser. Vi ser också att en 

styrka med vår studie är att vi har avgränsat oss till att undersöka matematiklärares 

upplevelser av sina elevers lässvårigheter i matematiken. Kvale och Brinkmann (2014) menar 

att det kan vara svårt att få fram relevant empiri med intervjuer då intervjuer med en större 

grupp kan vara tidskrävande.  

 

Kommentar om syfte, frågeställningar och ansats i studien 

Vårt syfte är att ta reda på ett mindre antal av matematiklärares upplevelser om hur 

läsförståelse i ämnet matematik anser vi att vi ändå nått tillfredsställande empiri för vår 

analys. Vår studie svarar på dess syfte och frågeställningar. Vi har också använt en teoretisk 

ansats som vi menar lämpar sig på vår studie då vårt intresse av problem med läsförståelse 

hos elever inom matematik till viss del har styrt vårt ämnesval. 

  

De svagheter vi har upptäckt med vår studie är att den inte lyfter matematiklärarnas 

erfarenheter av att vara matematiklärare. Vår studie hade gynnats av att vi även hade utfört 

observationer som Kvale och Brinkmann (2014) menar är ett första steg. Observationer 

tillsammans med fältstudier kan också göras för att få fram personlig kunskap för att sedan 

följas upp med intervjuer. Detta kunde varit intressant för att se om matematiklärarna 

verkligen arbetar på det sättet som de berättar om. Vi har inte lyft något kring 

matematiklärarnas erfarenhet av sitt yrke i metoddelen då detta inte direkt berör elevers 
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läsförståelse inom matematik. Vi har inte heller tagit hänsyn till hur länge lärarna har arbetat 

som matematiklärare och studien berör heller inte någon analys av skillnader utifrån hur länge 

de arbetat som matematiklärare, då vårt syfte har varit att ta reda på deras upplevelser om 

läsförståelse i ämnet matematik. Vi är medvetna om att matematiklärarnas erfarenheter av att 

vara lärare kan ha haft betydelse för deras svar och hur de arbetar med sina elevers 

lässvårigheter i matematiken. Detta var inget som ingick i vårt syfte och därför är inte detta en 

del i vår analys även om det är en intressant fråga att uppmärksamma, kanske i en ytterligare 

studie. Då intervjuerna är inspelade är vi också medvetna om att inspelningen kan ha påverkat 

informanternas svar. Vi menar att de utskrivna intervjuerna hjälpte oss på ett bra sätt vid 

analysen av det som våra informanter svarade.  

 

Intervjusvar som analyserats 

Genom att använda oss av citat från intervjuerna i resultatet har vi på så sätt kunnat bekräfta 

det som analyserats och detta ger tyngd åt våra tolkningar utifrån vad lärarna har svarat. Det 

ger även läsaren insyn i vad vi bygger våra tolkningar på, samtidigt gör detta också att läsaren 

kan få ett missledande sken av vår närvaro under intervjuerna. Vilket vi i så fall inte har gjort 

avsiktligt utan det är lärarnas svar som ligger till grund för analysen. Det är ändå vi som 

bestämt vilka citat vi valt att ha med i resultatredovisningen för att tydliggöra vår analys av 

materialet så vi kan inte helt ställas utanför analys och tolkningar. Våra intervjuer är bara 

början till vårt analysarbete då vi lyssnade till informanternas svar och ställde följdfrågor. 

Direkt efter intervjuerna gjorde vi kompletterande anteckningar som ett första analyssteg. 

Därpå kom transkriberingen av våra samtal som en andra del av arbetet med att analysera det 

som sades i våra intervjuer. Nästa steg i analysarbetet är den skriftliga delen som har 

bearbetats i omgångar för att få fram en tydlig redovisning av vårt arbete. Vi har gått tillbaka 

till de transkriberade intervjuerna flera gånger för att kontrollera och uppdatera oss på de svar 

vi fått av informanterna. Kvale och Brinkmann (2014) menar att transkribera det som sägs i 

intervjuer för att få de sagda orden nedskrivna är en “väsentlig del av forskningens 

metodologi” (s.327). Detta är något som vi kan hålla med om då vi har insett att det var 

mycket lättare att gå tillbaka till en text än till den ljudinspelning som gjorts vid intervjuerna. 

Samtidigt inser vi att observationer kunde ha förstärkt det som de intervjuade 

matematiklärarna sagt är sina upplevelser om hur läsförståelsen hos eleverna framträder. 

Muntliga intervjuer har också en hel del att ge till den eller de som tar del av den, om den är 

kompletterad med transkriberad text, sammanfattning och redogörelse om vad som sades 

menar Kvale och Brinkmann (2014).       
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Obesvarade frågor som kom fram i vår analys 

Något som vi har funderat över är om våra respondenter på något sätt har blivit färgade av 

våra frågor och att de inte har berättat på ett verkligt sätt om sina upplevelser. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att intervjupersonernas uttalanden kan vara mångtydiga och 

tolkningen av uttalandet kan ses på olika sätt utifrån intervjuarens synvinkel och förkunskaper 

om ämnet. Kvale och Brinkmann (2014) hänvisar till ett citat av Schutze (1992) 

som beskriver att det är ett upplevelsesamhälle som vi lever i och en intervju kan ändå ses 

som ett bra sätt att dela de upplevelser man har i ett forskningssyfte.   

11.2 Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie har varit att öka kunskapen om matematiklärares upplevelser kring 

elevers lässvårigheter. Vi har utifrån resultatet delat in resultatdiskussionen i underrubriker för 

att lyfta fram det som framkommit i vår studie. Under rubrikerna Matematiklärares 

erfarenheter av undervisning och Anpassningar i ämnet matematik har respondenterna haft 

mer berätta om och därav är de delarna längre än de andra delarna. 

Matematiklärares erfarenheter av undervisning 

Majoriteten av våra informanter lyfter vikten av att prata och diskutera matematik. Löwings 

(2004) resultat visar att det är av stor betydelse att diskutera matematik för att eleverna ska 

kunna utveckla matematiska resonemang. Vår studie bygger på matematiklärares erfarenheter 

och berättelser. Vårt resultat visar på att de flesta lärare lyfter likadana anpassningar för elever 

med lässvårigheter men vi ser också att det finns en möjlighet att de har skapat en gemensam 

erfarenhet kring elever med lässvårigheter och vi utgår från att våra informanter för samtal 

kring elevers lässvårigheter ganska regelbundet. Matematiklärarna i vår studie har olika 

erfarenheter samtidigt som vi ser att de har liknande erfarenheter.  

 

Majoriteten av matematiklärarna upptäcker elevers lässvårigheter genom att de ser att de har 

svårt att avkoda texter. Sterner och Lundberg (2002) menar att det är av vikt att lärare är 

medvetna om att elever med lässvårigheter kan ha stora avkodningssvårigheter. De flesta 

informanter upplever ungefär samma saker när det handlar om att upptäcka sina elevers 

lässvårigheter och när de berättar om vilka anpassningar de använder för att hjälpa elever med 

lässvårigheter i matematiken.  
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Vi kan i vårt resultat se att de flesta matematiklärare har gemensamma upplevelser om hur de 

upptäcker elevers lässvårigheter i matematiken och hur de anpassar undervisningen, men det 

finns också skillnader mellan våra informanters upplevelser. Einarsson (2013) har gjort en 

studie som bygger på lärares egna berättelser. Resultatet från den undersökningen visar att 

lärarnas berättelser är samstämmiga vilket Einarsson menar visar på att lärarna har en 

gemensam erfarenhet som de kan ha skapat genom samtal med varandra. Vi ser att tre 

informanters upplevelser skiljer sig från tre andras när det handlar om överlämningar från 

tidigare stadier, då tre matematiklärare upplever att de inte har något behov av dem, medan de 

tre andra ser nyttan med informationen. Dessa tre matematiklärare upplever inte att elevers 

lässvårigheter är ett problem i matematiken förutom när det är mycket text i uppgifterna. 

Bjerneby Hälls (2006) informanter har beskrivit sina tankar och upplevelser om undervisning 

i matematik. Även bland hennes informanters upplevelser finns det både likheter och 

skillnader. Enligt hennes tolkning beror skillnaderna på lärarnas olika erfarenheter.  

 

Flera av våra informanter upplever att det är svårt att avgöra om svårigheterna beror på 

lässvårigheter eller matematiska svårigheter. Vi anser att detta beror på att matematiklärarna 

besitter olika erfarenheter och har olika kunskaper om elevernas lässvårigheter. I och med 

detta kan vi utläsa att det spelar stor roll vilken lärare elever med lässvårigheter får då de har 

olika kunskaper kring hur de kan och bör anpassa sin undervisning.  

 

Samtliga informanter i vår undersökning anser att det som fungerar för en elev med 

lässvårigheter behöver inte fungera för en annan elev med lässvårigheter. Chinn och Ashcroft 

(1998) menar att det inte går att hitta en undervisningsmetod som passar alla elever. Vi ser att 

detta är ett positivt resultat då vi anser att det är viktigt att hitta individuella lösningar och 

anpassningar då ingen elev är den andre lik. Det är lätt att utgå från att alla elever med 

lässvårigheter är i behov av samma slags stöttning men så är inte fallet. Alla elever har 

individuella behov och förutsättningar och behöver mötas därefter.  Vi anser att det är viktigt 

att alla lärare får mer kunskap kring elevers lässvårigheter. Hjälp från speciallärare och 

specialpedagoger att anpassa undervisningen efter varje enskild elevs behov behövs inom alla 

ämnen.  

Anpassningar i ämnet matematik 

Vi ser att samtliga matematiklärare i vår studie anser att de anpassar undervisningen för elever 

med lässvårigheter när det behövs. De berättar att de läser texterna för elever i lässvårigheter 
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och frågar eller talar om vilken information som är väsentlig. Informanterna upplever att det 

är centralt för elever med muntliga uppgifter, för att eleverna då kan visa att de klarar av att 

resonera och kommunicera matematik. Vårt resultat visar också på att matematiklärarna har 

olika erfarenheter och upplevelser om vilka anpassningar som fungerar för elever med 

lässvårigheter. Tjernbergs (2013) studie visar att lärarens förmåga att anpassa undervisningen 

till elevernas förutsättningar och behov har stor betydelse för elevens fortsatta utveckling.  

 

Resultatet visar att de flesta matematiklärarna arbetar med att diskutera matematik då de anser 

att det är av vikt att prata matematik tillsammans för att hjälpa alla elever men framförallt 

elever med lässvårigheter. Sterners (2015) avhandling visar att det är centralt att kunna 

problemlösning och kunna resonera i matematiken. För att kunna det behöver eleverna kunna 

formulera sig, lösa problem och reflektera över problemlösningar.  

 

Våra informanter lyfter anpassningar för elever i lässvårigheter som exempelvis, diskutera 

matematik, bilder, förklara viktiga ord. Sterner och Lundberg (2002) ger flera exempel på hur 

lärare kan hjälpa sina elever att utveckla sin läsförståelse. Flera av de anpassningar som 

Sterner och Lundberg (2002) lyfter är likadana anpassningar som våra informanter berättar 

om, exempelvis förklara viktiga ord och begrepp och använda bilder i matematiken.  

 

En matematiklärare i vår studie lyfter att hen kan upptäcka att en elev har lässvårigheter då 

hen upplever att hen haft elever med lässvårigheter som kan fastna i instruktionerna till en 

matematisk uppgift. Sterner och Lundberg (2002) hänvisar till Shuard och Rotery som lyfter 

att det inte alls är lika vanligt att det finns instruktioner till att exempelvis skriva för de äldre 

eleverna i grundskolan som det gör för de yngre eleverna.  

 

Ett fåtal informanter upplever att det är av vikt att elever med lässvårigheter får bygga upp 

strategier för att utvecklas inom matematiken utan att hindras av sina lässvårigheter. Detta 

anser Sterner och Lundberg (2002) är betydelsefullt. Resultaten från Fouganthines avhandling 

(2012) visar att kunskap från sin omgivning och deras förhållningssätt antingen kan försvåra 

eller underlätta lässvårigheterna. Hon menar att elever behöver lära sig strategier. Principatos 

(2017) avhandling visar också att det är till stor fördel för eleverna att använda lässtrategier i 

matematiken.  
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Principatos (2017) resultat visar också att det finns motstånd i att alla ämneslärare tycker att 

det är deras ansvar att lära ut lässtrategier och att de saknar den kunskapen.  Det är skillnad på 

texter i de olika ämnena i skolan vilket gör att texter läses på olika sätt för de har olika syften. 

En matematisk text skiljer sig från exempelvis en skönlitterär text (Österholm, 2004). Detta 

anser vi är centralt att alla ämneslärare uppmärksammar och arbetar med i sina ämnen för att 

alla elever ska ha möjlighet att lära sig olika lässtrategier för att klara av ämnenas olika texter.  

Vi ser vikten av att alla ämneslärare arbetar språkutvecklande.   

 

En av matematiklärarna lyfter hur hen försöker arbeta praktiskt med matematikuppgifter. 

Detta får läraren stöd av i forskningen då Sterner och Lundberg (2002) menar att det är av vikt 

att undersöka och arbeta praktiskt med matematikuppgifter för att eleverna skall förstå de 

olika matematiska begreppen. De menar vidare att en del elever behöver känna, höra och se 

begreppen för att få dessa förklarade för sig, vilket även denne matematikläraren menar. 

Hörförståelsens betydelse för läsförståelsen 

Levlin (2014) lyfter hörförståelsen som en viktig avgörande faktor för läsförståelsen då elever 

med lässvårigheter ofta också har svårigheter med hörförståelsen. Levlins resultat visar också 

att elever som har svårigheter med hörförståelsen även har svårigheter i matematiken. I de 

äldre åldrarna, som vår undersökning utgår ifrån, visar både avkodningen och hörförståelsen 

samband med läsförståelsen.  Hörförståelsen har större betydelse för de äldre eleverna än för 

de yngre eleverna gällande avkodningsförmågan (Levlin, 2014). Vi finner detta intressant då 

ingen av våra respondenter lyfter hörförståelsen men samtliga intervjupersoner talar om både 

läsförståelse och avkodning när de berättar om elevers lässvårigheter. Flera av 

matematiklärarna anser att avkodningen är en central faktor för att upptäcka elevers 

lässvårigheter, men lyfter inget om kopplingen hörförståelse och avkodning. Vi ser att detta 

visar på att det saknas kunskap om elevers lässvårigheter och vi ser även att det finns en stor 

risk att lärare missar att lässvårigheterna kan höra ihop med elevernas hörförståelse. 

Arbetsminnets betydelse vid läs- och matematikinlärning 

Det är en matematiklärare som lyfter att arbetsminnet är nödvändigt för att lära sig matematik. 

Vukovic (2012) studie visar att barn med svagt arbetsminne var utmärkande för barn med 

matematiksvårigheter och lässvårigheter. Vi ser här att denna kunskap är av vikt att 

matematiklärare har, dock är det endast en av våra informanter som lyfter detta som en 

nödvändig faktor inom matematiken. Det kan vara så att flera av våra informanter som har 

kunskap om det men det är inget som framkommer i vår studie. Även Stenlunds (2017) och 
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Sterner och Lundberg (2002) bekräftar att arbetsminnet är centralt då elever som läser 

målmedvetet lägger till tidigare kunskap till den nya läsningen och för att kunna göra det 

behöver eleven ha ett arbetsminne som fungerar så eleven kan hålla flera steg i huvudet 

samtidigt.  

Kartlägga lässvårigheter och matematiksvårigheter 

En matematiklärare i vår studie lyfter att hen ibland gör kartläggningar för att ta reda på om 

elevens svårigheter beror på lässvårigheter eller matematiksvårigheter. Men det är ingen 

matematiklärare som lyfter om de genomför standardtester eller mer informella tester för att 

fånga upp elever med lässvårigheter, Elwér (2014) anser att elevers läsförståelse borde 

bedömas kontinuerligt under skolåren.  

 

En matematiklärare i vår studie lyfter att elever som har lässvårigheter inte är hens ansvar. Vi 

tror att denne informant menar att det inte är hen som har den kunskapen för att hjälpa elever 

med lässvårigheter samtidigt som denne matematiklärare berättar hur hen anpassar 

undervisningen. Detta visar, enligt oss, att denne matematiklärare visst besitter kunskap kring 

elever med lässvårigheter. 

Alternativa arbetssätt att arbeta med matematik 

Samtliga matematiklärare lyfter vikten av att låta eleverna diskutera och samtala kring 

matematiska texter och uppgifter. Nästan alla matematiklärare upplever att det hjälper 

eleverna på ett bra sätt genom att förklara och reda ut svåra begrepp och ord. Gambrell (2011) 

poängterar vikten av motivation hos elever. Elever blir mer motiverade av att läsa texter när 

de kan relatera till sig själva. Gambrell (2011) menar att det är centralt att eleverna får samtala 

om texterna tillsammans med sina kamrater. Sterner och Lundberg (2002) lyfter att lärare kan 

hjälpa eleverna att utveckla sin läsförståelse i matematik genom att tala matematik.  

Matematik och läsning 

Vår ambition har varit att undersöka hur matematiklärare upplever att elevers lässvårigheter 

upptäcks i matematiken och hur matematiklärare anpassar undervisningen för elever med 

lässvårigheter. Då den internationella PISA-undersökningen mäter läsförståelse och 

matematik och undersökningen visar på ett högt samband mellan matematik och läsning anser 

vi att den är viktig att lyfta i vår studie. Då läsförståelsen har försämrats under det senaste 

decenniet bland de svenska eleverna ser vi att vår studie är av stor vikt för att lyfta 

matematiklärares erfarenheter av elevers lässvårigheter.  
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Skolan har ett särskilt ansvar för elever som har olika svårigheter att uppnå kunskapskraven. 

Lgr11 och GY11 säger att undervisningen ska anpassas efter varje enskild elevs behov och 

förutsättningar, men Skolinspektionens granskning från 2009 visar att flera grund- och 

gymnasieskolor inte anpassar undervisningen i tillräcklig utsträckning för att tillgodose 

elevernas behov (Skolinspektionen, 2009). 

Upplevelser kontra verklighet 

Vi har undersökt matematiklärares upplevelser av elevers lässvårigheter i matematiken men vi 

vet inte om deras upplevelser stämmer överens med verkligheten. Resultatet från Becevic 

(2011) studie visar att lärarna i studien själva inte anser att deras bedömning skiljer sig från 

sina kollegors medan resultaten visar att lärarna använder sig av olika sätt att bedöma 

elevernas kunskaper. Lärarna har beskrivit hur de upplever bedömningen på gymnasiet. I vår 

studie har lärarna berättat hur de upplever elevers lässvårigheter i matematiken, men vi vet 

inte om deras berättelser skiljer sig från praktiken då vi inte observerat lektionerna. 

12  Avslutande sammanfattning och diskussion 
I vår studie framkommer det att i stort sett alla de intervjuade matematiklärarna anser att de är 

medvetna om att de anpassar sin undervisning till elever som har svårigheter med läsförståelse 

i matematik. Endast ett fåtal av matematiklärarna menar att de inte ser något större behov av 

att särskilt anpassa sin matematikundervisning för att det mest är siffror i matematiken. 

Resultatet visar att beroende på vilken matematiklärare elever med lässvårigheter kommer få 

kan vara avgörande för om de kommer att få individuella anpassningar i matematiken eller 

inte. Det är därför av stor vikt att alla matematiklärare får kunskap om elevers lässvårigheter 

och med hjälp av speciallärare tar del av hur de kan anpassa undervisningen. 

 

Det vi kan utläsa av resultatet från studien är att de flesta matematiklärare har lyft ett antal 

gemensamma faktorer för hur de upptäcker elevers lässvårigheter i matematiken. En av 

faktorerna som majoriteten av matematiklärarna lyfter som en betydelsefull faktor är att 

elevers lässvårigheter upptäcks i de enklare textuppgifterna, medan det är svårare att avgöra 

om det beror på lässvårigheter eller matematiksvårigheter i mer komplexa textuppgifter. Dock 

är det två matematiklärare som menar att texter i matematiken är avskalade från ord som inte 

hör till uppgiften och menar att det även finns bilder som hör till sammanhanget i uppgiften. 

En av dem menar att hen använder sig av siffror i elevens första diagnos så inte läsförståelsen 

skall vara ett hinder. Med detta ser vi hur olika matematiklärare upplever att textuppgifterna 
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ser ut i matematiken. Även om majoriteten av de intervjuade matematiklärarna lyfter 

anpassningar så använder de olika anpassningar och en del av informanterna menar att de 

anpassar mer under prov. Detta visar att beroende på vilken matematiklärare du får kan 

påverka vilka anpassningar elever med lässvårigheter kan få tillgång till i den dagliga 

undervisningen. 

 

Vi ser att matematiklärare har lärt sig att anpassa undervisningen utifrån sina tidigare 

erfarenheter med elever som har lässvårigheter mer än att de har kunskap inom lässvårigheter. 

Därmed ser vi att matematiklärare behöver ta mer stöd och hjälp från speciallärare som har 

vidareutbildat sig inom detta område. Vi ser idag att en del lärare inte vet hur de ska ta hjälp 

av oss som arbetar som speciallärare vilket nog också har att göra med att de inte är säkra på 

vad vår roll är förutom att vi kan hjälpa eleverna. Vi tror att matematiklärare anpassar så 

mycket de kan, men vi tror också att det finns mer kunskap som kan hjälpa dem i sitt arbete 

med elever som har lässvårigheter. Lässvårigheter hos elever kan ställa till besvärligheter för 

både lärare och elever i undervisningen. Speciallärare kan behöva vara till stor hjälp i dessa 

fall. Ett problem kan vara att matematiklärare kanske inte tänker på att det kan behövas stöd i 

matematik. Vi ser att vår studie kan bidra med att sprida kunskaper om att lässvårigheter kan 

innebära svårigheter även i ämnet matematik.   

12.1 Framtida forskning 

Vår studie om matematiklärares upplevelser om hur lässvårigheter framträder är en liten del 

av arbetet med att vidareutveckla kunskapen om hur arbetet med elevers läsförståelse inom 

matematik kan förbättras. Ett arbete som bör få möjlighet att fortsätta att studeras, utvecklas 

och forskas vidare inom. Det är väsentligt att förbättra läsförståelse hos alla elever i alla 

ämnen för att de på ett lämpligt sätt själva ska kunna utveckla och förbättra sitt läsande i alla 

ämnen och kanske kan detta gynna elever som har lässvårigheter i matematikundervisningen. 

Förhoppningen är att denna studie kan inspirera till fortsatta studier inom läsförståelse i 

matematikämnet samt alla andra ämnen i skolan. Kanske även fortbildning i lässtrategier och 

hur olika texter kan läsas, då det är stor skillnad på uppbyggnaden av exempelvis en faktatext, 

en nyhetsartikel och en skönlitterär text. Språket är en central del i människors 

kommunikation och det är därför väsentligt att ha ett brett ordförråd och klara av att läsa olika 

sorters texter. Även om samhället är mer inriktat på att de flesta texter är digitala så behöver 

människor ändå ha kunskap om att läsa och verkligen förstå vad de läser.    
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Vi anser att framtida forskning bör innefatta observationer, kanske tillsammans med 

intervjuer, för att se hur matematiklärare arbetar i klassrummet med elever i lässvårigheter. Vi 

ser också att framtida forskning angående lärares upplevelser av elever i lässvårigheter 

behöver fokusera på andra ämnen i skolan som inte är rena språkkurser, exempelvis 

samhällskunskap, kemi eller slöjd.  Det hade varit intressant att göra en studie där vi följt 

matematiklärare redan från förskoleklass till sista året på gymnasiet. Detta för att se hur 

matematiklärare upptäcker elever i lässvårigheter redan i förskoleklass och hur 

undervisningen anpassas. Därefter om anpassningarna och elevernas utveckling på något sätt 

förändras inom matematiken. 
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