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Sammanfattning 

Syftet med studien var att ur ett lärarperspektiv, upptäcka lässvaga elever i samband 
med textuppgifter inom matematiken, lärarens stöd för dessa elever, om 
matematiksvårigheter och lässvårigheter sammanfaller och huruvida det är 
matematiklärarens ansvar förlässvaga elevers utveckling med just läsningen. Studien 
bygger på en kvalitativ metod och fem semistruktuerade intervjuer med 
matematiklärare och en språkstödlärare. Resultatet visade att det finns ett starkt 
samband mellan elevens läsförmåga och hur de klarar textuppgifter i matematiken. 
En svag läsförmåga påverkar eleven negativt vid lösning av textuppgifter i 
matematiken p.g.a. fel lästeknik om läraren inte är närvarande. Det är inte så ovanligt 
att lässvårigheter och matematiksvårigheter sammanfaller. Lärarens viktigaste roll i 
inlärningsprocessen är att ge eleverna förståelse kring lästekniken på olika sätt och 
att ge eleverna möjligheter till att få upplästa texter. Det är inte matematikläraren 
som ansvarar för utveckling av läsförmåga hos lässvaga elever i textuppgifter utan 
ansvaret är den specialiserade läs- och skrivstödlärarens ansvar. 

Nyckelord: textuppgifter, lässvårigheter, lärarens stöd, problemlösning  

 
Abstract 
 
The purpose of this study was to, from the teacher's point of view; discover pupils 
with reading difficulties in connection with text assignments in mathematics, the 
teacher's support for these students, if difficulties coincide and whether it's the 
mathematics teacher's responsibility to make sure pupils with reading difficulties 
develop their reading ability. The study is based on a qualitative method and five 
semistructured interviews with mathematics teachers and one language support 
teacher.   
The result shows there is a strong connection between the pupils' reading ability and 
their ability to manage text assignments in mathematics. A weak reading ability 
affects the pupil in a negative way when solving text assignments in mathematics due 
to wrong reading technique if the teacher is absent. It is not unusual that reading 
difficulties and mathematics difficulties coincide. The teacher's most important role 
in the learning process is to teach the pupils understanding about the reading 
technique in different ways and to give the pupils opportunity to get spoken texts. It 
is not the mathematics teacher's responsibility to make sure pupils with reading 
difficulties develop their reading ability, rather it's the responsibility of a specialist 
and professional reading- and writing support teacher.  
 
Keywords: text assignments, reading difficulties, teacher support, 
problem solving 
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1. Introduktion 
Internationella rapporter från Skolverket (2011) påvisar att antalet elever som inte 
når kunskapsmål i matematik ökar. Det har konstaterats att dessa elever ofta har läs- 
och skrivproblem. Det har fastslagits att orsaken till de flesta svaga 
matematikresultaten beror på brister i läsförmågan hos lässvaga elever.  
 
I PISA (Programme for International Student Assessment)studien undersökts 
elevernas förmågor inom läsförståelse i olika ämnen bland annat matematik. Studien 
hävdar att elever behöver extra hjälp med läsning och skrivning inom matematik, 
därför tar dessa elever emot specialpedagogiska insatser. Resultaten visar att svenska 
elever inte har tillräckligt goda grundläggande kunskaper och begreppsförståelse i 
matematik. Ett antal elever har allt för bristfälligt ordförråd och de kommer i 
underläge.  
 
Enligt Skolverket (2011) ska elever förstå vad de ska göra i en textuppgift och hur de 
ska gå till väga för att tolka, resonera och lösa lästal. Enligt Malmer (1999) må det 
vara ett problem för lässvaga att tolka inskrivna texter i lästal och skriva rätta 
matematiska symboler för en räkneoperation. Ofta är texten i lästal kompakt och 
innehåller ett svårt språk som eleven ska förstå. Ett gott ordförråd och nödvändiga 
erfarenheter krävs för att tolka den information som står i en textuppgift. För att få 
en innehållsuppfattning krävs en god läsningsstrategi och noggrannhet för att läsa 
mellan raderna i textuppgift och inte tappa bort ord. 
 
På gymnasiets ställs krav som innebär att eleven behöver ha en god livsstrategi samt 
förmår att läsa och tolka undervisningstexter kritiskt. Under min VFU period 
upptäckte jag att eleverna har olika svårigheter med textuppgifter i matematik och 
detta är anledningen till att jag går vidare med detta problem i mitt examensarbete. 
Jag vill ta reda på hur elevens läsförmåga eller lässvårigheter påverkar eleven när det 
gäller textuppgifter i matematiken.  
 
Många av eleverna har brister i läsförmågan eller att de har ett annat modersmål än 
svenska. Jag vill undersöka hur läsförmågan påverkar dessa elever inom matematik 
och om läraren upplever att lässvårigheter och matematiksvårigheter sammanfaller? 
Jag är också intresserad att få veta hur läraren hjälper dessa lässvaga elever. Detta är 
nyttigt för mig som blivande lärare att kunna stödja och inte stjälpa sådana elever i 
framtiden. Jag vill också veta om matematiklärare anser att de har ansvaret över 
elevens utveckling när det gäller läsningen?  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Att undersöka hur lärare upplever lässvaga elever i samband med textuppgifteri 
matematik. Frågeställningarna är: 

• Hur påverkar läsförmågan hos lässvaga elever lösningen av textuppgifter i 
matematik? 

• Är elevens matematiksvårigheter och lässvårigheter inom matematik 
sammanfallande? 

• Vad är lärarens roll kring hantering av problemen hos lässvaga elever i 
textuppgifter? 

• Är det mattelärarens ansvar att utveckla just läsförmågan hos lässvaga elever i 
textuppgifter? 

2. Bakgrund 
I denna del tas tidigare forskning om textproblem, elevens lässvårigheter i 
matematik, språk och matematik och dess påverkan på lässvaga elever samt lärarens 
roll avseende lässvaga elever i textproblem upp. 

2.1Tidigare forskning 
När elever jobbar med textuppgifter kommer de att hitta fler lösningar än om de bara 
jobbar med algoritmer. Det är betydelsefullt för elever att kunna lästekniken. En väl 
underrättadlästeknik leder till en stor väg mot att tolka och upptäcka lösningen till 
uppgifter (Donlan, Cowan, Newton, & Lloyd, 2007). Den neuropsykologiska 
forskningen var ense att språk och förståelse av textuppgifter utvecklas oberoendeav 
varandra (Gelman & Butterworth, 2005). Det menas här att det finns elever som kan 
språket, men ändå har svårigheter i tolkning av textuppgifter medan situationen kan 
vara tvärtom med andra elever. Läsning och räkning av uppgifter är två skilda 
fenomen. En del elever som har svårt att lära sig läsa har andra svårigheter än de 
elever som har svårigheter att lära sig räkna. Inlärningssvårigheter omfattar två 
enskilda fenomen.  
 
Enligt Donlan, m.fl. (2007) är ett mindre problem om eleven inte kan språket än 
lästekniken p.g.a. att texten kan översättas lätt, medan lästekniken är en 
inlärningsprocess som kräver mer förmåga att kunna. Det visar sig att elever kan göra 
hypoteser och tolkningar av olika textproblem om läraren hjälper dem att hitta något 
mönster och struktur vilket är grunden till lösningen. Textinnehållet är en process 
som behövs följas upp stegvis. Det börjar med rätt lästeknik, tolkning och slutar med 
resultat och reflektion. Problemlösning och redogörelse används i alla moment inom 
matematiken. Då ska lärare definitivt ge eleverna förståelse av textinnehåll och 
eleverna själva ska vara motiverade för att de ska klara lösningen.  
 
National Council of Teachers of Mathematics (2000) dokumenthar blivit en viktig 
källa för hur matematiken ska undervisas i skolor.  Sveriges läroplaner påverkas 
mycket av de dokumenten. Det står att de personer som undervisar i matematikska 
ha den professionella vägledningen till rätt och högkvalitativ matematisk 
undervisning. Principles and Standards visar olika versioner och förslag kring vilket 
innehåll och vilka metoder läraren ska använda för att lära eleverna tolka, analysera 
och argumentera resultaten. Detta är en strävan mot en ständig utveckling inom 
lärarens undervisning i matematik och därmed elevernas tankeutveckling. De 
matematiska processerna som elever skall lära sig är problemlösning, bevisföring, 
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kommunikation och redogörelse. Det krävs professionella lärare som behärskar olika 
metoder för undervisning samt ambitiösa elever som har förmågan att resonera och 
ta till sig kunskaper och färdigheter ur en textuppgift. Enligt National Council of 
Teachers of Mathematics (2000) ska eleverna få utrymme till att söka, formulera, och 
kritiskt granska kunskaper och förklaringar. 
 
Enligt Donlan, m.fl. (2007) är en del av skönheten i matematiken när det händer 
intressanta saker och eleverna kommer fram till lösningen av olika uppgifter. Då är 
det viktigt i alla årskurser att skapa diskussioner mellan lärare-elev och elev-elev. 
Genom grupparbete kan elever lära sig att formulera sitt textproblem samt att lyssna 
på andras formuleringar och förklaringar. Författarna i Principles and Standards 
hänvisar eleverna till utveckling genom klassdiskussioner. Ett textproblem kan 
undersökas på flera olika sätt genom samarbete och att eleverna jämför sina tankar 
och idéer. Lärarens uppdrag är att försöka tydliggöra och stärka tankegången eller 
slutledningen hos eleverna. Att uppmuntra elever och ge dem känsla att kunna lösa 
textuppgifter skapar motivation för att börja uppgiften med en rätt ansats. Det är 
oerhört viktigt för eleverna och lärare att skapa en arbetsmiljö där eleverna 
medverkar till att skapa ett uppmuntrande klassrum genom att eleverna är nyfikna 
att lära och att berätta vad som står i texten och lyssna på andras förslag och 
tankegångar i gruppen eller klassen. 

2.2Litteraturgenomgång 

2.2.1 Elevens lässvårigheter i matematik 
Sterner och Lundberg(2005) beskriver att elevens semantiska förmåga är viktig för 
att lösa en matematisk textuppgift. I det ingår att förstå inferenser d.v.s. läsning 
mellan raderna där invävd information finns som måste tolkas. Detta kan vara ett 
sätt för eleven att skapa inre förståelse och få en helhetsbild över vad texten handlar 
om. Om eleven inte har en utvecklad förståelse för läsningen blir det svårt att förstå 
textens innehåll. Sterner och Lundbergtar upp det matematiska språket, olika 
begrepp och termer som kräver förståelse av eleven i en textuppgift och det är viktigt 
för elever som har problem med läsningen att de koncentrerar sig och tolka texten 
noggrant då all information, speciellt i en lång text, måste memoreras. 
 
Vernersson (2002) påtalar att elever som har svårigheter med läsningen kan tycka att 
skolan är jobbig. Både läs- och skrivsvårigheter påverkar andra ämnen också, inte 
bara matematiken. Vidare kan självkänslan hos elever med lässvårigheter sjunka 
genom att eleven ofta misslyckas och upprepar samma fel flera gånger. Detta kan 
vara anledningen till att eleverna undviker att läsa textuppgifter, så att de inte ska 
misslyckas med att lösa det matematiska problemet eller att de får lägre självkänsla. 
Vernersson nämner också Matteuseffekten som innebär att de elever som undviker 
eller övar minst att läsa stannar i sin läsutveckling, medan elever som läser mycket 
däremot fåren progression av lärandet och en god läsutveckling. Malmer (1999) 
menar att elever har olika förutsättningar, behov och lärostilar. Det finns en del 
elever där läsningen kräver mycket av deras energi. Andra söker efter ett ord som en 
signal i texten för att gissa sig till vilken räknemetod som kan vara lämpligt att 
använda för att få fram lösningen. Läsförmågan är beroende på avkodning och 
förståelse av en textuppgift (Høien & Lundberg, 1999) och avkodning är en teknisk 
aspekt av läsning. Den betyderidentifiering av skrivna ord och att transformera dessa 
ord till överensstämmande ljudbild.  
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Enligt Høien och Lundberg använder vissa elever en typ av avkodning som kräveren 
långsam process med tolkning av varje ord enskilt. Vissa elever har andra typer av 
avkodning som ortografisk avkodning som är en snabbare, automatiserad process där 
lagrade ordbilder som underlättaridentifiering av olika ord och betydelser finns. 
Läsförståelse är en process som handlar om att utforska mening i en text genom att 
utnyttja semantisk information för att sedan tolka skrivet material i texten. 
Läsförmåga och läsförståelse beror på effektiviteten i avkodningen och det tidigare 
lagrade språk samt för-och omvärldskunskaper. För att elevensfonologiska 
arbetsminne ska ha en väsentlig funktion krävs denna bearbetning av skrivet 
material. En aktiv bearbetning underlättar avkodning vid läsning av en textuppgift 
och därmed kopplas dessa avkodningar till ett meningsfullt innehåll medanden 
felaktiga avkodningen orsakar lässvårigheter och påverkar läsförståelsen negativt 
(Høien & Lundberg, 1999) För att möjliggöra en bra läsförståelse krävs ett 
långtidsminne medan en brist i arbetsminne leder till att visst skrivet material 
försvinner och svårigheter med tolkning och analysering av olika textproblem 
uppstår. 

2.2.2 Ett textproblem 
Sterner och Lundberg (2005) anser att eleverna behöver få tala om olika begrepp och 
nya ord som dyker upp innan genomgången börjar på lektionen. De menar att varje 
elev har med sig en bakgrundskunskap som gör det möjligt att förstå textens 
innebörd och mening. När en elev får bakgrundsinformation minskar risken att 
eleven räknar fel. Det finns ett samband mellan vad eleven kan och vad de läser. 
Sterner och Lundberg påtalar att läsningen av faktatexter är en aktiv process som 
läsaren konstruerar och förstår utifrån tidigare erfarenheter. De anser att det är lätt 
för eleverna att tappa viktig information i långa texter. I en matematikuppgifts text 
finns många matematiska begrepp och termer med kortfattat språk så det är 
betydelsefullt att eleverna läser texten noggrant för att inte missa något viktigt. Enligt 
Malmer (1999) ökar textproblem, elevensförmåga att tolka, analysera och plocka 
fram de fakta som behövs för att hitta lösningen till en uppgift samt att kunna sortera 
bort oväsentlig information. Detta leder till en stimulering av det logiska tänkandet 
hos elever. Eleven har chansen att analysera och reflektera över ett textproblemmed 
detta följer att eleven har större ett ansvar över sin utveckling och sitt lärande. 
Undervisningen i den svenska skolan är baserat på vad som står i läroplaner och 
kursplaner för respektive ämnen. Enligt Skolmyndighet för utveckling (2007) ska 
elever förstå, tolka, föra och använda logiska resonemang och dra egna slutsatser i ett 
textproblem. Elevens egen uppfattning och tolkning av texten är avgörande för vilken 
lösning eleven kommer att välja. Den största orsaken till de felaktiga lösningarna på 
problem beror på att eleven inte förstår innehållet i texten tillräckligt.  

2.2.3 Språk och matematik 
Enligt Löwing (2008) breder elevens svårigheter med att kunna lösa matematiska 
textuppgifter ut sig och frågan väcks hur sambandet mellan matematik och språk ser 
ut. Det är många pedagogers uppfattning att elever som är lässvaga, har svårt att 
tolka och lösa textuppgifter. Löwing frågar om det är elevers förståelse för läsning 
som brister eller om matematiken är för svår. Författaren menar att elevens 
taluppfattning naturligtvis är en nyckel till förståelse av vissa svåra uppgifter som 
eleven kan möta i en textuppgift.  
 
Enligt läroplanen ska elever, som inte tillfullo behärskar ett språk, ha möjligheter att 
använda olika lärostilar och metoder för att kunna förstå ordensinnebörd i en text 
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(Skolverket, 2011). Detta skapar bra förståelse, kommunikationen blir bättre och den 
kognitiva utvecklingen för andraspråkselever utvecklas snabbare. Säkert finns det 
flera perspektiv bland lärare kring elever som möter olika svårigheter i textuppgifter. 
Var och en av lärarna hittar olika argument och analyser för sin uppfattning baserat 
på egna klassrumserfarenheter. Malmer (1999) beskriver lärarens roll i 
inlärningsprocesser för de elever som behöver systematisk träning i läsning och 
skrivning i en textuppgift där eleverna bör öva på att ta reda på vilka förkunskaper de 
har i matematik och särskilt i textuppgifter. Eleverna måste förberedas före läsningen 
och tala om olika matematiska begrepp innan de kommer fram till lösningen. 

2.2.4 Lärarens roll avseende lässvaga elevers textproblem 
Ahlberg (2001) menar att eleverna måste ha studieanpassning. Det gäller att 
gruppera eller individualisera enligt behov. I gruppen ingår diskussioner, reflektioner 
och när eleverna utbyter tankar kan de lättare komma fram till lösningen på olika 
uppgifter. Individualiseringen innebär att upptäcka var eleven befinner sig 
kunskapsmässigt. Man behöver ge mer tid till lässvaga elever för att de ska kunna 
lösa sina textuppgifter. Eleverna bör ha tillräckligt med tid för att jobba i egen takt 
och reflektera över sina lösningar. Läraren måste hitta de upptäcka lässvaga eleverna 
för att kunna ge rätt hjälp och stöd till dem. Lundberg och Sterner (2005) tycker att 
lärarens ansvar är att tänka på vilka elever som behöver hjälp och inte bara de elever 
som ber om hjälp. Alltså att läraren ska vara medveten om lässvaga elever och deras 
svårigheter med textuppgifter. Det är viktigt för att hjälpa dem i första hand. 
Forskning visade att om läraren utgår från elevens idéer som ett utgångsläge för att 
bygga kunskaper och förståelse. Om läraren visar eleven olika strategier för hur man 
går tillväga att analysera texten, kommer eleven själv vidare fram till lösningen. 
Enligt läroplanen för gymnasiet (Skolverket, 2011)bör läraren ta hänsyn till elevers 
olika kunskapsnivåer, behov och förutsättningar för att kunna ge stöd till eleven. 
Lärarens ansvar är att få eleverna att nå kunskapsmål som skolan strävar efter. För 
att främja elevens utveckling ska planeringen av undervisningen vara olika utifrån 
olika elevers förutsättningar. 

3 Metodologi 
I detta examensarbete används en kvalitativ analysmetod med semistrukturerade 
intervjuer. En kvalitativdesign används istället för en kvantitativ för att kunna 
komma djupare in i ämnet istället för att täcka en större bredd av ämnet. Stukát 
(2011) skriver att intervjuer är en viktigt och en bra metod för forskare när man vill 
genomföra en kvalitativ analysmetod för olika arbeten. I denna del beskrivs hur 
informanterna är valda, datainsamlingen och dataanalysen. Vidare beskrivs hur 
hänsyn tagits till de forskningsetiska principerna. 

3.1Urval 
Till intervjuerna valdes fyra lärare som undervisade i matematik på två olika 
gymnasier i Södermanlands län ut. De kontaktades innan intervjun. För att få 
fördjupad information i ämnet intervjuades också en utbildad högstadielärare med 
extra kompetens att arbeta med elever med läs- och skrivsvårigheter, se mer i tabell 
1nedan. Informanterna intervjuades enskilt och intervjuerna skrevs ner på papper 
samtidigt som lärarna intervjuades.  Informanterna fick välja datum, tid och plats för 
intervjun som ägde rum i lugn och ro. Detta för att få så tydliga svar som möjligt. Jag 
ville ha rika beskrivningar samt tydlighet av mina informanter. 
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Tabell 1. Sammanställning av lärarna som ingår i studien 
Informant Inriktning – undervisning Ålder  

1 Matematik - naturvetenskapliga programmet 40 år 

2 Matematik - teknik programmet  49 år 

3 Matematik - samhälls och naturvetenskapliga 

programmen 

55 år 

4 Matematik – internationell klass 45 år 

5 Special-/stödlärare i läs-och skrivsvårigheter – olika 

klasser 

61 år 

3.2Intervjuer 
En anledning till att semistrukturerade intervjuer valdes är att den möjliggör att 
ställa följdfrågor till läraren (Stukát, 2011). Vidare skriver Stukát att metoden är 
användbar om man har några stora frågor för läraren att svara på. Genom att 
intervjuerna inte är så styrda ges det möjligheter för informanterna att reflektera över 
sina tankar. Ur en humanistisk vetenskap har det kvalitativa synsättet vuxit fram där 
det är viktigt att förstå och tolka resultatet som senare framkommer. Stukát (2011) 
skriver att intervjuaren använder ett fastställt intervjuschema som innehåller en 
bestämd formulering och ordföljd. I detta arbete utvecklades en intervjuguide att 
följa så att samma frågor kunde ställas till olika informanter (se bilaga). Beroende på 
lärarnas svar varierade längden på intervjuerna mellan ungefär 60 till 80 minuter. 
 
Det är viktigt att ha en meningsfull tankegång och skapa ett sammanhang kring det 
ämne som studeras (Patel & Davidsson, 2003). I en kvalitativ undersökning är den 
personligaförståelsen en viktig och betydelsefull referens som leder mig vidare att 
tolka och analysera de resultat som jag fick ur erfarna informanters perspektiv. 
Stukát (2011) nämner att intervjuaren kan uppträda med ordval, tonval och 
ansiktsuttryck på så sätt att den som intervjuas förstår meningen med frågan. I denna 
typ av intervju försöker man skapa en interaktiv situation mellan informanter och 
den som frågar så att svaret blir så neutralt som möjligt. Kvale (2009) anser att en 
intervju ger otroligt många förklaringar till det man undrar över och en forskare har 
möjlighet att välja mellan att intervjua i grupp eller enskilt. Detta har olika fördelar 
och nackdelar som basera på vad som man söker efter. Att intervjua folk i grupp ger 
möjligheter för deltagare att bemöta varandra och vara delaktiga i diskussionen. 
Risken finns ju alltid att en deltagare kan dominera hela samtalet och få ett större 
utrymme för att diskutera, argumentera och reflektera runt sina åsikter. I så fall 
tystnar vissa medan de andra dominerar samtalet. 

3.3Dataanalys 
Analysen började med att transkriberaråmaterialet d.v.s. utvalda delar ur 
intervjuerna. Efter det lästes samtliga intervjuer flera gånger för att klargöra och 
jämföra likheter och olikheter bland svaren. Svaren på intervjufrågor lästes flera 
gånger och sorterades utifrån att liknande svar lades i samma hög. Sedan markerades 
varje hög med ett nyckelord t.ex. tid. Detta nyckelord motsvarades svar på en 
intervjufråga (se bilaga). Sedan lästes dessa svar flera gånger för att definiera dem 
som resultat på frågeställningar i denna undersökning. 
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Denscombe (2000) anser att man vid resultatanalys inte bara ska läsa av utskrifterna 
från informanter utan att försöka läsa deras tankar och åsikter också. Han tycker att 
det är lika viktigt med det som sägs och inte sägs i intervju. Man bör titta på helheten 
av intervjuer och samtal vilka ska vara i enlevande kontext. 

3.4Validitet och reliabilitet 
Det är möjligt att det förekommer många reliabilitetsbrister vid en kvalitativ 
undersökning (Stukát, 2011).En av dessa brister kan vara att informanterna tolkar en 
fråga eller ett svar på ett fel sätt. Enligt Stukát kan man undvika detta genom att 
informanterna kommer först tolkar det svar de har fått och sedan får de en möjlighet 
och chans att förklara om intervjuaren har tolkat något fel. Om en annan forskare får 
samma resultat vid undersökning av samma arbete så har arbetet högre reliabilitet 
(Denscombe, 2006). Resultatet i min undersökning bygger på just de lärarna som 
blev intervjuade, men det blir förmodligen andra resultat om någon annan 
undersöker samma sak med andra informanter. Det vill säga jag fick inte en generell 
bildfrånmin undersökning utan en bild om dessa lärarens åsikter. Att genomföra det 
man tänkte undersöka ger en hög validitet (Stukát, 2011).  

3.5Forskningsetiska aspekter 
Enligt forskningsetiska principer är det viktigt att informanterna ska vara medvetna 
om syftet med undersökningen, hur den kommer att gå till och att veta att den 
information som informanten lämnar ifrån sig endast används i denna undersökning.  
Det är viktigt att jag har respekt för informanter och deras frivillighet att delta i en 
intervju. Det är möjligt att när som helst att avbryta intervjun om den intervjuade 
personen vill göra det. Informanter har också rätten att bestämma villkor för 
intervjun. Det är viktigt att i arbeten att ta hänsyn till etiska principer som hänvisar 
till att det inte ska vara möjligt att identifiera de informanter som redan har ställt upp 
på att bli intervjuade i en intervju. Lärarna i intervjuerna är anonyma men viktig 
information som jag får av dem, särskilt den information som krävs för att jämföra 
resultaten av intervjuer mellan de olika informanterna. Det material som samlats in i 
en intervju inte lämnas ut till någon annan utan endast användas i denna 
undersökning. 

4. Resultat 
I denna del följer en redogörelse från intervjuarna med respondenterna för: 
 

• Hur påverkar läsförmågan hos lässvaga elever lösningen av textuppgifter i 
matematik? 

• Är elevens matematiksvårigheter och lässvårigheter inom matematik 
sammanfallande? 

• Vad är lärarens roll kring hantering av problemen hos lässvaga elever i 
textuppgifter? 

• Är det mattelärarens ansvar att utveckla just läsförmågan hos lässvaga elever i 
textuppgifter? 
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4.1 Läsförmågan hos lässvaga elever och dess påverkan i textuppgifter 
inom matematik? 
Lässvaga elever har inga bra strategier att läsa och tolka av en textuppgift inom 
matematiken om inte läraren hjälper dem. Det kan vara orsaken till att lässvaga 
elever inte orkar arbeta med textuppgifter p.g.a. en svag läsförmåga. Det är värre med 
långa texter, som gör lässvaga elever mer förvirrade vid läsningen. 
 
Enligt de fyra informanterna vill sådana elever gärna räkna ren algebra och hoppa 
över textuppgifter i boken. Inom algebra finns det bara rätt eller fel medan 
textuppgifter kräver energi för läsningen för att sedan kunna diskutera, tolka och 
resonera kring texten. Elever med en bra läsförmåga har bättre chans att visa 
matematiska kunskaper i en textuppgift än att utföra rena algoritmer. 
 
Så fort lässvaga elever kontrollerar textuppgiften börjar de plocka fram miniräknare 
som stöd och trygghetsfaktor enligt två av informanterna. Lässvaga elever tror att 
miniräknaren är ett hjälpmedel för lösningen av hela textuppgiften. Istället för att 
lässvaga elever koncentrerar sig på läsning och tolkning av texten blir de upptagna av 
vilka knappar de ska slå på miniräknaren för att komma fram till svaret.  
 
Alla informanter är eniga om att eleverna inte är vana vid läsningen och därmed inte 
har lästekniken som omfattar indelning av en textuppgift i olika delar beroende på 
uppgiftens syfte och mål. Informanterna menar att eleverna inte är medvetna om 
uppgiftens syfte och mål t.ex. kräver vissa uppgifter bara svar medan andra kräver 
redovisning av hela lösningen. I så fall behöver eleverna kunna den anpassande 
metoden som används vid lösningen av en textuppgift. Ibland är ett felaktigt svar inte 
lika viktigt som metoden. Informanterna nämner också att matematik är ett språk 
som omfattar olika matematiska begrepp som eleven ska behärska för att kunna tolka 
uppgifter. Språket haren viktig betydelse för att kunna förstå vilken text som helst. 

4.2 Om elevens matematiksvårigheter förekommer tillsammans med 
lässvårigheter inom matematiken? 
Alla informanterna nämner att om vissa elever har svårigheter i matematiken 
överhuvudtaget, så kan de inte lösa en textuppgift pga. brist på matematiska 
kunskaper. Däremot har vissa elever svårt med läsförståelsen och kan inte lösa en 
textuppgift fastän de är kunniga inom matematiken. Det är två skilda saker som inte 
går att jämföra, men som ofta är sammanfallande. Enligt informanterna är det 
ganska klart att elevens lässvårigheter och problem med läsuppgifter i matematiken 
sammanfaller eftersom eleverna inte kan komma fram till lösningen därför att 
eleverna inte kan förstå vad som står i texten.   

4.3 Lärarens roll kring hantering av problemen hos lässvaga elever i 
textuppgifter? 
Tre informanternämner att det är lärarens uppdrag att först upptäcka elevens 
läsförmåga och att sedan gå vidare med hjälp och stöd. Genom lärarens olika 
observationer vid elevens läsning av textuppgifter, kan dessläsförmågabedömas, men 
det är inte lätt att upptäcka det om eleven inte ber om hjälp. Det kan vara så att 
eleven upptäcks genom dess reflektion, tolkning och lösningen av texten särskilt om 
lösningen är felaktig flera gånger. 
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Två informanter anser att läraren måste se till vad eleven har med sig som tidigare 
kunskaper genom att t.ex. utföra olika test inom matematiken. Lässvaga elever har 
oftast svårt att förstå och tolka textens innehåll om de inte är medvetna om några 
matematiska begrepp eller har tidigare kunskaper som en nyckel till lösningen. Alla 
informanter nämner att det inte finns tillräckligt med resurser i skolan angående 
lässvaga elever i textuppgifter jämfört med lässvaga elever i andra ämnen som t.ex. 
naturvetenskap där läraren kan använda laborativa material som är ett viktigt 
hjälpmedel till förståelse av olika texter. 
 
De möjligheter som finns i skolan som hjälpmedel till lässvaga elever inom 
matematiken är inte många. Det finns stöd här och där, men inget stöd inriktat mot 
varje elev. En av informanterna talade om att nu finns det upplästa böcker vilka 
konstruerade för lässvaga elever och dyslektiker. Dessa böcker kostar mycket och 
skolan har ofta inte tillräcklig ekonomi för att ha tillgång till dem. Tre av 
informanterna nämner att det beror på elevers enskilda behov vilken sorts stöd de 
får. Det kan vara allt från gruppering, studieverkstad och läxhjälp eller 
mattecentrum. Informanterna är överens om att läraren bör ha en viss tid för varje 
elev för att läsa upp en mening åt gången och låta eleverna plocka information ur 
meningen, strukturera informationen och göra en uppställning på olika delar.  

4.4 Om det är mattelärarens ansvar att utveckla just läsförmågan hos 
lässvaga elever i textuppgifter? 
Enligt alla informanter ligger ansvaretinte alls på matematikläraren utan stödet bör 
vara ifrån olika håll. Föräldrars attityder och stöd påverkar elevens intresse och 
utveckling i skolan. Hemmet är viktigt för elevers läs- och skrivutveckling. Det har en 
stor betydelse för elevens inlärning att hemmet visar positiva attityder till skolan och 
elevens skolarbete. 
 
Det är också speciallärares ansvar att få eleverna träna mer på läsning. Alltså att det 
ska finna någon professionell lärare som har ansvar att utveckla lässvaga elevers 
läsförmåga. I en textuppgift kan det vara mycket information att ta in samtidigt. 
Informanter tror att det är ännu viktigare för dem som har läs- och skrivsvårigheter 
att verkligen strukturera upp uppgiften, att ta en del i taget, annars är det nog svårt 
att förstå helheten. 
 
Enligt två av informanterna har nyanlända elever svårt att förstå, tolka och lösa 
textuppgifter. Därför behöver de ett speciellt stöd från en svensk- eller speciallärare 
för att träna språket och läsningen innan de går vidare till att lösa uppgifter inom 
matematiken. Det krävs enmental kapacitet för att kunna tolka en textuppgift utan att 
ha förståelse för olika begrepp i texten. Att ha ett annat modersmål än svenska kan 
vara svårt när eleven arbetar med läsuppgifter eftersom de först ska förstå svenskan 
och sedan själva uppgiften. 
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5. Resultatanalys 

5.1 Läsförmågan hos lässvaga elever och dess påverkan i textuppgifter 
inom matematik? 
Malmer (1999)nämner olika studier kring elevers svårighetermed textuppgifter inom 
matematik. Dessa svårigheter bygger på fyra faktorer, nämligen: förståelse av 
lässtrategier, vilket betyder att läsa mellan rader i texten, förståelse av information, 
förstå definitioner av begrepp som ingår i texten och kognitivt tryck d.v.s. förståelse 
av att ställa upp denna information. Enligt informanterna har eleverna inte rätt 
lästeknik för att läsa hela meningen och mellan raderna, tolka och förstå vad 
uppgiften har för mål. Det är orsaken till att dessa elever undvikertextproblem och 
ofta hoppar över dem.  
 
Alla informanter hade samma åsikt om att betydelsen av att göra rätt ansats genom 
att ställa upp uppgiften, syfte och mål. Alltså att eleverna tolkar uppgiften rätt från 
början för att komma fram till svaret. Till sist ingårett metaperspektiv vilket innebär 
ransonering kring textens fördelar och nackdelar eller att diskutera frågor om textens 
funktion och innehållet. Eleverna behöver lära sig lästeknik för att klara av 
textuppgifter ska läraren vara uppmärksam på elevernas avkodning samt förståelse 
(Høien & Lundberg, 1999). Enligt informanterna är en konsekvens om eleverna inte 
kan lära sig studietekniken och strategier för respektive ämne att de får olika 
svårigheter i att förstå den texttypen eleverna arbetar med. Därför behöver eleverna 
få hjälp med studietekniker och speciellt lästekniken med textuppgifter. För att 
eleverna ska minnas all ny information och därmed tolka och lösa textuppgiften så 
behövs det en bra strategi. Den bästa strategin kan vara att eleverna först delar upp 
texten i mindre delar, sedan att organisera information i form av en tankekarta och 
där efter relatera informationen från en okänd till känd kunskap. Eleverna bör lära 
sig att anknyta ett nytt begrepp till ett känt begrepp (Klingberg, 2007). 
 
Förutom lässtrategier, som nämndes, beror lässvårigheter också på andra faktorer 
som påverkar läsförmågan. En av de faktorerna kan vara mediciniska orsaker och 
funktionsnedsättning av dyslexi eller språkstörning. Emotionella faktorer liksom 
nedsatt hörsel eller syn kan vara också en orsak som stör läsningen. En annan orsak 
kan vara språket.  Elever som har svenska som andraspråk kan ha lässvårigheter med 
texter på svenska. Eleverna bör förstå vad som står i texten för att vidare kunna 
analysera, jämföra och dra slutsatser. 
 
Enligt läroplanen för gymnasiet (Skolverket, 2011) skaläraren uppmuntra sina elever 
till läsning av olika böcker för att få förståelse för studietekniken. Av detta följer 
utveckling i lösningar av textuppgifter i matematiken samt att dra slutsatser från vad 
de redan vet. Sedan kan man lära eleverna hur de kan gå till väga för att tydliggöra 
tolkning av en text genom att använda sina kunskaper för argument och slutledning. 

5.2 Om elevens matematiksvårigheter förekommer tillsammans med 
lässvårigheter inom matematiken? 
Läsförståelsesvårigheterna påverkar förmågan att resonera kring textuppgifter i 
högre grad. Enligt Löwling (2008) har lässvårigheter och matematiksvårigheter 
skilda kognitiva profiler. Matematiksvårigheter kopplas till en bristande medfödd 
förmåga att förstå, approximera och manipulera mängder och numerisk information i 
matematiken. Lässvårigheter kan däremot kopplas till bristande fonologisk förmåga 
som är en medfödd förmåga för att förstå, skapa samt manipulera fonologisk 
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information. Olika studier visaratt matematiksvårigheter och lässvårigheter i ungefär 
40-60% av fallen sammanfaller. Språkliga komponenter är en potentiell koppling 
mellan läsförmåga och matematisk förmåga eftersom de anses relevanta för läsning 
som påverkar matematisk förmåga (Gelman & Butterworth, 2005). Även 
informanterna var överens om att elever som har matematiska svårigheter och 
språksvårigheter ofta sammanfaller. Eleverna kan klara funktionslära, räkna 
ekvationer, statistik, men så fort man bakar de områdena in i textuppgift så får 
eleverna betydligt svårare att hänga med.  

5.3 Lärarens roll kring hantering av problemen hos lässvaga elever i 
textuppgifter? 
En professionell lärare ska utgå från elevens tidigare kunskaper och inlärnings 
strategier. Genom denna kunskap förhindrasatt eleven misslyckas. Lärarens roll är 
att visa eleverna hur de ska bearbeta textuppgifter och dessutom följa upp elevers 
textläsning. Vid planeringen av olika textuppgifter är det lärarens uppdrag att 
besvara didaktikens grundfrågor: Vad ska undervisningen handla om? Hur ska det 
bearbetas? Vem riktar sig undervisningen till? (Malmer, 1999).  Lärarens uppdrag är 
att följa de arbetssätt som passar elevers lässtrategier (Skolverket, 2011). Det är 
viktigt att läraren har ett samtal med eleverna angående texters innehåll då läraren 
får förståelse förelevernas olika behov och hur mycket av texten eleverna har tillägnat 
sig. Läraren kan också se hur mycket eleverna kan återge med sina egna ord. När 
läraren planerar omformulerade frågor för eleverna blir det lättare att upptäcka 
elevers nivå (Høien & Lundberg, 1999). 
 
För att underlättakan lärare använda lättlästa texter som innehåller omväxlande 
långa och korta meningar samt. Läraren kan variera sin undervisningstext genom att 
använda en lärobokstext, en film, ett drama eller en bild som förklarar innebörden av 
textuppgiften(Alvesson & Sköldberg, 2008). Idag förmedlas de mesta kunskaper via 
texter i skolans värld. I detta fall undviker eleverna långa främmande texter med 
abstrakta begrepp och passiv form. Istället för detta använder eleverna praktiska 
exempel. Enligt Vygotskij (2001) är utveckling av förståelse är vetenskapliga begrepp 
en hemlighetsfull och komplicerad process under elevens skoltid. Vygotskij menar att 
risken kan vara att eleven belastar sitt minne och lär sig förklaringen utantill istället 
för att förstå ordets betydelse eller innebord när läraren håller på att förklara ett 
begrepp. Han menar att resultatet blir en utveckling av intellektet och inte 
utvecklingen av en begreppslig förståelse. Om eleven tankemässigt lär sig att förstå 
den process som ligger bakom ett begrepp är eleven redo för ordet. Denna process 
pågår inom elevensproximala utvecklingszon. Med detta är Vygotskijs teori om språk 
och tankeutveckling i nära relation med didaktik. 
 
Läraren kan pröva olika modeller för läsförståelse. De modellerna kan utgå i 
huvudsak från två olika perspektiv. Ett botten–upp perspektiv som handlar om 
läsförståelse av texten och textens struktur. Medan ett top-down perspektiv handlar 
om att läsaren använder sin egen förförståelse för nya informationer i texten 
(Reichenberg, 2008). Det finns en annan omfattande och interaktiv modell som 
beskriver samspelet mellan läsaren, texten och situationen. Denna modell innefattar 
läsarens förståelse för betydelser och grammatik, d.v.s. kognitiv kapacitet med 
textens språkliga strukturer och förståelse i den lärmiljö eleven befinner sig i. 
Lärarens uppdrag är att få eleverna lära sig hitta strukturer som kan underlätta eller 
stjälpa elevernas förståelse. Det kan finnas en instruktion i texten som till exempel 
täcker textens syfte och kan bidra tillelevens bättre läsförståelse. Läraren måste 
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hjälpa eleverna att möta skoltexten och försöka synliggöra begreppens kontext för 
dem. Det innebär att läraren skall använda olika aktiviteter som till exempel bild, 
drama, film eller laborationer för att utveckla ett sådant språk inriktat arbete, 
konkretisera ämnet samt synliggöra elevernas egen förförståelse. Lärarens uppdrag 
är att ge lektionerna olika inramningar och dessutom att beskriva hur begrepp kan 
kopplas till varandra (Stensmo, 1997). Informanterna som alla var matematiklärare 
nämnde gruppering. Att dela in eleverna i olika grupper är viktigt vid diskussioner 
och tankeutbyten. Informanternas erfarenheter är att eleverna kan komma fram till 
olika lösningen genom samarbete i grupper. Myndigheten för skolutveckling (2007) 
tar upp argumentation och diskussion av olika textproblem vilket ger möjligheter till 
eleverna att upptäcka olika lösningar på samma problem.  

5.4 Om det är mattelärarens ansvar att utveckla just läsförmågan hos 
lässvaga elever i textuppgifter? 
Enligt informanterna klarar eleverna en vanlig uppgift utan att ha något problem, 
medan de inte kommer fram till lösningen om man formulerar samma fråga i form av 
en textuppgift. Därför behöver eleverna få hjälp med både språket och studietekniker 
och speciellt lästekniken med textuppgifter. Lässvaga elever behöver träna på olika 
typer av texter samt att tyda och tolka information. Det är viktigt för dessa elever att 
ha stöd från en speciallärare som har kompetens att undervisa elever med behov av 
särskilt stöd. Eleverna bör lära sig tyda, förstå och tolka texter stegvis, göra 
förutsägelser i olika texter samt att kunna fylla ut textens tankeluckor. 
 
Möllås (2009)påtalar i sin avhandling att vissa gymnasieelever har ett behov av 
särskilt stöd. Behovet är att utöka kompetens för att kunna upptäcka, förstå samt 
hantera elevernas olika intellektuella, sociala och emotionella likheter och olikheter 
genom att ställa krav på förändrade och flexibla arbetssätt. Att arbeta med elever 
enligt deras behov. Elevers skolmisslyckande beror kanske på läsningen. Det är 
många gymnasieelever som lämnar skolan under första året eller inte påbörjar en 
gymnasieutbildning som ofta har läs- och skrivsvårigheter. Dessa elever behöver en 
riktig studieingång med intensiv läsning för att kunna nå skolans mål. 

6. Diskussion 
Lärarens uppdrag är att möta elever där de befinner sig, att skapa multimodala 
inlärningsmöjligheter, att utgå från de kompetenser eleven redan har (Colnerud, 
2007). Jag tycker att om läraren är medveten om elevens nivå och hur mycketden har 
tillägnat sig från tidigare skolår underlättaslärarens planering kring dessa elever med 
avseende på deras kunskapsnivå. Undervisningen bör anpassas till elevers olika 
enskilda behov och i så fall ska läraren ta hänsyn till en varierande undervisning som 
passar elever med olika lärostilar. Jag är medveten om hur viktigt det är att variera 
undervisningsinnehåll och sätter upp olika teorier, metoder och analys för egen 
undervisning för att stödja lässvaga elevers kunskapsutveckling. En av metoderna 
kan vara att man förklarar en textuppgift på flera olika sätt och undersöka vilket sätt 
olika lässvaga elever får. Mitt uppdrag som lärare är att se till eleverna att få det 
utrymme till att utforma olika sorter av uppgifter på flera olika sätt. Det kan vara 
anledningen till motivation att lära sig bättre.  
 
Att prova sig fram bland olika lärostilar är viktigt för eleven för att vara medveten om 
sin egen lärostil.  Under min VFU-period provade jag att jobba med individualisering 
och hjälpa eleverna att ta reda på deras lärostilar. Jag ville få eleverna medvetna om 
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att egna inlärningsprocesser. Eleverna måste veta vad de kan och inte kan för att 
jobba vidare och täcka upp bristen. För att fånga upp elevers olika lärostilar är det 
viktigt att de får använda olika former av inlärningsmoment, vilket ställer stora krav 
på läraren att ha en varierad undervisning. En del lässvaga elever behöver jobba 
enskilt för bättre koncentrationsförmåga. Andra lässvaga elever vill hellre jobba i 
grupp där det sker diskussioner tillsammans med andra elever. Detta kan vara 
anledning till att lära sig studietekniken. Jag håller med mina informanter att 
undervisningen ska varieras beroende på elevers behov och textens svårighetsgrad. 
Det är alltid bra att variera sitt sätt att lära. Ofta har man något sätt som fungerar 
bättre, men det kan också vara så att det inte spelar någon roll för en person, vilken 
inlärningsstil som man använder sig av. Det kan fungera bra med alla, enligt svar på 
fråga 7 (se bilaga). 
 
Ibland finns det inte tillräcklig med resurser i skolan så att läraren kan variera 
undervisningen. Alla informanterna i studien nämner att det måste finnasinlästa 
matematikböckerochmöjligheten att ge extralektioner med en resurslärare förutom 
det extrastöd lärarna själva samt mattecentrum erbjuder. Idag är det ungefär en 
femtedel av Sveriges elever som har läs- och skrivsvårigheter. Då är det central att 
fråga om det är vettigt att elever får upplästa matematikböcker eller att de får sämre 
resultat? Samt om det primära är att tänka på ekonomi och därmed inte ha tillräckligt 
med resurser i skolan eller att tänka på lässvaga elevers framtida studier? Dessa 
frågor måste man ta reda på för att hjälpa lässvaga elever med sina svårigheter i 
textuppgifter.  
 
I denna uppsats belyser jag hur lässvaga elever integrerar med textuppgifter i sin 
lärmiljö. Jag upptäckte i mina intervjuer att läsandet är en viktig del av elevernas 
lärmiljö och förståelse. Jag tycker att den laborativa delen i matematik kan vara en 
viktig bärare och medskapare i ett kommunikativt meningsskapande miljö. Den delen 
kan omfatta musik, drama, film och rörelse. Enligt forskningen är meningsskapandet 
medierat som innebär att detta sker på många olika språkliga uttrycksformer. Vid 
kommunikationen begriper man både verbala och ickeverbala språket förmening 
skapande i olika sammanhang och situationer. Talspråk, skriftspråk och bildspråk är 
de bästa metoder som passar matematiska undervisningar eftersom de syftar till att 
motivera och utveckla elevers förmågor att följa, analysera och genomföra olika 
resonemang och textproblem. 
 

Det som jag reagerade mest på vid intervjuerna är att eleverna har tillgång till 
grupparbete. Jag fick en positiv känsla eftersom jag själv planerade grupparbeten på 
min VFU. Principles and Standards (2000) skriver att läraren ska försöka skapa en 
bra miljö för eleverna att våga diskutera, lyssna och fråga varandra. Samtidigt som 
eleverna får en kunskapsutveckling får de också en motorisk och socialutveckling. Ett 
grupparbete hjälper eleverna att förstå andras åsikter och bli förstådda genom 
tankeutbytet med varandra. När jag ställde fråga 9 (bilaga) var det ett tydligt svar 
från informanterna att nivågruppering kan innebära att lässvaga elever är bladade 
med mer kunniga elever så att de utbyter tankar och idéer med varandra. I detta fall 
har lässvaga elever möjligheter att lär sig lästeknik samt tolka och lösa olika 
textuppgifter. Det står i läroplanen att lärare ska lära elever att kritiskt granska fakta. 
Ur denna synvinkel behöver eleverna ha möjligheter till att diskutera, fråga och 
lyssna. Enligt Stensmo (1997)finns det sju intelligenser nämligen den logisk-
matematiska, den spatiala, den lingvistiska, den musikaliska, den kroppslig-
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kinestetiska, den interpersonella samt den intrapersonella. Inom t.ex. matematik kan 
sociala elever med interpersonella intelligenser arbeta enskilt och i grupper. Under 
min VFU period upptäckte jag att eleverna diskuterar och förmedlar tankar och idéer 
med varandra när de arbetar i grupper.   

7. Ny forskning 
Undersökningen som har genomförts var en kvalitativ undersökning. Av 
undersökningen fick jag fram en bild av lärarens syn kring lässvaga elever 
ochtextuppgifter inom matematiken. Denna bild täcker endast de intervjuade 
lärarna. För att få en bredare bild avämnet så skulle det vara intressant att genomföra 
flera liknande undersökningar och få enklarare bild över hur elever möter 
textuppgifter och speciellt. Det är också intressant att undersöka lässvaga elever som 
har tillgång till bättre resurser i skolan t.ex. upplästa böcker med enklare 
förklaringar. 
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Bilaga 

Här tar jag upp de intervjufrågor som min undersökning är baserade på. 

1. Tror du att elevens lässvårigheter och läs uppgift i matematiken sammanfaller? 
2. Kan du förklara hur elevers läsförmåga påverkar dem vid lösning av en 

textuppgift inom matematiken? 
3. Hur resonerar du kring elevens arbete med läs uppgift jämfört med rent algoritm 

i matematik? 
 

4. Är elevens tidigare erfarenhet kring ett läs uppgift avgörande till att komma fram 
till lösningen? 

5. Hur anser du sambandet mellan elevens språk och matematik? 
6. Vilka möjligheter finns i skolan som är ett hjälpmedel till lässvaga elever inom 

matematiken? 
 

7. Är det en bättre inlärnings strategi för lässvaga elever att variera övningar genom 
att arbeta med mera ”fylleriövningar” i matematiken? 
 

8. Är det lärarens absoluta ansvar att hjälpa lässvaga elever med sina  
9. Vilka arbetsmetoder skall läraren utföra för att stödja och hjälpa lässvaga elever 

inom matematiken? 
10. Hur uppfinner man lässvaga elever? 

 

 


