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Syfte 
Studiens syfte var att undersöka hur lärare ser på sambandet mellan läsförmåga och 

tuella rapporter visar att elevers läsförmåga har försämrats samtidigt 
om matematiksvårigheterna har ökat. Viss forskning pekar på ett samband mellan dessa två 
mnesområden.  

atikinlärning i ett brett register från förskoleklass till högskolenivå. 

t 

väl som 
utomatiserad taluppfattning krävs för en gynnsam utveckling i matematik. Elever som är 
ssvaga får ofta problem vid de benämnda talen. Det är viktigt att allt lärande tar avstamp 

vens förutsättningar. En kartläggning av eleven bör genomföras så att anpassning 

 

 

 

matematiksvårigheter. Ak
s
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Metod 
En halvstrukturerad intervjumetod med fenomenologisk ansats användes och totalt 
intervjuades fyra erfarna lärare. De intervjuade hade alla mångårig erfarenhet av elevers läs- 
skriv- och matem
 
 
Resulta
Resultatet visade att det finns många faktorer som samverkar när eleven får svårigheter. Det 
är viktigt att rikligt med tid och övning ges när elever ska befästa grundläggande kunskap. En 
automatiserad ordavkodning är en avgörande faktor för god läsförmåga, lik
a
lä
utifrån ele
kan ske i förhållande till elevens proximala nivå. Vidare påvisade resultatet att självbild och 
självförtroende påverkar elevens lärande i hög grad. 
 
 
Nyckelord: läsförmåga, matematik, matematiksvårigheter, samband 
Keywords: mathematic, mathematics difficulties, reading, reading difficulties 
 

 

 

 

    



 
 

Innehåll 
bstrakt i 

nehåll ii 

. Inledning ............................................................................................................................... 4 
............................................................................................................................... 5 

lärning och svårigheter med läsning........................................................................ 5 
edvetenhet................................................................................................ 5 

Me der ..................................................................................................................... 6 
r färdigheter .............................................................................................. 7 

................................................................................................................ 7 

2.

2.
3. Sy

3.
3.

4. M
4.
4.

5.
6.

 
R

Bi

A
 
In
 
1
2. Bakgrund

2.1 Läsin
2.1.1 Språklig m
2.1.2 to
2.1.3 Övning ge
2.1.4 Högläsning
2.1.5 Svårigheter med läsningen ........................................................................................ 8 
2.1.6 Orsaker ...................................................................................................................... 9 
2.1.7 Tidiga varningssignaler ........................................................................................... 10 
2.1.8 Åtgärder................................................................................................................... 10 
2 Matematikinlärning och svårigheter med matematik..................................................... 12 
2.2.1 Matematikkunskaper ............................................................................................... 12 
2.2.2 Matematiksvårigheter.............................................................................................. 12 
2.2.3 Definitioner på svårigheter i matematiken .............................................................. 12 
2.2.4 Utredning och bedömning....................................................................................... 14 
2.2.5 Pedagogisk bedömning ........................................................................................... 14 
2.2.6 Byggstenar............................................................................................................... 15 
2.2.7 Timplan och arbetsinsats ......................................................................................... 16 
2.2.8 Åtgärder för lustfyllt lärande................................................................................... 17 
3 Bakomliggande faktorer till svårigheter i matematik och läsning ................................. 18 
fte och frågeställningar .................................................................................................. 21 

1 Studiens syfte ................................................................................................................. 21 
2 Frågeställningar.............................................................................................................. 21 
etod................................................................................................................................... 22 
1 Val av datainsamlingsmetod .......................................................................................... 22 
2 Provintervju.................................................................................................................... 22 

4.3 Urval av informanter ...................................................................................................... 23 
4.4 Tillvägagångssätt............................................................................................................ 23 
4.5 Bearbetning av data........................................................................................................ 24 
4.6 Tillförlitlighet ................................................................................................................. 24 
4.7 Etiska aspekter................................................................................................................ 24 
 Resultat................................................................................................................................ 25 
 Diskussion ........................................................................................................................... 32 
6.1 Metoddiskussion............................................................................................................. 32 
6.2 Resultatdiskussion.......................................................................................................... 33 
6.3 Slutdiskussion................................................................................................................. 36 

eferenser 
 
Bilaga A: Missivbrev 
 

laga B: Intervjuguide  

    



 
 

 
 
 

1. Inledning 
 
 
En av skolans viktigaste uppgifter är att ge elever grundläggande kunskaper i det svenska 
språket och inom matematiken. Det är betydelsefullt att eleverna lär sig läsa och skriva, då det 
är grunden till all annan kunskap. NCM:s rapport (2002:2, s.165) lyfter fram att ”…det starka 
sambandet mellan läsförståelse och problemlösning i matematik understryker också att 
utvecklingen av god skriftspråklig kompetens är av avgörande betydelse för god matematisk 
kompetens…” Skolminister Baylan (Stockholmstidningen, 2004) skrev att läsförmågan har 
stor betydelse för att elever skall klara samtliga ämnen i skolan och därför ville han öka 
satsningen på läsförståelse. I media och i olika internationella och nationella rapporter (Trend 
in International Mathematics and Science Study [TIMSS], 2003; Programme for International 
Student Assessment [PISA], 2003; Nationell utvärdering av grundskolan [NU], 2003) har det 
framkommit att elevers läsförmåga och matematikkunskaper har försämrats. I TIMSS anger 
man för lite undervisningstid i matematik i kombination med för lite fortbildning till lärare, 
som några av orsakerna till de dåliga resultaten. Även NU-03 påtalar att lärare med giltig 
utbildning som undervisar i matematik har minskat.  Enligt Nilsson, prefekt på institutionen 
för humaniora och samhällsvetenskap vid högskolan i Gävle (Arbetarbladet, 2006) har det 
funnits en tid då lärarutbildningen inte satsat tillräckligt på läs- och skrivutveckling, men att 
man efter Högskoleverkets kritik har bättrat sig och påbörjat en revideringsprocess, vilket 
innebär att det kommer att bli en förändring. Enligt läroplanen för grundskolan 
(Utbildningsdepartementet [Lpo-94], 1994) skall varje elev efter genomgången grundskola 
behärska det svenska språket i tal och skrift. De ska också ha ett grundläggande matematiskt 
tänkande och kunna tillämpa det i vardagslivet. När elever inte uppnår de mål som är 
fastställda enligt kursplanerna påverkas deras möjligheter att söka in på de nationella 
gymnasieprogrammen. De blir hänvisade till de individuella gymnasieprogrammen, vilket kan 
leda till att de får svårigheter i framtiden, vilket i sin tur kan leda till en negativ självbild och 
självkänsla. Vi anser att det finns anledning att hysa oro, då det på sikt kommer att få 
känslomässiga konsekvenser för eleverna genom den utslagning som sker. 
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2. Bakgrund 

detta kapitel kommer vi att presentera teoretisk forskning kring läsinlärning, lässvårigheter, 
atematikinlärning, matematiksvårigheter och samband mellan dessa.  

et måste komma 
nderfund med att bokstäver representerar talspråket och att talade ord går att dela upp i 
råkljud som kan skrivas med bokstäver. För att barnet skall lyckas knäcka koden krävs det 
älp och vägledning från vuxna.  

Redan i förskolan måste man arbeta med att uppmuntra barnen att skriva bokstäver, ord och 
eddelanden samt väcka barnens motivation och lust till att vilja läsa. I och med att barnen 
ir medvetna om språket, bokstäverna och dess ljud får de ett större ordförråd och 
greppsbildning. För att väcka barnens läsintresse är det viktigt att introducera dem i 
ckernas värld (Myrberg, 2003). 

 
et har visat sig i många studier att övningar kring språklig och fonologisk medvetenhet 
imulerar och har en positiv inverkan på läs- och skrivinlärningen. Avsikten med övningarna 
 att stimulera den språkliga medvetenheten, speciellt förmågan att urskilja språkljuden. I 
rskolan använder sig pedagogerna av övningar som huvudsakligen ska skärpa lyssnandet. 

enare i undervisningen förs även bokstäverna in som sedan ska kopplas till språkljuden. 
vningarna ska bland annat vara förutbestämda och fullbordade för att barnen ska tycka att de 

 
 
I 
m
 

2.1 Läsinlärning och svårigheter med läsning 
 
I detta avsnitt redogörs olika författares teorier kring läsinlärningen och svårigheter med 
läsningen.  

2.1.1 Språklig medvetenhet  
Språklig medvetenhet innefattar två sidor, talande och lyssnande hör till betydelsesidan och 
läsande och skrivande hör till formsidan.  Talande och lyssnade utvecklas i naturliga 
samtalssituationer, ”här och nu” situationer, då barnet fokuserar sig på språkets innehåll utan 
att vara medveten om dess formsida. Denna procedur är inte ansträngande för barnet då den 
även kan använda andra uttrycksmedel, för att ge uttryck för sina tankar och känslor. Desto 
större krav ställs på barnet när det ska möta språkets formsida, vilket kräver en högre 
abstraktionsförmåga. När barnet har kommit till insikt och kopplat samman att talade ord kan 
formas som bokstäver, skrivas som ord på papper och att dessa går att läsa, då har barnet 
flyttat sitt perspektiv från betydelsesidan till formsidan (Stadler, 1998). 
 
Lundberg (2006) påpekar att tal och skrift är olika, det är lika självklart att lära sig att tala 
som att gå, däremot är det inte lika självklart att lära sig skriftspråket. Skriften är en slags kod 
till själva talandet. Barnet måste bli medvetet om ordens uppbyggnad och att dessa går att dela 
upp i mindre bitar. Har man inte kommit på detta kan man inte heller läsa. När barnet skall 
lära sig läsa måste barnet successivt vända blicken från det talade språket mot ett mera 
distanserat språk. Skriften kräver ett mer korrekt språk än det talade, då det inte går att 
förklara sig i samma utsträckning som i talet om någon inte skulle förstå. I det talade språket 
ingår även tonfall, blickar, ansiktsuttryck, pekningar och gester. Barn
u
sp
hj
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är roliga. De ska vara systematiskt ordnade, regelbundna och väl strukturerade med ökande 
svårighetsgrad i förhållande till barnens ålder och utvecklingsnivå.  Det är viktigt att 

 då inte någon form av tragglande får förekomma (Stadler, 1998). 

Det första och det viktigaste som barnen skall lära sig i skolan är att läsa och skriva. 
äskunnighet är nyckeln som skall ge tillträde till all annan kunskap.” (Taube, 2000, s. 45). 

om att orden i talspråket är 
rd. 

• Ordavkodning - barnet har kommit till insikt att språkljud kopplas samman med 

i läsning - barnet läser texter tillräckligt snabbt och med det rätta tonfallet, 
satsmelodin, och förstår det lästa.  

 ägnar hela sin uppmärksamhet till textens innehåll och 

, 2004). 

lat språk samt förståelse. Dessa två delar är nödvändiga för 
tt få ut betydelsen av ett tryckt och skrivet budskap. En bristfällig avkodningsförmåga ger 

.1.2 Metoder 

övningarna är lustfyllda
 
”
L
Läsförmågan kan delas upp i fem olika dimensioner, då de samspelar med varandra samtidigt 
som de har sitt eget utvecklingsförlopp.  
 

• Fonologisk medvetenhet - barnet har kommit till insikt 
uppbyggda av språkljud, fonem, som kan bilda alla slags o

bokstäver, då en bokstav exempelvis kan representera flera språkljud.  
• Flyt 

• Läsförståelse - barnet
avkodningen är korrekt, barnet inriktar sitt intresse till förståelsen av det lästa. Barnet 
har förmågan att uppfatta och utnyttja meningsbyggnaden i texten, då barnet kan läsa 
mellan raderna och skapa sig ett inre scenario om vad texten handlar om. På det här 
stadiet spelar både minnet och den inre ordbanken (ord som barnet sedan tidigare 
känner till betydelsen av) en betydande roll.  

• Läsintresse - barnet måste redan från början få uppleva glädjen och lusten av att läsa. 
Läraren har ett stort ansvar att lägga grunden för att barnet skall bevara intresset och 
motivationen till läsning måste läraren utarbeta ett genomtänkt material. Barnets 
utveckling hänger samman med läsintresset (Lundberg & Herrlin

 
Läsprocessen innefattar två delar, avkodning och förståelse, som är beroende av varandra. Har 
man en uppövad, snabb avkodningsfärdighet kan man rikta hela sin uppmärksamhet och 
förståelse på texternas innehåll (Stadler, 1998). Elbro (2004) påpekar att läsningens två delar 
innefattar avkodning och förståelse och att barnet inte kan läsa utan dessa två komponenter. 
För barnets fortsatta språkutveckling är båda delarna betydelsefulla. ”Det är helt avgörande 
för läsutvecklingen att eleven uppnår en säker och snabb avkodning. Även om en säker 
avkodning inte är den enda komponenten i läsning, är den en nödvändig förutsättning för 
läsförståelse” (s. 33). 
 
Även Taube (2000) framhåller att läsprocessen består av två delar, avkodningen, som går ut 
på att översätta skrivet språk till ta
a
dålig läsförståelse, för att få en god läsförståelse krävs en felfri och automatiserad 
avkodningsförmåga samt ett rikt ordförråd. För en god läsförståelse krävs även läsarens aktiva 
medverkan i läsningen samt att läsaren har rika erfarenheter av omvärlden och är förtrogen 
med skriftspråket. 

2
De lärare som följer sina elevers läsutveckling med formella och informella metoder lyckas 
bättre än de lärare som inte ger tid eller engagerar sig åt detta (Lundberg & Herrlin, 2004). 
”Lärarens kunnande och personliga kvalifikationer har i undervisningen en större betydelse än 
vilken metod som verksamheten anses tillämpa. Resultatet beror på hur man i olika 
situationer tillämpar sin metod, möter eleverna och skapar goda inlärningsmöjligheter.” 
(Stadler, 1998, s. 51). 
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Den skicklige läraren skall behärska många metoder, arbetssätt och material där kunskaper 
om barns språkutveckling, läs- och skrivprocessen och ett strukturerat arbetssätt inkluderas. 

äraren måste alltid utgå från elevernas förmåga och individuella strategier (Myrberg, 2003). 

 kunnighet i den ena eller andra metoden är en faktor att 
kt i sammanhanget är naturligtvis den enskilda 

e
 
Enl  
klasstorleken, skolklim

2.1
Till n
vik  
(2004) 
läsa så
en läm
och vil
en bra 
upp
 
Likaså 
av utom d skrivandet 

) krävs det mycket tid, övning och uppmärksamhet när ett barn skall 
ra sig läsa och skriva. Elbro (2004) poängterar att det krävs mycket övning innan man 

n (Elbro, 2004, s. 101). 
 

rrlin (2004) understryker det sagda med att säga att det krävs övning, minst 

erade språket via böckernas värld och fördelarna är många.  

L
 

Det behöver knappast understrykas att det är omöjligt att generellt ta ställning för eller emot den 
ena eller andra metoden. Det beror på vilket tillvägagångssätt som kan anses vara bäst i varje 
enskilt fall. Lärarens preferens för och
ta hänsyn till. Ytterligare omständigheter av vi
levens personlighet och inlärningsförmåga (Taube, 2000. s. 66). 

Stadler (1998) går det inte att stirra sig blind på metodikigt en då sociala faktorer, 
atet, samspelet mellan lärare, elev och föräldrar påverkar inlärningen. 

.3 Övning ger färdigheter 
 början är läsningen kontrollerad m e en den blir automatiserad genom övning. Det är 

tigt att ge barnen god tid och lugn och ro att befästa denna förmåga (Stadler, 1998). Elbro 
framhäver att det bara finns en väg till automatisering och det är träning. Eleverna ska 

 mycket som möjligt och ska läraren förse dem med texter som är intressanta och med 
plig svårighetsgrad. Är texterna för svåra kan de knäcka eleverna och de tappar lusten 
jan att läsa. Upprepad läsning, då 10-15 minuter används till att återläsa samma text är 
metod när avkodningen ska automatiseras. ”Vid upprepad läsning läses samma avsnitt 

repade gånger tills läsningen är flytande och med god intonation.” (s. 137). 

är det med skrivprocessen. Enligt Taube (2000) bör även den automatiseras och det är 
ordentligt stor betydelse för nybörjaren att de första trevande försöken me

ger positiva upplevelser. Lundberg (2006) poängterar att skrivningen skall gå parallellt med 
läsningen för att de första skrivarförsöken hjälper barnen att förstå ordens ljudmässiga 
uppbyggnad. Skrivningen hjälper också avkodningsfunktionen vid läsningen.  Teleman 
(2004) understryker detta med att säga att skrivandet är ett sätt att lyfta fram sina egna tankar 
och komma ihåg dem. ”Skrivförmågan är inte någon exklusiv kunskap, förunnad ett fåtal, 
utan skrivandet är ett hantverk som kan läras in och utvecklas genom övning.” 
(Svensklärarföreningens årsskrift, 1997, s. 11). 
 
Enligt Myrberg (2003
lä
besitter denna färdighet. Barnet måste få möjligheten att läsa mycket och varierat då det inte 
finns några genvägar för att påskynda läshastigheten. 
 

Att tillbringa flera timmar i veckan i flera år åt att lära sig något har barnet dock inte varit med 
om förut. Därför är den största risken i den första undervisningen att barnet blir uttröttat. Och 
om barnet ger upp för tidigt så får det inte den övning som tidvis är den enda vägen framåt i 
läsutvecklinge

Lundberg & He
5000 timmar innan en färdighet sitter.  

2.1.4 Högläsning  
Lundberg (2006) påpekar att högläsning är en medverkande kraft till barnets språkliga 
utveckling. Redan under småbarnsåren kommer många barn i kontakt med skriftspråkets 
egenart och det distans
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• Barnen skapar sig klarare inre bilder om hur ord kan vara uppbyggda för att 

stimulansen av de skrivna orden gör att de vill uttala dem högt och tydligt. 
• Barnens utveckling av ordförrådet stimuleras genom att de kommer i kontakt med nya 

ord i skriften som de normalt inte kommer i kontakt med i ”här- och - nu” situationen. 
• 
• 

• 

 
ed barnen väcker man deras intresse för böckernas värld, då 

 tal och skrift. 

tveckling.  Det är även viktigt att det finns 

ingsproblem/inkodningsproblem och 
sför

skrift
varfö
den fö

a änna synsättet har mestadels kretsat kring att det är 
barnet som har dessa svårigheter, då man satt in åtgärder i form av kompensatorisk 

underv ning i särskild undervisningsgrupp. Synsättet att det kan vara 

se dyslexi, 

Barnen möter skriftspråkets egenart, meningsbyggnad och uttryckssätt. 
Barnens förståelse växer successivt om hur berättelser kan vara uppbyggda och är en 
förberedelseprocess till när de själva ska läsa. 
Läs- och litteraturintresset stimuleras för att de har upptäckt att i böckernas värld finns 
äventyr, spänning, förnöjelse, kunskap och glädje. 

• Under dessa stunder får barnen träning i att vara uppmärksamma, koncentrerade och 
sitta stilla. 

Genom att diskutera det lästa m
de blir medskapande och intar en aktiv roll. Att man läser med inlevelse, intonation, rätt 
tempo och pauseringar för att sätta in dem i innehållet samtidigt som det ska fängsla dem är 
viktigt. Läsningen bidrar till en bättre förståelse av världen och ens egen tillvaro då barnen 
kommer i kontakt med ord som de normalt inte kommer i kontakt med i det talade språket, 
samtidigt som ordförrådet växer i och med det lästa. De barn som inte får uppleva läsningen 
och böckernas värld utvecklar inte ordförrådet på samma sätt och får därmed sämre kunskaper 
om världen (Lundberg, 2006). 
 

Högläsning är ett viktigt redskap för att ge barn insikter om kopplingen mellan
Den upplästa texten ger en god uppfattning om skriftspråkets struktur långt innan barnet själv 
kan läsa. Högläsning bidrar till utveckling av såväl syntaktisk som fonologisk förmåga, till 
ordförrådsutvecklingen och medvetenhet om berättelsestrukturer (Myrberg, 2003, s. 39). 

 
Lundberg (1984) påpekar högläsningens betydelse för barnets utveckling av språket. De barn 
som växer upp i hem, där man läser och skriver mycket får nästan aldrig problem med 
skriftspråket i skolan. Barnen blir tidigt medvetna om skriftspråkets egenart och att 
satsmönster, språkliga klanger, ordvändningar och sätt att uttrycka sig införlivas i deras 
medvetande. Myrberg (2003) lyfter fram att högläsning, samtal om böcker, ord och bokstäver 
i hemmet bidrar till en positiv läs- och skrivu
tillgång till mycket böcker både i förskolan och på lågstadiet. Barnen bör vara aktiva och 
delaktiga kring det lästa, då de kan ställa frågor och resonera kring innehållet. 

2.1.5 Svårigheter med läsningen 
onsensusforskarna betraktar både avkodnK

lä ståelseproblem som läs- och skrivsvårigheter. Problemen uppenbarar sig i 
språkssammanhang, när man har svårt att förstå och meddela sig i skrift. Faktorerna till 
r man befinner sig i dessa svårigheter kan vara många, men de brukar oftast visa sig i 
rsta läs- och skrivinlärningen (Myrberg, 2003).  

 
Det är cirka 20 % av samtliga barn som har läs- och skrivsvårigheter, då svårigheterna finns 
hos barnet eller hos omgivningen. Det llm

specialpedagogisk is
omgivningen som har dessa svårigheter håller på att växa fram, då man vill låta barnet vara 
kvar i undervisningsgruppen samtidig som man skall utveckla nya pedagogiska arbetssätt. 
Man måste söka flera orsaker till vad svårigheterna beror på och inte enbart 
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olämpliga arbetsmetoder, annat modersmål eller kulturella förklaringar som 
förk r

2.1
Grunde  
sva  kan tala rent. 
De r
ord. Dy ler, 1998). 
 

D
lj
i 
skrivsvårigheter (Stadler, 1998, s. 92). 

kilja och komma ihåg språkljuden på grund av fonologiska 

• 
• 
• 
•

krivsvårigheter 
 vilket leder till läs- och skrivsvårigheter 

la ingsgrunder till svårigheterna inom läsning och skrivning (Sandström Kjellin, 2004). 

.6 Orsaker 
n till att barn får svårigheter med skriftspråket beror till största delen på fonologiska

gheter. Det gäller barn som har svårigheter med artikulationen och som inte
ha  svårigheter med att kunna särskilja olika ljud och komma ihåg ljudens ordningsföljd i 

slektiker visar ofta att de har dessa brister (Stad

ålig läsförståelse och långsam läsning beror oftast på brister i avkodningen. Förmåga till säker 
udanalys och automatiserad ordavkodning är nyckeln till en god läs- och skrivförmåga. Brister 
just dessa grundläggande förmågor är de största stötestenarna för personer med läs- och 

 
Orsaker till att läs- och skrivsvårigheter uppstår, bottnar oftast inte i en enda orsak utan det 
kan vara flera orsaker som samverkar. Några av de vanligaste orsakerna är   
 

• att eleven har gått miste om grundläggande element på grund av stor frånvaro den 
första skoltiden  

• bristande kognitiv och språklig förmåga som gör att eleven inte kan ta till sig 
undervisningen 

• att eleven inte kan urs
svagheter  
att undervisningssättet inte är anpassat till elevens inlärningsförmåga 
att det finns konstitutionella faktorer som dyslexi 
att eleven har en liten hjärnskada eller andra neurologiska avvikelser 

 en medicinsk klenhet med temporärt nedsatt inlärningsförmåga 
• nedsatt hörsel eller syn 
• emotionella bekymmer, kanske inom familjen eller i kamratrelationerna, då eleven har 

svårt att ta emot undervisningen (Stadler, 1998, s. 92-93).  
 
Andersson, Belfrage & Sjölund (2006, s. 10) påpekar att människor som får svårigheter med 
skriftspråket beror på 
 

• dyslexi - språkbiologisk bakgrund, vilket är en specifik typ av läs- och s
• koncentrationssvårigheter -
• dålig undervisning - vilket leder till stora svårigheter med läsinlärningen 
• en allmän utvecklingsstörning - då läsförståelsen och skrivförmågan påverkas 
• andra skäl - kan bottna i att elever med annat modersmål har dåliga kunskaper i det 

svenska språket. Barns språkliga medvetenhet har inte stimulerats tillräckligt under 
förskoleåldern samtidigt som de har för lite läsvana.   

 
Enligt Myrberg (2003) kan läs- och skrivsvårigheter uppstå på grund av 
 

• dåligt fungerade läsförståelsestrategier 
• bristande syntax (ordföljd) 
• bristande förmåga att analysera ord 
• dåligt ordförråd 
• brister i flyt och automatisering 
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• bristande läs- och skrivstimulans på grund av ogynnsamma förutsättningar i skola och 
hem 

 
påtalar att barn med läs- och skrivsvårigheter inte har fått tillräckligt med 

2.1.7 
Det s
bör va
 

• rustrerad och ledsen 

nd, 2006, s. 18). 

2.1
Det r 
tödåtg a felaktiga strategier och få 

med inlärningen av det mest elementära; kopplingen mellan ljud och 
b
h
b na blir svårare. En 
s et lönar sig att 
g (Stadler, 
1
 

Barn so heter och dyslexi kan upptäckas 
nan de börjar skolan. Det man ska vara uppmärksam på är om de inte är intresserade av rim 

ntra barnens intresse 
ll alla slags ordlekar, för att stimulera den språkliga medvetenheten, särskilt den fonologiska 

me med den första läs- och skrivinlärningen i 
skolan (Andersson, Belfrage & Sjölund, 2006). 
 
Det ma kt att barn befinner sig i dessa svårigheter är att 
”vä  omedelbart för annars kommer svårigheterna att bli 
stör , 2006). Det är viktigt att skapa förutsättningar för 

Stadler (1994) 
övning, då övning ger färdighet. Barn med läs- och skrivsvårigheter som kommer i kontakt 
med skriften första gången reagerar olika. Vissa får en utåtagerande aggressivitet medan andra 
vänder den inombords, då magvärk eller depressioner uppstår. Så gott som hos alla väcks en 
olust och motvilja till läsning. 

Tidiga varningssignaler  
om är tidiga varningssignaler under den första läs- och skrivinlärningen och som man 
ra uppmärksam på är när barnet  

• inte visar några intressen för bokstäver, ord och böcker 
• i förhållande till sina kamrater både lär sig att läsa och skriva långsammare 
• läser knaggligt och sakta 
• ofta läser ord som påminner om varandra fel som exempelvis igen och ingen 
• får svårigheter med de benämnda talen i matematiken 
• gör felstavningar och tappar ändelser i ord som exempelvis smörgåsen blir sögås 
• skriver ord och/eller siffror i fel ordning 
• presterar sämre i förhållande till sin naturliga förmåga 

känner sig f
• får låg självkänsla 
• har svårigheter att koncentrera sig 
• vill göra andra saker istället för att läsa och skriva   
   (Andersson, Belfrage och Sjölu

.8 Åtgärder 
 ä viktigt att upptäcka de barn som har inlärningssvårigheter så tidigt som möjligt för att 

ärder ska kunna sättas in, för att de inte ska hinna befästs
dålig självbild. 
 

… man bör vara grundlig 
okstav. Om man går för fort fram med den inlärningen riskerar man att någon eller några inte 
inner med att befästa kunskap. Hos dem uppstår då en osäkerhet och en sammanblandning av 
okstäver som förvärras när flera bokstäver kommer in i bilden och lästexter
ådan osäkerhet hindrar flyt i läsningen, vilket är nödvändigt för läsförståelsen. D
å långsamt och systematiskt fram med de inledande momenten i bokstavsinlärning 
998, s. 95). 

m befinner sig i riskzonen att få läs- och skrivsvårig
in
och ramsor, bokstäver och ordlekar. Då bör man inom förskolan uppmu
ti

dvetenheten. Den är betydelsefull i kontakten 

n inte får göra när man har upptäc
nta och se” utan man skall reagera 
re (Andersson, Belfrage & Sjölund

    10



 
 

elev  
förödande när man inte tar elevers läs- och skrivsvårigheter på allvar och bara ser tiden an. 

öljderna blir att de tappar självförtroendet och inte bemödar sig om att läsa. För att förhindra 

Taube (2000) framhäver att elever som har upplevt den tidiga läs- och skrivinlärningen 
vförtroende och att upprepade misslyckanden har lett till att 

riskerar att få läs- och skrivsvårigheter. Vidare säger 
aube att man redan i de tidiga åldrarna måste arbeta förebyggande så att sådana onda cirklar 

inte v att stimulera barnets talade 
spr  tt positivt 
kla
 
Enl  ed 
me o erna 
må a örstå 
sina g rategier då de skall 
lösa p erktyg måste användas för att 
ska e  varje elev. Det är viktigt att varje elev får utvecklas 
efter sin läs- och skrivutvecklingsnivå. De elever som tillämpar fel strategier bör 
upp öjlighet att ge dem sitt stöd i syfte att finna rätt 
stra i amtala om texter och dess innehåll 
båd  före läs ingen, unde läsningen o  har 

 att göra. Molloy (Svensklärarföreningens årsskrift, 1997) lyfter fram att 
 fram människor emellan när de samtalar om det skrivna och lästa samtidigt 

t både som förälder och som pedagog ge beröm istället för kritik oavsett om 
amstegen är små, för att det betyder mycket för självförtroendet och den egna förmågan hos 

barne
nivå b
självf
hemm
(Ande
 
Screeningtest kan användas för att upptäcka om en elev inte har begripit eller lärt sig 

sättas in, då läraren bör ha erfarenhet och 

er som inte besitter denna färdighet då ingenting mognar av sig självt. Det kan vara 

F
att läs- och skrivsvårigheter uppstår finns förebyggande pedagogisk verksamhet, då hög 
lärarkompetens är den viktigaste enheten för att eleverna inte skall få läs- och 
skrivsvårigheter. Om läraren enbart inriktar sig på och tillämpar en metod i den pedagogiska 
undervisningen medför det risker för elevers läs- och skrivutveckling (Myrberg, 2003).  
 

negativt riskerar att få sänkt själ
elever tappat lusten att lära sig. Dessa elever försöker undvika att läsa och skriva samt att de 
är inne på en riskabel väg eftersom de 
T

 ska uppstå. De förebyggande insatserna kan vara i form a
åk, språkliga medvetenhet och läslust samt att som pedagog skapa e

ter med hemmet.  ssrumsklimat och goda kontak

igt Lundberg (1984) är självbild, självkänsla och tilltro på sin egen förmåga förankrad m
tak gnition. Vilket Taube (2000) poängterar är av kritisk betydelse när man läser. Elev
ste ktivt lära sig att planera, styra och utvärdera sin egen inlärning för att de skall f
 e na tankeprocesser och förmåga. Att styra dessa med rätt val av st
 u pgifter. Myrberg (2003) framhäver att diagnostiska v

pa nskilda individuella program för

märksammas genast då läraren har m
teg er. Elbro (2004) poängterar att eleverna måste få s
e n r ch efter läsningen vilket gynnar förståelsen som

med metakognition
kunskapen växer
som förståelseprocessen fördjupas. Det processorienterade skrivandet stärker också tänkandet.  
 
Det är viktigt at
fr

t. För att uppgifterna inte ska bli ouppnåeliga är det viktigt att bryta ned dem till den 
arnet behärskar. Följderna av sådana uppgifter skapar motivation, framgång och positivt 

örtroende och barnet vill mer. Vidare måste det finnas ett samarbete mellan skolan och 
et. Samarbetet bygger på att man hjälps åt att stötta barnets läs- och skrivutveckling 
rsson, Belfrage & Sjölund, 2006). 

tillräckligt, men individuella kontroller kan också tillämpas. Grov screening tillämpas vid 
bedömningen om vilka elever som ska få särskilda insatser. En kartläggning bör göras av 
elevens studiesituation och hur svårigheterna har uppkommit när stödinsatser ska sättas in. 
Därefter utvecklas en individuell plan med lämpliga metoder, arbetssätt och tidpunkter för 
uppföljning och kontroll. Gällande elever med funktionshinder bör det praktiska ansvaret vara 
uppdelat mellan skolhälsovården och en lärare med specialutbildning. Hos de elever som 

isar stora problem bör enskild undervisning v
passande utbildning inom området. I komplicerade fall bör även en specialist anlitas  
(Stadler, 1998). 
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2.2 Matematikinlärning och svårigheter med matematik 
 
I detta avsnitt skildras olika teorier kring matematikinlärning och svårigheter med matematik.  

 

2.2.1 Matematikkunskaper 
Att ha kunskaper i matematik är en mänsklig rättighet. Den person som inte har tillgång till ett 
grundläggande matematiskt kunnande löper stor risk att inte kunna delta i viktiga moment i 
vårt samhälle, enligt Ljungblad (2006). Alla människor vet att man måste kunna läsa, skriva 
och räkna. Lyckas man inte med detta blir man ganska snart dumförklarad både av sig själv 
men också av omgivningen (Malmer, 1992). Att lära sig räkna är en rättighet som varje 
människa bör få tillgång till och ett självklart mål i den svenska skolan. I läroplanen för 
grundskolan kan man läsa följande ”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången 
grundskola behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i 
ardagslivet.” (Lpo 94). Verkligheten ser inte ut såv  idag, då ett av de stora problemen i den 

ll andra inlärningsproblem. Det gäller också att skilja 

är en fördel då olika varianter av 

svenska grundskolan är det stora antalet elever som misslyckas med att nå upp till en godkänd 
nivå i matematik (Ljungblad, 2006; Sjöberg 2006). Det är inte ovanligt att man möter elever 
som har tappat all lust till matematiken och vuxna som påstår att de aldrig har lärt sig att 
räkna (Ahlberg, 1995). De känner sig dumma och annorlunda jämfört med sina jämnåriga 
kamrater och många drabbas av livsleda och depressioner som följd av ständiga 
misslyckanden (Adler & Holmgren 2000), vilket författarna har uppgett som en av de mest 
oroväckande följderna. Risken för att elever i specifika matematiksvårigheter hamnar i 
sekundära problem är överhängande. Att barn som år efter år misslyckas ger upp till slut, kan 
resultera i att barnet blir utåtagerande, skolkar från skolan eller får dålig självkänsla, vilket i 
förlängningen kan bli farligt för barnet. Samtidigt är Ljungblad (2001) övertygad om att 
nästan alla grundskolans elever kan nå godkänt i skolmatematiken, under förutsättning att 
skolan får en ökad lärartäthet kring barnen. 
 

2.2.2 Matematiksvårigheter 
Matematiksvårigheter är inget nytt fenomen. Forskning och observationer av dessa 
svårigheter har uppmärksammats under det senaste århundradet. Det finns ett flertal studier 
där man har undersökt hur vanligt förekommande matematiksvårigheter är (Magne, 1967; 
Malmer & Adler, 1996; Adler, 2000; Ljungblad 2001, Sjöberg 2006) och man beräknar att 
matematiksvårigheter finns hos 6 – 12 % av eleverna. Adler och Holmgren (2000) påtalar att 
svagheten i dessa studier är att fastställa när det enbart handlar om matematiksvårigheter eller 
m det är en kombination i förhållande tio

på, om man bara är en långsam räknare eller om man är en person med specifika 
räknesvårigheter. Gruppen som har matematiksvårigheter är oroande stor och det är en 
markant ökning bland elever ju äldre de blir. Denna ökning innebär att fler och fler elever 
finner matematik både svårt och tråkigt Det finns anledning att hysa oro för vilka 
konsekvenser detta ger på lång sikt, dels söker allt färre sig till matematikinriktade linjer på 
gymnasiet (Malmer & Adler, 1996), dels sker det en utslagning bland elever rent 
känslomässigt.   

2.2.3 Definitioner på svårigheter i matematiken 
mmanhang pratar man om olika former av matematiksvårigheter vilka oftast I pedagogiska sa

kategoriseras under fyra huvudrubriker. Detta 
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matematiksvårigheter kräver olika sorters hjälp (Adler & Holmgren, 2000; Mal
996).  

mer & Adler 

svårigheterna är totala. Denna form är mycket ovanlig (endast någon promille av 
befolkningen) och framträder endast i samband med stora påvisbara hjärnskador.  

e både matematiksvårigheter och läs- och 
krivsvårigheter, oavsett vilken intelligensnivå, sociala nivå eller vilket kön de tillhörde. De 

vårigheter inte påverkar läs- och skrivinlärningen. Däremot 

nvända dyskalkylibegreppet för att beskriva barns svårigheter i matematik 
släget. Enligt honom pekar viss forskning 

1
 

 Alkalkyli – handlar om en generell oförmåga att utföra matematiska operationer, 

 
 Dyskalkyli – är matematikens motsvarighet till läs- och skrivsidans dyslexi, dvs. 

specifika svårigheter. Det är oftast elever med normal begåvning, men ojämnhet i den 
matematiska förmågan. Men går också att härleda till ojämnhet i den allmänna 
begåvningen.  

 
 Allmänna matematiksvårigheter – är oftast kopplade till en sänkt allmän begåvning, de 

har ett långsammare tempo i inlärningen i både tanke och handling. Svårigheterna 
visar sig även i andra ämnen. Eleverna är ”jämna” i sina svårigheter och de har 
likadana färdigheter och strategier från dag till dag. 

 
 Pseudo-dyskalkyli – är känslomässiga blockeringar som ofta har en psykosocial 

bakgrund. Svårigheterna kan inte direkt förklaras med kognitiva brister utan beror 
främst på känslomässiga blockeringar, ofta något som flickor i de högre årskurserna 
drabbas av.  

 
Lundgren och Ohlis (2003) påtalar att elever som har läs- och skrivsvårigheter ofta får 
svårigheter även i matematiken, då de lätt förväxlar tecken och gör omkastningar när de ska 
hantera siffror. Ofta försämras elevernas resultat när de kommer fram till de benämnda talen, 
lästalen, då resultatet ofta avgörs av hur de kan läsa och tolka texten. I en studie gjord av 
Jordan, Hanich och Kaplan (2003) visade det sig att elever med endast matematiksvårigheter 
utvecklades snabbare i det matematiska, i jämförelse med elever som har läs- och 
krivsvårigheter eller elever som hads

s
kom fram till att matematiks
påverkar läs- och skrivförmågan matematikinlärningen. 
 
Enligt Ljungblad (2003) är det viktigt att man som lärare sätter sig in i kriterierna för de olika 
grupperna, eftersom barnen fungerar olika beroende på sina specifika svårigheter. Det är 
också viktigt att ge hjälp på rätt sätt, felaktiga hjälpinsatser kan till och med förvärra 
problemen. Om man tränar på sådant som inte är möjligt att träna upp riskerar eleven att 
hamna på fel nivå. Även om eleven har svårigheter med den grundläggande matematiken är 
det ibland nödvändigt att gå vidare och arbeta på en högre nivå för att hjärnan och tänkandet 
ska få en utmaning och kunna utvecklas optimalt (Adler 2001).  
 
Benämningen dyskalkyli har under de senaste tio åren fått en allt större genomslagskraft när 
det gäller elevers matematiksvårigheter. Sjöberg (2006) har i sin avhandling både granskat 
och ifrågasatt dyskalkylibegreppet. Han anser att man skall använda sig av 
dyskalkylibegreppet med stor försiktighet då begreppet uppvisar stora brister. Enligt honom 
skall man inte a
även om han inte avfärdar begreppet till fullo i dag
på att 6 % av grundskolans elever lider av denna dys-funktion, det innebär 80 000 elever i den 
svenska skolan. Därmed skulle det vara ett av de absolut största pedagogiska problemen i den 
svenska skolan. Samtidigt konstaterar Adler (2001) att dyskalkyli existerar som medicinsk 
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diagnos sedan flera år tillbaka och att den gruppen är minst lika stor som gruppen som har 
dyslexi, det vill säga minst 6 % av den totala befolkningen.  

Enl  
Det är 
kan sk vara 
vils ledande då det rent språkligt närmast innebär bristande förmåga att utföra beräkningar. 
Me
förmåg
man ka
 

Specifika räknesvårigheter som kan innefatta problem med att skriva siffror i rätt 
o
u
i 

 
llmänt kan man säga att ju äldre barnet är vid bedömning och utredning av 

ma
som fr
påverk
blocker in tur ger kunskapsluckor även i andra ämnen (Malmer & Adler, 1996). 

et är viktigt att se till helheten hos eleven (Malmer & Adler, 1996) och därför skall större 

 är problemet utan det är vi 
uxna i dess omgivning och vårt snäva sätt att se deras tankegångar som är det stora 

 
igt Ljungblad (2001) fokuserar man allt för mycket på barnet som individ med det ordet. 

inte barnet som är problemet, barnet har goda utvecklingsmöjligheter om vi i skolan 
apa en god didaktisk miljö. Malmer (2002) anser att termen dyskalkyli kan 

e
n benämningen har kommit att få en vidare innebörd, nämligen försämrad eller nedsatt 

a i matematik. Malmer har valt att även hänvisa till Nationalencyklopedin (1991) där 
n läsa följande förklaring kring dyskalkyli. 

rdning, problem med att uppfatta och avläsa numeriska uttryck eller svårigheter att 
tföra enkla räkneoperationer. Ibland kan störningar i räkneförmågan uppstå vid skador 
speciella delar av hjärnan (s. 213). 

A
tematiksvårigheter, desto svårare är det att få syn på ursprunget till svårigheterna. Ett barn 

ån början har specifika matematiksvårigheter får troligen allmänna svårigheter då det 
as av alla misslyckanden och detta kan i ett senare skede resultera i känslomässiga 
ingar, som i s

2.2.4 Utredning och bedömning 
Malmer och Adler (1996) anser att det är nödvändigt med en mycket noggrann och utförlig 
utredning för de elever som inte går framåt i sin utveckling trots hjälpinsatser. Detta är 
nödvändigt för att elever ska få rätt hjälp med sina matematiksvårigheter. En utredning av 
barnets svårigheter bör innehålla en grundläggande bedömning i tre delar.  
 

 Neuropedagogisk bedömning 
 Neuropsykologisk och psykologisk bedömning 
 Neuropediatrisk eller medicinsk bedömning 

 
D
delen av bedömningen göras i samarbete med pedagoger, skolpsykolog och skolläkare. Vid 
svårare problem kan man också gå vidare med en fördjupad bedömning via specialistteam, 
som t.ex. barnneuropsykiatriska team. Det är denna allsidiga bedömning som skall ligga till 
grund för åtgärdsprogram och handlingsplan för barnet. Resultatet av bedömningen skall 
påverka och inkludera alla i barnets omgivning, föräldrar, personal från skola och fritids men 
även andra viktiga personer i barnets närhet så att alla får en samsyn kring barnets specifika 
svårigheter. Ljungblad (2001) påtalar att det inte är barnet som
v
problemet.        

2.2.5 Pedagogisk bedömning 
När man gör en pedagogisk bedömning av eleven bör dessa grundfrågeställningar, framtagna 
av Björn Adler, finnas med (Malmer & Adler, 1996 s. 191-192). 
 

 Hur är barnets självbild? Barnets självförtroende? 
 Hur sker barnets kommunikation och samspel med sin omgivning? Med jämnåriga 

barn och med vuxna? 
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 Hur är barnets färdigheter i matematik? Vad kan barnet? Vilka hinder och möjligheter 
ser du som pedagog? 

 Hur ser barnets allmänna arbetsutveckling ut, koncentration, uppmärksamhet och 

Malm
att de
spänn
eleve ll undersöka, upptäcka och uppleva. Målsättningen 

 enligt Berggren & Lindroth (2004) att alla elever på sikt ska få ett korrekt och adekvat 

När man kartlägger elevens situation i matematiken måste man som lärare (Malmer & Adler 
tiv och då är det viktigt att man bland annat tar reda på 

 som med hjälp av 
språket. 

ll matematik och hur eleven uppfattar sin egen roll. 

2.2
dler (2001, s.16) anser att eleven måste få tillgång och förståelse kring de viktiga byggstenar 

inne/minneskapacitet 
 Förmåga att läsa och skriva  

het 

 Planeringsförmåga 

 

uthållighet? Förmåga att arbeta självständigt? 
 Vilka tankar kan vi ha avseende barnets motivation från stund till stund? I vilka 

situationer brukar barnet vara mest motiverat?  
 Vilka pedagogiska tankar kan man ha kring ett arbetssätt, där barnets totala situation 

inbegripes, bygger på barnets starka sidor? 
 Vilka pedagogiska tankar finns kring en samarbetsmodell runt omkring barnet, som 

ger detta en helhet i barnets vardag? 
 

er anser att undervisningen alltid måste ha sin utgångspunkt i elevernas verklighet och 
n skall anpassas efter deras varierande förutsättningar. Inlärningstillfällena måste göras 
ande och intressanta så att elevernas lust och nyfikenhet bevaras. Samtidigt måste 
rna bli självgående så att de själva vi

är
matematiskt språk. För att uppnå detta behöver elever få träna på att kommunicera kring 
uppgifter genom att använda sina egna ord och begrepp. Att alltför tidigt införa de 
matematiska termerna, formalisera matematiken och göra den abstrakt kommer endast att 
resultera i att elever upplever matematiken som förvirrande, svårbegriplig och ointressant. 
 

1996) se det ur ett helhetsperspek
följande. 
 

 Vilka begrepp och metoder eleven är förtrogen med och kan använda. 
 Hur eleven tänker, handlar och kan uttrycka sig, såväl med material

 Vilken inställning eleven har ti

.6 Byggstenar  
A
som behövs för att uppnå goda kunskaper i matematikämnet.  
 

 Klassificera och kategorisera  
 Antalsuppfattning 
 Schema för tal 
 Talbegrepp/taluppfattning 
 Storhet/storlek  
 Tidsuppfattning/tidskänsla 
 Uppmärksamhet och koncentration 
 Arbetsm

 Automatisering & snabb
 Spatial förmåga & visualiseringsförmåga 
 Motivation/lust och energi 

 Logisk förmåga 
 Flexibilitet 

Intuition 
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Enligt lagningen i matematikämnet alltför stor och sker alltför tidigt. 
Ors e
grundlä d olika inlärningsnivåer, där alla nivåer 
ska
henne kompetens nödvändiga förutsättningar 
för g
 
 

 unkt i elevens verklighet och anpassas till de 
erfarenheter, ordförråd och associationer de har.  

va, 
förklara, argumentera, diskutera och skapa (s. 31). 

ingen i tre olika faser.  

 samtalar kring 

 esentativa fasen – eleven får med hjälp av den erfarenhet den gjort i den 

 Den abstrakta fasen – här omvandlar eleven kunskapen den tillgodosett sig i de två 
faserna till matematiskt språk och matematiska symboler.  

ma diskussioner och gemensam 
roblemlösning. Hon tror att det undervisas för lite och att det är allt för få reflektiva samtal. 

Det   att själva förklara och sätta ord på hur de har tänkt för 
att ä

2.2
För m nger skolans värdegrund och grundläggande mål och riktlinjer, finns 
för nellt fastställd kursplan. I den timplan som finns för 
gru insta garanterade tid som varje elev har rätt att få 
lära d . För matematikämnet innebär det att eleverna under sin 
gru  á 60 minuter i matematik. Skolan skall under dessa 
lektioner sträva att i sin undervisning i matematik utveckla elevens intresse för ämnet och en 
tillt t an att lära sig matematik. Allt för att eleven 
skall utveckla sådana kunskaper i matematik så att den kan fatta välgrundade beslut i 
vardagslivet (Skolverket, Kursplan 2000). 
 
Något som förvånade Sjöberg (2006) var elevernas mycket låga arbetsinsats under 
ma erna, detta resulterade för hans del i en noggrann tidsstudie. Det som först 

Malmer (2002) är uts
ak n till detta är att eleverna inte får den tid och det stöd som de behöver för att befästa 

ggande begrepp. Hon har skapat en modell me
ll beaktas för att en effektiv inlärning och förståelse skall kunna ske för alla elever. Enligt 

är kombinationen av erfarenheter och språklig 
be reppsbildning. 

Tänka och Tala – har sin utgångsp

 Göra - Pröva – ett konkret handlande, eleverna får laborera med helkonkret material 
och med prefabricerat t ex klossar, stavar, talblock, geobräde. 

 Synliggöra - eleverna synliggör sina tankar med representationsformer som de själva 
väljer. De kan då rita bilder, figurer, mönster, kartor, diagram osv. 

 Förstå - Formulera – abstrakt symbolspråk, matematiska uttryck (aritmetik), 
ekvationer, algebra, formler 

 Tillämpning - När och hur kan den nya kunskapen användas, även i nya sammanhang? 
Kreativa idéer och problemlösning. 

 Kommunikation – integrering med andra ämnen, möjlighet att reflektera, beskri

 
Sterner (2007) och Stadler ( Blomqvist & Wood, 2006) anser att man kan strukturera upp 
undervisn
 

 Den konkreta fasen – då man arbetar muntligt och laborativt, samt
uppgiften. 
Den repr
första fasen förklara med egna uttrycksformer, rita och illustrera. 

föregående 
 
Stadler påtalar även att man i klassrummet skall ha gemensam
p

 är viktigt att eleverna får chansen
bef sta kunskap. 

.7 Timplan och arbetsinsats 
uto  Lpo 94 som a
varje enskilt ämne en natio

ndskolan som helhet, kan man se den m
rle d undervisning i ett visst ämne
ndskoletid skall ha 900 timmar

ro ill det egna tänkandet och den egna förmåg

tematiklektion

    16



 
 

och främst framkom i denna var att 10 - 20 procent av lektionstiden i matematik föll bort på 

de tidiga skolåren. Kommunikationsmönstret i klassrummet gav också 
tt överraskande resultat, eleverna sökte i första hand hjälp av sina kamrater när de stötte på 
roblem. 

 
Skolve m lust att lära och då med fokus på 
ma
påvisat funnits tid men också 
utry m
och lär mer samtidigt som 
elev  
matem ar haft möjlighet att arbeta laborativt och genom ett 
und ö
samt fö t återkoppling till det de har gjort. Det har varit 
tyd  
av dial digare åren har fått förståelse för 
ma matiska fenomen innan olika tekniker för lösningar introducerats. De har arbetat med 

åra uppgifter, utan utgår ifrån att de är kapabla att lösa dem.  

2.2
I rappo rket 2003:221) har de kommit fram till att matematikundervisningen måste 
förä r
eller se et premieras antalet 
räk
faktore positiva former 

nns förutsättningarna för ett engagerat lärande. Att eleverna känner att de kan och förstår, att 

od självtillit höjer prestationerna likväl som dålig självtillit kan sänka 
ellan elevens känsla av självtillit och betygsresultat. 

eleverna upplevas som relevant och begripligt. Inom 

t man har gjort samt olika möjligheter att visa sin 
kunskap på. Viktigt att man inom skolan lyfter fram olika sidor av elevens kunskaper 

grund av andra aktiviteter, såsom kulturaktiviteter, information av olika slag eller 
temaarbeten. Av den återstående tiden använde eleverna endast halva tiden till 
matematikämnet, övrig tid gick åt till att prata, lyssna på musik eller enbart vila. Det eleverna 
själva ansåg var orsaken till detta var brist på arbetsro, stora och stökiga 
undervisningsgrupper, stress, strukturella problem, för långa lektionspass och negativa 
upplevelser av lärare i 
e
p

rket (2003:221) har gjort en kvalitetsgranskning o
tematik. De har i denna granskning stött på engagerade och intresserade elever som har 

 lust för att lära i olika undervisningssituationer. Det har 
m e för både känsla, tanke, upptäckarglädje, engagemang och aktivitet hos både elever 

are. Undervisningen har varierat både i innehåll och i arbetsfor
er och lärare gemensamt har reflekterat och samtalat om olika sätt att tänka kring och lösa 

atiska uppgifter. Eleverna h
ers kande arbetssätt.  De har fått visa och beskriva sina lösningar för klasskamraterna 

r läraren och därigenom fått adekva
ligt att läraren har varit lyhörd, haft ett medvetet och genomtänkt agerande och med hjälp 

og och frågor lett eleverna. En del elever i de ti
te

läroboksbaserad undervisning men också med uppgifter som skapats utifrån elevers vardag. 
Eleverna tycks inte ge upp trots sv

.8 Åtgärder för lustfyllt lärande 
rten (Skolve

nd as. Något som även de flesta av författarna också har påvisat. När eleverna inte förstår 
r nyttan med att lära något så försvinner också lusten. I dagsläg

nade tal mer än kunskap och förståelse för ämnet. Granskningen visar att det är olika 
r som bidrar till elevers lust att lära och när dessa samspelar under 

fi
de lyckas och att de lär sig, är det första eleverna svarar på frågan om vad som påverkar deras 
lust att lära på ett positivt sätt.  
 

• Självtillit – g
den. Det finns ett samband m

• Innehållet – måste av 
matematiken upplevs mycket ha liten eller ingen relevans, vilket innebär att innehållet 
inte upplevs meningsfullt och därmed är det svårt att upprätthålla intresset. Men känns 
matematiken meningsfull och begriplig höjs motivationen och lusten att lära. 

• Formerna – för inlärning behöver växla, gäller innehåll, arbetssätt och läromedel. 
Variation och flexibilitet, gemensamma samtal i matematik där eleverna är aktiva och 
som utgår från elevernas tankar är positivt för eleverna. Även problemlösning i grupp  

• Förståelse – för målet och syftet med undervisningen samt att man har grepp om vad 
och hur man lär sig är en viktig förutsättning för lust att lära. Möjlighet att påverka 
sina studier och återkoppling till de

genom fler och vidare former av utvärdering. 
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• Läraren – anses av eleverna vara den absolut viktigaste faktorn för att få lust att lära! 
Lärarens tilltro till elevens förmåga att lära sig matematik och förmåga att förklara på 
olika sätt. Ett lustfyllt samspel mellan lärare och elev gynnar samarbete och 
arbetsklimat där eleven också måste vara medveten om sin egen roll.     

 
Övergripande åtgärder som föreslås för att komma till rätta med matematiksvårigheterna är: 
 

• Bättre fokus på den pedagogiska verksamheten och elevers lärande 
• Översyn av de nationella målen  
•

anser att deras egna kunskaper är otillräckliga inom 
vernas utsikter till ett gynnsamt lärande i allra högsta 

de orsakerna till att elever kan få svårigheter, vilka de kallar 
skfaktorer. De har även utrett vilka faktorer som påverkar barnets utveckling gynnsamt, 

vilk
 
 
Riskfak
Genetis
Belastn vet 
Bris l
Bris l
Upprep
 
Van r
Brist på
Känslok
Ingen h
Social, Goda sociala, kulturella och ekonomiska 

tillgångar 

 Grundutbildningen av lärare och kompetensutveckling: bättre fokus på motivation och 
individers lärande samt systemkunskap  

• Bred, offentlig debatt som syftar till en allmänt ökad positiv syn på kunskap, bildning 
och ett brett kunnande, inte minst inom matematikområdet 

 

 

2.3 Bakomliggande faktorer till svårigheter i matematik och 
läsning 
 
 
I undersökningar har det visat sig att 12 % av eleverna har en kombination av läs- och 
skrivsvårigheter och matematiksvårigheter (NCM-Rapport 2002:2). Problemet är 
överhängande då 66 % av lärarna 
området, vilket i sin tur påverkar ele
grad. För att eleven skall få adekvat hjälp med sina svårigheter krävs det att lärarna får 
möjlighet att vidareutbilda sig och därmed höja sin egen kompetens kring svårigheterna.  
 
Största delen av den forskning som idag finns tillgänglig kring sambandet mellan läs- och 
skrivsvårigheter och lärande i matematik har gjorts av ett fåtal personer. Ingvar Lundberg som 
är professor i psykologi och läsforskare samt specialpedagog Görel Sterner som är 
verksamma vid Göteborgs Universitet har forskat kring detta samband.  De har tillsammans 
belyst några av de bakomliggan
ri

a de kallar för friskfaktorer.  

torer    Friskfaktorer 
kt betingade störningar  Ingen genetisk belastning 
ingar under fosterlivet  Inga komplikationer under fosterli

tfä lig anknytning   Trygg anknytning 
tfä lig amning   God och långvarig amning 

ade och dåligt behandlade öroninflammationer Tidig kommunikation och språklig 
   stimulans 

vå d, försummelse och omsorgssvikt  God omvårdnad 
 förebilder och uppmuntran  Stabila livsvillkor 
yla    Goda förebilder, tillit, uppmuntran 

ögläsning i hemmet   Rikliga tillfällen med högläsning 
kulturell och ekonomisk fattigdom 
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Neg v
Brist på
Annat m
Olyckli

ristfäl och varm 

d 
specialpedagogik 

Und  personer 
  Gott syskonstöd  
 
 
Fle k
skolan. n fosterstadiet och fram till 
skolstart, men det kan även vara en verklighet som barnet lever i dagligen.  Barnet kan inte 
lastas för den situation som den befinner sig i men det blir den som drabbas, faktorer kring 

arnet påverkar den så att den inte förmår att koncentrera sig på lärandet och detta i sin tur 
sulterar i läs- skriv- och matematiksvårigheter. Om barnet lever med många ”riskfaktorer” 

ch Sterner (2006) påtalar att det även kan finnas en gemensam, bakomliggande 
älla till att barnet får svårigheter och som kan förklara att lässvårigheter och 
atematiksvårigheter uppkommer samtidigt. Barnet kan ha låg allmän intelligens, bristfälligt 

 det 
svårigheter när man skall lära sig komplicerade saker. 

er och begrepp.  
• Automatisering – att ordavkodningen är automatiserad, att man kan läsa snabbt, utan 

all kunna gå 
h går sakta 

vis läsförm gan och förståelsen och då även inom
 och 

med som 

ångsmäs  sig av noga inlärda 
otione  baserad hållning, ett tvångsmässigt beteende som 

h djupa psyko ogiska orsak r. Eleven lj , vågar 
gar eller taganden u matiken 

 sig ti
genvägar, överslagberäkningar eller liknande. 

ati a förväntningar   Positiva förväntningar 
 stimulans och stöd i förskolan  Förebyggande förskoleinsatser 
odersmål i hemmet   Språklig uppmärksamhet i hemmet 

g skolstart   Mjuk skolstart 
lig, nyckfull osystematisk undervisning Insiktsfull, systematisk B

    pedagogik 
nget specialpedagogiskt stöd Frekvent, intensiv och kunskapsbaseraI

vikande av vuxenauktoriteter  Möten med signifikanta
  
   (Lundberg & Sterner, 2006, s. 14) 

ra omponenter samspelar när man skall klargöra orsakerna till att barn får svårigheter i 
 Många gånger är det faktorer som har påverkat barnet seda

b
re
kring sig gäller det att barnet även får ta del av ”friskfaktorerna”.   
 
Lundberg o
k
m
arbetsminne, fonologiska problem, otillräcklig automatisering, regelrigiditet eller ADHD. 
Vilket inte innebär ett direkt samband mellan matematiksvårigheter och lässvårigheter men är 
gemensamma bakomliggande faktorer som påverkar eleven så att båda varianterna av 
problem förekommer samtidigt.  
 

• Allmän intelligens – om den allmänna kognitiva förmågan hos barnet är låg, blir

• Arbetsminne – för att lära sig läsa långa ord och meningar eller räkna krävs ett väl 
fungerande arbetsminne. Är arbetsminnet bristfälligt kan eleven få problem med 
matematik och läsning.  Dyslektiker har ofta brister i det språkliga arbetsminnet. 

• Fonologiska problem – för att lära sig benämningar, namn och termer krävs att man 
har bestående och exakta inre fonologiska (ljudmässiga) föreställningar om orden. 
Svårigheter uppstår även i matematiken då man har svårt att hålla isär och komma 
ihåg alla matematiska term

ansträngning och korrekt har oerhört stor betydelse för lärandet, man sk
rakt på betydelsen. Om ordavkodningen kräver mycket ansträngning oc
påverkar det naturligt å  matematiken. 

abbtAutomatiserade funktioner är lika viktiga i matematiken, det gäller att sn
t ta fram talfakta och känna igen pr  elev automatisk  oblem. Det innebär att en

har problem med automatisera kognitiva operationer kan få svårigheter med läsning 
och matematik. 

• Regelrigiditet - innebär att elever tv sigt alltid använder
och strikta regler. En em llt
kan a l e udar sig noga igenom hela ordet
sig inte på gissnin an tifrån sammanhanget. I mate
förekommer detta ofta då man håller ll inlärda rutiner utan att våga sig på 
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• ADHD - (Attentional deficit and hyperactivity disorder) innebär att eleven har 
sam etsstörninga , bristande 

uli. Att 

rande är upplevelsen av
pplevs sitivt, om det blir en negativ upplevelse är risken 

pphov till 
tterligare mi lyckanden, ilket i sin tu påverkar ele as på 
tt socialt högt värderat område kan få förödande konsekvenser för självbilden” (Lundberg & 

 läraren på att den gör rätt 
undberg & Sterner, 2006).  

 tre proven.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

koncentrations och uppmärk h r, impulsivitet, motorisk oro
uthållighet och iblan ts rkas ofta av ovidkommande stimd svagt arbe minne, påve
dessa barn får svårigheter i skolan är förståligt, då läsning, skrivning och matematik 
kräver uppmärksamhet, uthållighet och koncentration (Lundberg & Sterner, 2006). 

 
Ett avgörande steg i elevens lä  den första läsinlärningen. Det gäller att 
det första mötet med skriften u po
överhängande att eleven hamnar i en ond cirkel. Detta första misslyckande ger u
y ss v r vens självbild. ”Att tidigt misslyck
e
Sterner, 2006, s. 22).  
 
Bristfällig uppgiftsorientering kan vara en av orsakerna till att man inte uppnår ett lyckat 
inlärningsresultat.  Att eleven har förmågan att fokusera hela sin uppmärksamhet på uppgiften 
är avgörande för resultatet. Bristfällig uppgiftsorientering kan vara konstitutionellt betingat 
eller blir resultatet av kaosartade uppväxtvillkor. Eleven blir sårbar och får en bräcklig 
självtillit vilket resulterar i att den hela tiden söker bekräftelse från
(L
 
I den undersökning som PISA (Skolverket, 2001:209, 2003:254) har gjort kring läsförståelse, 
matematiskt- och vetenskapligt kunnande hos 15-åringar i olika länder, kunde man se ett högt 
samband mellan läsförmåga och matematik. Vilket är häpnadsväckande och visar vilken 
väsentlig betydelse den grundläggande förmågan att läsa och förstå texter har i skolarbetet.  
Resultatet visade även att elever som upplever läsglädje och läser mycket på fritiden 
uppnådde ett högre resultat på alla
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3. y
 
Läsförm
har vis iss 

rskning visar att det finns ett samband mellan dessa två ämnesområden. Utifrån 

tt undersöka hur några lärare ser på sambandet mellan läsförmåga och 
atematiksvårigheter. 

 

 

 

 S fte och frågeställningar 
ågan har en avgörande betydelse för hur elevens lärande utvecklas. Olika rapporter 

at att läsförmågan har försämrats och att matematiksvårigheter har ökat.  V
fo
forskningsbakgrunden framkom studiens syfte och frågeställningar. 
 

3.1 Studiens syfte 
 
Syftet med studien är a
m
 

3.2 Frågeställningar 
 
Utifrån syftet ställer vi följande frågor 
 

• Påverkar läsförmågan elevers lärande i matematik?  
• Hur bemöter lärare inom matematiken elever som har svårigheter med läsningen? 
• På vilka sätt anpassar läraren sin undervisning inom matematiken till elever som har 

svårigheter med läsningen? 
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4. Metod 
 
 
I detta kapitel redogörs för studiens upplägg och genomförande, då valet av 
datainsamlingmetod, provintervjuer, urval av informanter, tillvägagångssätt, bearbetning av 
data, tillförlitlighet samt etiska principer kommer att beskrivas. 
  

4.1 Val av datainsamlingsmetod   

. När intervjun blir lång, öppen och inträngande kan man även kalla 
en djupintervju. Den halvstrukturerade metoden lämpar sig bäst om man vill komma längre 

och nå djupare. Metoden är både anpassningsbar och följsam, då det är möjligt att följa upp 
h känslor på ett friare sätt än vad som är möjligt vid en 

ät. Med hjälp av en frågeguide ställer man frågor allt 
t kan samspelet mellan informanten och intervjuaren 

som möjligt med hjälp av följdfrågor (Stukát, 2005). 

 t att 
 
 
 åga med fördjupningsfrågor (Wallén, 1996, s.76). 

 
Vad gäller den fenomenologiska ansatsen fokuserar och intresserar sig forskaren för hur olika 

änniskor uppfattar fenomen i omvärlden (Stukát, 2005).  
 
Med ett fenomenologiskt perspektiv följer koncentration på livsvärlden,  
öppenhet för den intervjuades upplevelser, prioritering av exakta beskrivningar,  
försök att sätta förkunskapen inom parentes och sökande efter oförändliga 
väsensmeningar i beskrivningarna (Kvale, 1997, s. 42). 
 

nligt Taube (2000) syftar det fenomenologiska perspektivet på individens personliga 
lkning av verkligheten som i sin tur bygger på tidigare erfarenheter. 

.2 Provintervju 

vå provintervjuer genomfördes för att testa frågeställningar och metoder som lämpar sig för 
yftet med studien. Tillvägagångssättet skiljde sig åt mellan intervjuerna i den omfattningen 
tt den ena intervjun blev bandad och den andra intervjun blev nedtecknad för hand. Den ena 
raren hade lång erfarenhet av läraryrket medan den andra var relativt nyexaminerad. Vikten 

v erfarenhet blev här tydlig.  
 

den bandade intervjun kunde vi till fullo koncentrera oss på vad informanten sa kring ämnet 
ch dynamiken i det sagda och är i enlighet med Kvale (1997). Detta möjliggjorde även att 
ya frågor växte fram. Redigeringen av det bandade materialet påbörjades med att intervjun 
rst avlyssnades för att sedan transkriberas, vilket var ett tidskrävande arbete.  Stukát (2005) 

påtalar att transkriberingen av intervjuer är tidsödande och kan resultera i många sidor. Denna 

 
Den datainsamlingsmetod som vi använde var en halvstrukturerad intervjumetod med 
fenomenologisk ansats
d

informantens svar, motiv oc
trukturerad intervju eller en enks

eftersom situationen inbjuder. Samtidig
tnyttjas för att få så fyllig information u

 
En grundläggande metod att ta reda på människors upplevelser är helt enkel
fråga dem. Det finns inget sätt att ”mäta”. Utfrågning med standardiserad  intervju eller 
enkät fungerar i allmänhet inte så bra, man måste kunna anpassa frågorna efter varje 
individ, kunna följa en fr

 

m
 
 

E
to
 

4
 
T
s
a
lä
a

I 
o
n
fö
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intervju visade si
Den nedtecknade

g vara så relevant att vi inte kunde förringa dess betydelse för vår uppsats. 
 intervjun uppvisade brister då det var svårt att hålla koncentrationen på 

ågeställningar och anteckningar på ett tillfredställande sätt under intervjuns gång, samtidigt 
om vi tyckte att delar av dynamiken i det sagda försvann. Av det framkomna materialet 

t 
 i varje informants tänkande och uppfattning. Har man en alltför stor grupp av informanter 
nns risken a

ormation till våra lärare gällande ämnesområdet som 
ar gjort 

under årens g
sändes eller ö
studiens syfte e (bilaga A). 
 

ostörd som möjligt. Vi 
rbjöd våra informanter att intervjua dem i den miljön som de ansåg var lämplig, vilket 

innebar att intervjuerna skedde på olika platser utifrån deras önskemål. ”Samtal bör föras i 
det som man samtalar om är aktuellt.” (Wallén, 1996, s. 76).  

fr
s
upptäckte vi att det är en förutsättning att intervjuerna är bandade och att man då får större 
frihet att interagera med informanten. Därmed blir även intervjun ett interaktivt samtal där 
relevanta följfrågor växer fram under samtalets gång. 
 

4.3 Urval av informanter 
 
Vårt val av informanter växte fram efter våra provintervjuer. Vi insåg att lång erfarenhet inom 
läraryrket har stor betydelse för den kunskap och erfarenhet man har tagit till sig inom 
området. Lärare med lång erfarenhet är den målgrupp som kan besvara frågeställningarna på 
ett utförligare sätt. De fyra informanterna som är delaktiga i studien kontaktades både per 
telefon och genom personlig kontakt. Informanterna är lärare som vi har gjort bekantskap med 
i olika sammanhang och som vi vet har kunskap i kärnämnena. Samtliga lärare har en gedigen 
bakgrund inom läraryrket, då den genomsnittliga yrkesverksamma tiden ligger på 39 år. 
Antalet informanter i denna studie är begränsad till fyra personer, då vi avsåg att tränga djup
in
fi tt analysen av det samlade intervjumaterialet blir alltför ytligt bearbetat på grund 
av tidsbrist enligt Stukát (2005). 
 

4.4 Tillvägagångssätt 
 
Före intervjuerna gavs muntlig inf
studien kretsar kring. Vi ville ge dem tid att reflektera utifrån de erfarenheter de h

ång angående sambandet mellan läsförmåga och matematiksvårigheter. Därefter 
verlämnades personligen ett missivbrev till samtliga informanter. I detta lyftes 
 fram samt bakgrunden och de förväntningar som vi had

Enligt Stukát (2000) är det viktigt att både informanten och intervjuaren känner sig trygga vid 
intervjutillfället och då bör man välja en miljö som är trygg och så 
e

sådant sammanhang där 
 
Under intervjuernas gång fick vi arbeta relativt ostört då endast ett fåtal avbrott, i form av 
telefonsamtal och nyfikna elever, uppkom i några av intervjuerna vilka inte påverkade 
resultatet. Under samtalens gång växte det fram ytterligare följdfrågor beroende på 
informanternas svar, då samspelet mellan oss och informanterna påverkade formuleringen av 
följdfrågorna i enlighet med Stukát (2005). 
 
Vid samtliga intervjuer deltog vi båda aktivt med den uppdelningen att den ene var 
huvudansvarig för frågeställningarna och den andra hela tiden uppmärksammade det sagda 
och fyllde i med följdfrågor. Intervjuerna bandades av säkerhetsskäl med hjälp av två 
bandspelare för att minimera risken för tekniskt haveri. Vi har tagit fasta på alla de råd som 
Stukát (2005) lyfter fram, för att onödiga och irriterande fel inte skulle uppstå. Vi har bland 
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annat införskaffat oss bandspelare i dubbel upplaga, extrabatterier, reservband och 
kontrollerat mikrofonens placering noggrant för att få maximal ljudupptagning. Kvale (1997) 
påpekar att intervjuer oftast blir bandade för att intervjuaren skall kunna koncentrera sig på 
ämnet och dynamiken i orden. 
 

4.5 Bearbetning av data 
 
Vi började med att lyssna av samtliga
därefter transkriberades varje bandad

 bandade intervjuer för att få en helhetsbild av det sagda, 
 intervju. Enligt Stukát (2005) skrivs oftast intervjuerna 

t i sin helhet med pauser, skratt, tvekande etc. inkluderade. Tillvägagångssättet i 

4.6 Tillförlitlighet 

i anser att tillförlitligheten av det bandade materialet är stor då den bygger på de 

jektiv. Det 
isade sig att vi var eniga kring tolkningen vilket stärker tillförlitligheten. Två provintervjuer 

, deltagandet är frivilligt, medverkandet vid 

u
bearbetningen av data blev en kombination av att transkribera data ord för ord samtidigt som 
vi bortsåg ifrån att transkribera vissa partier. I dessa partier lyssnade vi av det bandade 
materialet och gjorde ett sammanfattande resultat. Det skulle ha varit extremt tidskrävande att 
transkribera alla våra intervjuer exakt ord för ord då intervjuerna var väldigt långa och 
omfattande. Stukát (2005) påpekar att transkriberingar av intervjuer är tidskrävande och kan 
resultera i många sidor vilket även kan resultera i att materialet blir alltför omfattande att 
bearbeta. Transkriberingen var tidskrävande men vi ansåg att tillförlitligheten blev större 
genom detta tillvägagångssätt. Därefter sammanställdes deras svar under olika teman för att 
belysa det som var relevant och intressant utifrån syfte och frågeställning. Detta möjliggjorde 
en djupare innebörd av det sagda. 
 

 
V
erfarenheter och kunskaper som intervjuade lärare har förvärvat under en lång yrkestid. Dessa 
lärare har arbetat på olika skolor och har inte haft möjlighet att diskutera ämnesområdet med 
varandra. Tillförlitligheten stärks även av att vi var två stycken som tog emot information från 
informanterna samtidigt som två bandspelare användes. Detta gav oss möjligheten att 
diskutera om vi hade en enhetlig tolkning kring det sagda eller om den var för sub
v
gjordes också för att stärka både frågeställningarnas kvalitet och urvalet av informanter. 
Vidare bygger tillförlitligheten till stora delar på förtroendet mellan informanterna och oss 
som intervjuare, vetskapen om syftet med intervjuerna och att de när som helst kan avbryta 
sitt deltagande.   
 

4.7 Etiska aspekter 
 
Vi har beaktat vetenskapsrådets fyra allmänna etiska principer (Vetenskapsrådet, 2004). Vi 
delgav i ett missivbrev samtliga informanterna de referensramar vi kom att hålla oss till. Vi 
erättade också att intervjun är anonymb

intervjuerna går att avbryta när som helst och att intervjun inte kommer att innefatta frågor av 
privat eller etisk känslig natur. I missivbrevet ingick även de fyra huvudkraven. Det första var 
informationskravet, där vi informerade de berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 
syfte. Det andra var samtyckeskravet, vilket innebär att deltagaren själv bestämmer över sin 
medverkan. Det tredje var konfidentialitetskravet, då uppgifter om alla i denna undersökning 
ingående personer ges största möjliga konfidentialitet och att personuppgifterna förvaras på 
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ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Det fjärde och sista kravet var 
nyttjandekravet, då de insamlade uppgifterna endast kommer att användas för 
forskningsändamålet. Vi informerade dem även om att de inspelade banden kommer att 
förvaras på Högskolan i Gävle under ett års tid, innan de kasseras.  
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5. Resultat  
 
 
I nedanstående sammanställning har vi valt att redovisa resultaten från de fyra pedagogernas 

tervjuer i en löpande text. För att inte resultatet ska upplevas alltför långt och upprepande att 
sa, har vi valt att sammanställa samtliga informanternas svar under olika teman då dessa var 
kvärdiga med vissa nyanseringar. Vidare har vi valt att ge utrymme för varje informants 
ppfattning genom att citera dem. Vi använder oss av benämningarna lärare, pedagog och 
formant synonymt likväl som vi använder orden barn och elev synonymt.  

amband mellan svenska och matematik 
utbildningen och i skolvärlden har lärare särat på ämnena svenska och matematik vilket har 
edfört att i pedagogernas sinnesvärld har sambandstanken inte existerat. Detta innebar att 

et tog många år innan våra informanter reflekterade över att det fanns ett samband mellan 
sförmåga och matematiksvårigheter. Nu är de övertygade om att det finns ett samband 
ellan läsförmåga och matematik, men att sambandet inte är hundraprocentigt. Det finns 

elever som trots sin svaga läsförmåga är oerhört säkra i matematik då de ser allting som ett 
önster och bygger upp olika strategier väldigt enkelt, påstår lärarna. De har lätt att förstå det 
atematiska sambandet och att skriva ned siffror. ”Man kan vara duktig i matematik trots att 
an har svårigheter med läsningen, men ofta är det så att de som har svårigheter med 
sningen eller bristande läsförståelse även får svårigheter i matematiken”, säger en av 

nligt pedagogerna får lässvaga elever oftast problem när de kommer till de benämnda talen, 
stalen. Detta innebär att det blir större svårigheter för dessa elever när det är text som skall 
sas, då det inte finns någon energi över till att lösa problemet och där anser pedagogerna att 

bandet finns. En av dem påtalar detta genom att säga: 

Om det tar hur lång tid som helst att ljuda sig igenom texten och när du äntligen är framme så 
gick det så sakta att du aldrig förstod frågan. Och sen skall du räkna, vad då räkna? Vad var det 
de ville? 

 
et räcker inte för dessa elever att bara läsa texten tyst för sig själva.  De måste få höra texten 
nom att de själva eller någon annan läser den högt för dem, då brukar det lossna för dem 
 de har det matematiska tänkandet, säger en av informanterna.  

e som har läs- och skrivsvårigheter på den nivån att bokstäverna far och de inte kan skilja ut 
essa, kan även få svårigheter när det gäller siffror. De kan även vända på siffrorna och skriva 
3 fast de menar 32. Det är viktigt att träna på att se skillnaderna mellan de olika 
vårigheterna för att kunna anpassa och differentiera undervisningen till de specifika 
vårigheterna, fortsätter en annan informant. 

akgrundsfaktorer 
edagogerna påtalar att de övergripande grunderna till att elever får läs-, skriv- och 
atematiksvårigheter är arv och miljö. De anser att läs- skriv- och matematiksvårigheter 
åste ses ur en samhällelig och pedagogisk ram, då det finns många olika förklaringsgrunder 
ll att en elev får svårigheter. En av pedagogerna utgår från en modell för att kartlägga de 
lika faktorer som påverkar, när en elev får läs- skriv och matematiksvårigheter. Modellen 
nderlättar vid samtal med andra pedagoger, föräldrar eller externa personer som är 

inblandade kring eleven. Den hjälper till att bena ut vad som kan vara de bakomliggande 
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faktorerna till svårig
begåvningsmässiga, e

heterna. Faktorer som de tar hänsyn till är fonologiska, språkliga, 
motionella, sociala, neuropsykiatriska, medicinska samt brister i syn och 

örsel, mognad och övning. Ofta finns det ett samspel mellan dem när en elev får läs-, skriv- 
ch matematiksvårigheter. 

som läste böcker, 
ilket mycket större ordförråd de hade och hur de kunde utveckla det!”  

 mellanfasen för att gå direkt in på den abstrakta fasen, vilket innebär att man 
åste gå tillbaka till den konkreta fasen när eleverna får svårigheter. När man måste gå 

Pedag
med 
träning sätts in. Det finns elever som har lässvårigheter i den form som benämns dyslexi. 

ändig trots gedigna insatser 

å läsningen. Många barn klarar inte av detta då 
at som upptar deras tankar vilket i sin tur leder till att de får svårigheter. 

h
o
 
Pedagogerna påtalar att läsinlärningen har mycket att göra med om man som barn har fått 
höra texter och blivit läst för. Det är i interaktionen med sina föräldrar som barnen ökar sitt 
ordförråd samt nyfikenheten till att vilja veta vad ord betyder. Detta i sin tur lockar eleverna 
till att läsa själva. De upptäcker då också att ord kan låta eller stavas lika även om betydelsen 
är olika. En av pedagogerna uttryckte: ”Det märktes väldigt väl på de elever 
v
 
Vidare fortsätter pedagogerna säga att det även är viktigt att förskolan tar fasta på det här med 
språklekar och rim, vilket är en förutsättning för att barn ska få en känsla för språket, så att de 
så småningom förstår att det som man säger kan man både skriva ned och läsa. När de väl har 
knäckt koden kan de läsa trots att läshastigheten kan skilja dem åt. Som pedagog är det viktigt 
att vara observant på att eleverna verkligen förstår vad de läser, då det finns elever som läser 
flytande utan att förstå vad de egentligen läser. De har avkodningen men inte den rätta 
förståelsen, säger en av informanterna. 
 
Pedagogerna påpekar att elevers lärande genomgår tre faser, från den konkreta fasen till 
mellanfasen för att slutligen hamna i den abstrakta fasen. Ofta hoppar man över den konkreta 
fasen och även
m
tillbaka till den konkreta fasen upplever eleverna det som ett misslyckande och det i sin tur 
resulterar i att de tappar självförtroendet. Det är bättre att alla elever, oavsett om de har 
svårigheter eller inte, alltid börjar med den konkreta fasen så att de får något att relatera till 
när de kommer till den abstrakta fasen, hävdar de alla.  
 

ogerna framhäver att fonologiska och språkliga faktorer interagerar med varandra och 
hjälp av olika tester kan man ta reda på var det brister hos eleven innan åtgärder och 

Dyslexi är något man får leva med då det aldrig går bort, men pedagogerna påtalar att man 
kan klara sig bra ändå, om den rätta motivationen och de rätta strategierna finns för att 
övervinna svårigheterna. Det kan ibland vara svårt att förmå en del elever med dyslexi att 

töva läsning, vilket i sin tur resulterar i att läsningen blir knapphu
och detta i sin tur skapar svårigheter inom andra områden. Ibland kan det också vara en 
mognadsfråga hos eleven, denne är inte i den fas som läraren tror då eleven har hittat olika 
strategier för hur den skall hantera uppgifter utan att förstå vad det egentligen handlar om. 
 
Lärarna lyfter fram att det fodras ett visst mått av koncentration för att ett barn ska kunna 
amla ihop sina tankar och koncentrera sig ps

det är så mycket ann
En förklaring till detta, hävdar en pedagog, kan vara att vi lever i en tid som är mycket orolig. 
Dels är det mycket dator och TV men även andra aktiviteter som de skjutsas på och många 
lever i splittrade hem vilket kan ge en orolig tillvaro.  
 
Pedagogerna påtalar att en av de största orsakerna, att det tar så lång tid för eleverna att lära 
sig läsa nu är bristen på övning. En av dem uttrycker detta med: ”Jag tror att den största 
orsaken till att det går så trögt nu för tiden med läsningen är just bristen på träning. Den här 

    27



 
 

tråkiga träningen.” Samtidigt påpekar pedagogerna det faktum att eleverna kan få svårigheter 
inom matematiken, precis som vid läs- och skrivinlärningen, om de inte övar tillräckligt. Att 
befästa kunskap innebär att man måste öva, öva och åter öva oavsett vilket område vi håller 
oss inom, framhäver de alla. De barn som har svårt att lära sig att läsa har ofta också svårt att 

omma ihåg vad siffror heter och åt vilket håll de skall vara vända, vilket skall 

edagogerna är övertygade om att en av orsakerna till att så stor del av eleverna idag får 

är man inte tar sig tid att befästa de grundläggande kunskaperna påverkas även all annan 

och beskriva matematiska problem på 
tt sådant sätt att man helt enkelt inte kan låta bli att förstå, samtidigt som det finns lärare som 

 sitta i ryggmärgen. Man kan inte tveka 

k
uppmärksammas och de skall ges tid så att de kan befästa dem grundligt. Andra 
förklaringsgrunder till varför elever övar för lite beror på att de inte tar sig tid att läsa sina 
läxor hemma, de har ingen vuxen som kan stötta och hjälpa dem, de måste ha koll på allting 
själva osv. Många gånger innebär detta att eleven bara läser läxan en gång, vilket inte är 
tillräckligt om eleven skall få en gynnsam läsutveckling, hävdar de.  
 
P
svårigheter med läsningen och inom matematiken är att det går alldeles för fort. Eleverna 
hinner inte befästa kunskaperna innan de går vidare med nästa moment. Det är viktigt att en 
stabil grund läggs under de första skolåren, och detta måste få ta tid. De liknar detta vid ett 
korthus, det är näst intill omöjligt att bygga vidare med ytterligare kunskap om inte grunden 
är solid och stadig. Resultatet blir svajigt om eleverna inte kan förankra det nya i en stadig 
grund, vilket i sin tur innebär att eleverna känner sig osäkra inför nya uppgifter, påstår de alla. 
 
N
inlärning. En av pedagogerna understryker det sagda med att säga: ”Alla ska kunna läsa, det 
är så fruktansvärt viktigt, det är grunden till nästan allting annat.” Samtidigt får elever som 
har svårigheter med läsningen ofta också problem när de skall skriva för oftast hänger dessa 
förmågor ihop. Men det finns även elever som skriver bättre än vad de läser. 
 
Elever kan även få svårigheter på grund av läraren, om denne lyckas fånga elevens intresse så 
att den tycker att matematik är roligt och begripligt eller inte, påpekar några av lärarna. Det 
finns lärare som har en fantastisk förmåga att förklara 
e
beskriver problem så att de blir omöjliga att förstå. En av pedagogerna påtalar att: 
 

Jag envisas med att matematiken inte är så särskilt svår, varenda unge i grundskolan borde få 
godkänt, men världen är full av dåliga mattelärare. Mattelärare som själva inte kan matte, inte 
kan vara flexibla, inte kan presentera olika saker och inte förstår utan går efter boken. 
 

Enligt pedagogerna kan orsakerna även leda till följdorsaker när vissa elever som har 
svårigheter inte kan sitta stilla och vänta på sin tur. De blir otåliga när de inte får hjälp 
omgående och börjar springa runt i klassrummet vilket stör arbetsron för hela klassen, vilket i 
sin tur kan ge svårigheter i det sociala samspelet och i interaktionen mellan eleverna. Medan 
ndra elever som har läs -, skriv- och matematiksvårigheter sitter stilla och väntar på sin tur a

utan att förmedla hjälpbehovet nämnvärt vilket i sin tur missgynnar deras lärande.  
 
Förståelse och automatisering 
Pedagogerna påtalar att läsningen består av två delar, den ena är avkodning och den andra är 
förståelse. En av dem uttrycker sig:  
 

Den ena är avkodning, vilken är automatisk och bör
kring bokstäver som till exempel b, och om det var den som hade magen framåt eller bakåt. 
Avkodning kan liknas vid en planka, när du kan det då kan du det! Det andra har med 
förståelsen att göra med ordförråd och förståelse och som växer hela tiden hela livet ut.  
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En av pedagogerna poängterar att vägen till automatiserad ordavkodning är lång och för 
barnets del innebär det att den ska gå igenom flera olika faser. Det är viktigt att barnet har fått 
tagit del av högläsningens och böckernas värld samt språkliga övningar innan de kommer i 
kontakt med läsningen i skolan. Det finns olika metoder som pedagogerna tillämpar i sin 
undervisning när elever ska lära sig att läsa och skriva. Det finns inte en allenarådande metod 
som man kan utöva på samtliga elever för att få dem att läsa och skriva, olika metoder passar 
elever olika bra.  
 
Inom matematiken skall läraren vara extra vaksam på att eleven har en god taluppfattning, 
säger informanterna. Att ha en god taluppfattning innebär att eleven förstår och kan hantera 

len i olika situationer och sammanhang. Taluppfattningen innehåller ett flertal olika delar, 

ch att de får detta automatiserat. Detta i sin tur gynnar i ett senare skede även hanteringen av 

frans placering i 
let. 

ch befästa 
khetstecknet roll för eleverna. Ett exempel är att den kan liknas vid en vågskål, där det skall 

vara l
här gä
att stä

gå vidare 
anska fort i matematiken med de olika räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och 

törre tal. 

atiskt språk får inte heller förringas säger några av 
rarna. Det är naturligtvis inte meningen att man skall jaga barnen med de korrekta uttrycken, 

men 
eleve
plats 

an l

ta
några som pedagogerna uppmärksammar som betydelsefulla för att ett lärande skall 
framskrida är, att eleverna måste kunna se helheten och delarna hos tal. Vilket innebär att 
eleven skall ha lärt sig att ett tal kan skrivas på många olika sätt. Då är det viktigt att man 
först och främst har klart för sig hur uppdelningen mellan talen ser ut upp till tio. Det är 
viktigt att ha befäst ”tiokamraterna”, att man vet hur fördelningen mellan dessa ser ut. Eleven 
skall förstå att exempelvis talet 10 kan skrivas som 9+1, 8+2, 7+3 och så vidare. En 
förutsättning för vidare lärande är att eleverna förstår att tal kan delas upp på flera olika sätt 
o
större tal. 
  
Vidare påpekar informanterna att positionssystemet i sin tur bygger på att eleven förstår 
innebörden av tal med basen 10. Det är viktigt att de förstår talets värde, om det är ental, 
tiotal, hundratal, tusental och så vidare och att talets värde grundar sig på sif
ta
 
Att eleverna har förstått likhetstecknets betydelse har en avgörande betydelse för hur den 
fortsatta matematikinlärningen fortskrider. Pedagogerna upplever att det är allt för många 
elever som inte förstår denna symbols värde. Många elever har den felaktiga uppfattningen att 
svaret alltid skall stå efter likhetstecknet. Det är viktigt att synliggöra o
li

ika mycket på båda sidorna om symbolen, för att den skall ha fått sitt rätta värde. Även 
ller att förståelsen för likhetstecknet blir förankrat i en stadig grund annars kommer det 
lla till bekymmer i framtiden. En av pedagogerna påtalar: 

 
Svårigheter med ekvationer beror inte på att du inte kan ekvationer utan på det där som du 
gjorde när vi pratade om likhetstecknet. Du har tappat eller inte förstått och försök med 
ekvationer om du inte vet vad likhetstecknet betyder. 

 
Det innebär att alla dessa moment måste få ta tid i anspråk, man får absolut inte hasta sig 
igenom dessa viktiga bitar påtalar pedagogerna. När dessa är befästa kan man 
g
division, och bygga vidare med s
 
Att använda sig av ett korrekt matem
lä

genom att man som pedagog använder sig av de korrekta benämningarna uppfattar 
rna passivt skillnaderna mellan dessa komplicerade ord och snart nog hamnar de på rätt 
även hos dem. Även om matematiken har ett eget språk kan det inte jämföras med att 
äser ett ytterligare språk förutom modersmålet.  m
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Pedagogerna påtalar att det krävs mycket förförståelse för att elever skall kunna visualisera 
uppgifter som finns i matematikboken, då dessa av praktiska skäl måste vara mycket 
kortfattade. Detta vållar stora problem för elever som saknar denna förförståelse. Pedagogerna 
påtalar att man skall vara vaksam mot den som har svårt med koncentrationen, som måste 
vässa pennan hundra gånger, dricka vatten och kissa och som inte får någonting gjort. En av 
dem uttrycker: ”Om jag inte kan det jag ska göra, så gör jag någonting som jag kan”. När 
eleven väljer att göra något annat och då sådant som den kan, ska läraren utgå från att eleven 

te kan det de håller på med. Samtidigt ska läraren vara uppmärksam på att det blir lika fel 

na är eniga om att likväl som läraren kartlägger var eleven befinner sig när det 

rkommande moment i början eller i slutet av varje termin eller när pedagogerna tycker 

ser att andra läser och att det 
går h
andra
lära s
om egentligen har m

självkänslan påverkas när man misslyckas då det 

in
när det är för lätt som när det är för svårt, det blir ointressant.  
 
Kartläggning  
Pedagogerna påtalar att lärarens första uppgift är att ta reda på vad eleverna kan och vet och 
utgå ifrån det. En av dem påtalar:  
  

Lärare kan inte förvänta sig att eleverna skall komma springande till lärarens förväntningsnivå, 
läraren själv måste fånga in eleverna på den nivån där de befinner sig. För att därefter arbeta 
med språk, material och sådant som bygger på elevernas erfarenheter, bakgrund och 
referensramar. En av orsakerna till att elever kan få svårigheter är att de nonchaleras av lärare 
som inte har tagit till sig denna grundregel.  

 
edagogerP

gäller läs- och skrivnivån så måste de även kartlägga var eleven befinner sig inom det 
matematiska. Detta kan ske med hjälp av olika tester och genom att läraren samtalar med 
eleven. Några av pedagogerna påtalar att varje elev bör genomgå ett screeningtest när de 
börjar skolan för att utröna var de befinner sig i sin läs- och skrivutveckling. Detta måste bli 
tt åtee

att det finns ett behov av att kontrollera elevers fortlöpande utveckling oavsett om de har 
svårigheter eller ej. I testen ingår standardiserade värden, där man ser om man kan gå vidare 
med någonting nytt eller om ytterligare övning behövs och om ett åtgärdsprogram eventuellt 
skall inrättas.  
 
 
Självbild 
Enligt pedagogerna upplever många elever som har det jobbigt med läsningen att de inte kan 
eller vet någonting. En del av dem får dålig självkänsla när de 

ur bra som helst för dem, medan de själva inte kan. Detta i sin tur påverkar lärandet i 
 ämnen. En av pedagogerna påpekar detta genom att säga: ”När de misslyckas med att 
ig att läsa, så tror de att de inte kan någonting annat heller”. Detta gäller även de elever 

atematikförståelsen. Eleverna får en negativ självbild när de försöker s
läsa talen själva och det inte fungerar. Enligt pedagogerna är det tydligt att det är få saker som 
är så stigmatiserande som att inte vara duktig i matematik, då det är ”allmänt känt” att 
matematik är kopplat till begåvning och kan man inte matte så är man obegåvad.  
 

ärarna är övertygade om att självbilden och L
är varje individs mål att lyckas oavsett vilket område man arbetar med. 

 
Det finns ingen drivkraft som är så stark som den att lyckas. Att inte lyckas, att inte kunna svara 
på något på hela dagen, det undergräver hela din personlighet, hela din identitet och till slut så 
tror du att du inte kan någonting.  
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Därför är det viktigt att man som pedagog visar dessa elever vad de kan, för det är så att varje 
elev faktiskt kan en hel del även om de har svårigheter med läsning eller matematik. Läraren 
måste visa dem vad de är duktiga på i dessa ämnen men även inom andra ämnesområden. Det 
ger eleverna möjligheten att växa inombords och då brukar resten ordna sig också. Det 
innebär att det är viktigt att pedagogen tror på barnet och dess förmåga. Ge elever som har 
svårigheter inom matematik eller svenska möjlighet att arbeta med ämnen där de är duktiga, i 
syfte att stärka deras självbild, påpekar några av lärarna.  
 
Tempo/Anpassning 
Pedagogerna framhäver att övningen är oerhört viktig och att finna intressanta texter till 

verna får sitta i lugn och ro, att man inte hetsar eleverna och att man samtalar 

trycker: 

 
Det a a lära sig att läsa, skriva och räkna anser 

edagogerna, är att de måste vara motiverade. För att elever ska bibehålla sin motivation 

ka vara så tillgänglig att alla elever kan ta del av den så att de elever som har 
vårigheter inte skall bli utpekade. Det gäller att få till ett klassrumsklimat där användandet av 
lika hjälpmedel ses som ett positivt inslag. Samtidigt måste man ha konkret och synbart 

å att eleverna kan uppleva med alla sinnen för att minimera uppkomsten av 

nnat genast 
ttare, om det inte är en specifik matematiksvårighet. Högläsning är en positiv metod som 

an överöst dem med 
högläsning. Extern hjälp bör anlitas när pedagogen misstänker att det finns brister i syn och 
hörse
anlita
edag ns handledning att tillgå när man vill göra en 
tvecklingsbedömning av elever som man misstänker har begåvningssvårigheter som 

påverkar elevens utveckling. 

eleverna, att ele
med dem om det lästa. Det räcker inte heller med att bara öva i skolan utan de måste även öva 
på andra sätt. En av pedagogerna ut
 

För många är den träning man får i skolan tillräcklig men inte för alla. /…/ Ja, i skolan får de väl 
träning, men den träningen räcker inte. De måste läsa böcker och träna på annat sätt. /…/ Med 
lugn och ro och träning, träning, träning. 

bsolut viktigaste för att elever ska vilj
p
måste man få dem att inse att de skall vara nöjda med det som de har gjort och uppmuntra 
dem hela tiden. All utveckling är individuell med det gäller att få eleverna att se att de har 
tagit ett steg framåt så att de känner att det går riktigt bra. Därför måste även texterna 
anpassas till deras förutsättningar och behov. Många elever har inte kommit på att det är roligt 
att läsa och det går lite sakta och trögt för dem med läsningen. En av orsakerna till att de inte 
tycker att det är roligt att läsa kan vara att de har fått för svåra texter. Är texterna för svåra 
stagnerar deras motivation, läslust och läsutveckling, fortsätter lärarna.  
  
Pedagogerna framhäver att undervisningen skall anpassas till elevernas behov och att 
anpassningen s
s
o
material s
svårigheter i läsinlärning och matematik. Konkret material kan även användas för att 
överbygga de svårigheter som har uppkommit, påpekar våra informanter. 
 
Åtgärder 
Om eleverna har svag läsförståelse samtidigt som eleven har svårigheter inom matematiken 
lönar det sig att börja med svenskan och läsinlärningen, anser pedagogerna. Har man inte 
läsförmågan och det börjar krångla med matematiken, så att man inte får de matematiska 
grunderna, så fortgår svårigheterna i matematiken även om man så småningom blir en bättre 
läsare. Börjar man arbeta med läsförmågan och den kommer igång blir allt a
lä
påverkar andra områden på ett avgörande sätt. Det har visat sig ge goda resultat hos lässvaga 
elever, som har tagit långa kliv i läsutvecklingen, när någon ann

l, medicinska faktorer och neuropsykiatriska faktorer. Ibland måste även extern hjälp 
s för att göra en bedömning av en elevs möjligheter till vidare träning, hävdar 
ogerna. I elevvårdsteam finp

u
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6. Diskussion 
 
 
I nedanstående kapitel lyfter vi fram för- och nackdelar kring de metoder vi använt. Därefter 
beskrivs resultatet av undersökningen kontra teoretisk forskning. Slutligen framställs våra 
slutsatser och framtida forskningsfråga. 
  

6.1 Metoddiskussion 
 
Eftersom vi var ute efter några lärares erfarenheter av sambandet mellan läsförmåga och 

atematiksvårigheter ansåg vi att den halvm
b

strukturerade intervjumetoden skulle lämpa sig 
äst 

indivi
tilläm

lkni etoder, standardiserade intervjuer eller enkäter, 

t. På så sätt hade vi 
öjlighet att ta till vara varje intonation, tvekan och förstärkning när vi transkriberade 

nena. Vi ansåg att 
etta var till studiens fördel, då vi ville få en bred, djup och informativ beskrivning kring 

 mellan läsförmåga och matematiksvårigheter.  

ation vi har fått på ett icke tillbörligt sätt.  

för oss att nå längre och djupare. Då den fenomenologiska ansatsen handlar om 
dens uppfattningar blev det naturligt att vi använde oss av denna. Forskare brukar 
pa ansatsen i öppna halvstrukturerade intervjuer, då respondenterna får delge sina egna 
ngar kring ett fenomen. Valet av andra mto

blev därför inte aktuella. Vi anser att dessa metoder inte ger möjlighet att anpassa följdfrågor 
efter varje informant, vilket är en nackdel om man vill få en djupare förståelse.  
 
Två provintervjuer gjordes som gav oss god vägledning till vilken grupp av informanter vi 
skulle vända oss till i urvalet. Det visade sig att läraren med lång erfarenhet hade förmågan att 
se och lyfta fram relevanta delar kring sambandet mellan läsförmåga och 
matematiksvårigheter. Provintervjuerna gav oss också vägledning om vilka frågeställningar 
och vilket tillvägagångssätt vi skulle använda oss av. Det visade sig att det fanns stora 
fördelar med att banda intervjuerna, då allt som sades blev registrera
m
materialet. Detta anser vi stärker tillförlitligheten av studien. Det visade sig att vi inte till fullo 
kunde koncentrera oss på vad informanten sade när vi nedtecknade intervjun. Därför blev 
detta urval och denna metod inte aktuella.  
 
Processen att söka fler informanter till studien blev relativt lätt, då vi visste vilken målgrupp 
vi skulle vända oss till. Vi har under årens lopp haft förmånen att göra bekantskap med några 
lärare som vi visste hade erfarenhet och en gedigen kunskap kring basäm
d
sambandet
 
Alla lärare som blev tillfrågade var positiva till att delta i studien och de var tillgängliga för 
intervjuer inom den tidsram som vi önskade. Vi upplevde inte någon tidspress vid 
intervjutillfällena då samtliga pedagoger hade avsatt god tid för intervjuerna. Vi hade 
informerat informanterna om studiens ämnesområde vid telefonsamtalen och i missivbrevet. 
Däremot valde vi att inte lämna ut frågeguiden till dem, då vi trodde att denna skulle hämma 
deras tankegångar.  
 
Fördelen med att banda samtliga intervjuer var att allt som sagts under intervjuernas gång 
fanns tillgängligt vid bearbetningen. Vid eventuella frågetecken hade vi möjlighet att enkelt 
och snabbt kontrollera svaren. Samtidigt kände vi en trygghet i visheten att intervjuerna fanns 
tillgängliga i dubbel upplaga om något missöde skulle ske. Vi anser att vi har tagit hänsyn till 
de etiska aspekterna under hela processen då vi har varit noga med att inte lämna ut uppgifter 
om våra informanter eller om den inform
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Vi vill poängtera att bearbetningen av data var en oerhört tidskrävande och energislukande 

rocess. Anledningen till detta anser vi är att intervjuerna var mycket långa och omfångsrika, 
å vare sig vi eller informanterna inte hade begränsat tidsåtgången för intervjutillfällena. 

 

eter. I PISA- 
ndersökningen (Skolverket 2001:209) framkom att hela 70 % av elevernas insatser i 

petens inom området för att eleverna skall få 
öjlighet till ett gynnsamt lärande, skrivs i rapporten.  

a, språkliga, begåvningsmässiga, 
motionella, sociala, neuropsykiatriska och medicinska samt brister i syn och hörsel, mognad, 

r får svårigheter i den första läs- och skrivinlärningen, där fonologiska 
vagheter påverkar mest. Andersson, Belfrage & Sjölund (2006) påpekar också att man får 

p
d
Samtidigt var informanterna oftast eniga i sina uttalanden, även om de uttryckte detta 
nyanserat. Detta i sin tur krävde att vi bearbetade informationen i flera led innan vi kom fram 
till kärnan i det sagda.  
 

6.2 Resultatdiskussion
 
Sambandet mellan läsförmåga och matematik 
Syftet med denna studie var att undersöka hur några lärare ser på vilka sambanden är mellan 
läsförmåga och matematiksvårigheter. I resultatet framkom att pedagogerna såg många olika 
samband mellan läs- skrivsvårigheter och matematiksvårigheter. Ämnet svenska och 
matematik har varit åtskilda i utbildningssammanhang och i skolvärlden vilket i sin tur har 
medfört att det har tagit många år för pedagogerna att se att elevens bristande läsförmåga även 
påverkar dess lärande i matematik. Detta har under de senaste åren uppmärksammats i olika 
undersökningar och rapporter som en bakomliggande orsak till elevers svårigh
u
matematikprovet kunde förklaras av elevernas prestationer på ett ordigenkänningsprov och 
läsförståelseprov. Detta är uppseendeväckande och visar vilken avgörande betydelse den 
grundläggande förmågan att läsa och förstå texter har för lärandet. Enligt Lundgren & Ohlis 
(2003) får elever som har läs- och skrivsvårigheter ofta svårigheter även i matematiken då de 
lätt förväxlar tecken och gör omkastningar när de ska hantera siffror. Jordan, Hanich och 
Kaplan (2003) påvisar att elever som har läs- och skrivsvårigheter även får svårigheter inom 
matematiken. NCM-rapporten (2002:2) konstaterar att 12 % av eleverna har en kombination 
av läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter. För att komma tillrätta med dessa 
svårigheter krävs att lärare får kunskap om sambandet och de bakomliggande faktorerna. 
Samtidigt måste man höja lärarnas kom
m
 
Sambandsfaktorer 
Enligt pedagogerna är arv och miljö två övergripande komponenter som påverkar när en elev 
får läs-, skriv- och matematiksvårigheter men det finns även många andra faktorer som 
påverkar. Faktorer som lyftes fram var fonologisk
e
självbild, tid, dålig undervisning och övning. De var eniga om att det ofta finns ett samband 
mellan dessa när elever får svårigheter. Något som också Lundberg och Sterner (2006) 
poängterar då de tar upp flera av dessa faktorer under benämningen ”riskfaktorer” och 
framhäver att det finns ett samband mellan dem och när elever får svårigheter. Även Stadler 
(1998) lyfter fram flera av faktorerna. Hon påtalar att de interagerar med varandra och 
resulterar i att eleve
s
svårigheter med skriftspråket på grund av ovanstående faktorer. Sandström Kjellin (2004) 
lyfter fram att synsättet kring barn som har svårigheter är under förändring, då svårigheterna 
kan härledas till omgivningen. Detta innebär att man måste söka orsakerna till barnens 
svårigheter även där. Intressant är att flera av författarna (Sandström Kjellin, 2004; Lundberg 
& Sterner, 2006; Andersson, Belfrage & Sjölund, 2006) påtalar att svårigheter kan uppstå hos 
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elever på grund av dålig undervisning. Något som även pedagogerna har lyft fram som en av 

etta tycker vi är intressant att påtala då lärare bör vara medvetna om 
ur betydelsefulla dessa faktorer är för elevens lärande. Samtliga pedagoger var eniga om att 

elever kan få svårigheter i läs- och skrivinlärningen och inom matematiken om de inte får 
efästa kunskap måste man ge eleverna rikligt med övning. 

 Teleman, 2004; Myrberg, 2003; Lundberg & Herrlin, 2004; 
krävs övning och tid för att en färdighet skall 

årigheter. Inom läsutvecklingen anser 
a att eleverna bör genomgå ett screeningtest, vilket även Stadler (1998) 

förklaringsgrunderna.  
 
Övning och tid 
I resultatet har framkommit att några viktiga sambandsfaktorer är övning och tid, vilka vi vill 
lyfta fram, då pedagogerna anser att dessa är avgörande för elevens läs- skriv- och 
matematikutveckling. D
h

tillräckligt med övning. För att b
lertalet författare (Elbro, 2004;F

Stadler, 1998; Malmer, 2002) framhäver att det 
befästas.  
 
Pedagogerna påtalar att elever inte hinner befästa grundläggande begrepp i läsning och i 
matematik innan man går vidare till nästa moment. De tycker att det är viktigt att man inte 
forcerar när elever skall befästa grunderna utan att rikligt med tid avsätts för detta. De anser 
att det är omöjligt att bygga vidare med ytterligare kunskap om inte en stabil grund finns. 
Stadler (1998) poängterar att när man går för fort fram med lärandet är risken överhängande 
att elever inte hinner befästa kunskaper. Malmer (2002) påtalar också att en av orsakerna till 
att elever får svårigheter är att de inte får den tid och det stöd som behövs för att befästa 
grundläggande begrepp. 
 
Kartläggning 
I resultatet framkom att pedagogerna fann det viktigt med kartläggning såväl i läsning och 
skrivning som inom matematiken. De anser att det är betydelsefullt att man som lärare har 
kunskap i vad eleverna kan, vet och vilken nivå de befinner sig på inom de nämnda områdena. 
Med hjälp av olika tester och genom att läraren samtalar med eleverna utrönas deras 
utvecklingsnivå för vidare lärande. Malmer & Adler (1996) påtalar att en noggrann och 
utförlig kartläggning bör göras, då det är viktigt att se till helheten hos eleven. Även Stadler 
(1998) framhäver att en kartläggning bör göras gällande elevers studiesituation för att rätt 
tödinsats skall sättas in när elever befinner sig i svs

några av pedagogern
påtalar. 
 
Självbild 
Pedagogerna upplever att många elever som har svårigheter med läsningen och matematiken 
även får dålig självkänsla vilket i sin tur påverkar lärandet. Detta har även framkommit i den 
kvalitetsgranskning som Skolverket har gjort (2003:221). Självtilliten är en av faktorerna som 
påverkar elevers lärande. Det har visat sig att god självtillit höjer elevens prestation likväl 
som dålig självtillit kan sänka den, vilket även syns i betygsresultaten. Pedagogerna är 
övertygade om att självbilden och självkänslan påverkas när man misslyckas, då det är varje 
individs mål att lyckas. Taube (2000) och Myrberg (2003) framhäver att risken är 
överhängande att eleven får sämre självförtroende när denne misslyckas med läs- och 
skrivinlärningen. Det är enligt pedagogerna viktigt att man synliggör för eleverna vad de kan, 
även om de har svårigheter med läsning och matematik. Andersson, Belfrage och Sjölund 
(2006) betonar att det är viktigt att föräldrar och pedagoger ger beröm istället för kritik, 
oavsett om framstegen är små då det betyder mycket för självförtroendet. När eleverna får 
möjlighet att växa inombords resulterar detta i att prestationen i skolarbetet höjs. Malmer & 
Adler (1996) påtalar att vid en pedagogisk bedömning av eleven bör grundfrågeställningarna 
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kring barnets självbild och självförtroende finnas med. Dessa faktorer påverkar varandra och 
bidrar till att eleven kan få svårigheter likväl som svårigheter kan övervinnas. 

utomatisering 

rad. Vidare säger de att förståelsen och ordförrådet växer hela tiden i interaktionen 
ed andra. Forskarna (Elbro, 2004; Stadler, 1998; Taube, 2000) påtalar att läsprocessen 

naturligtvis läsförmågan och förståelsen vilket i sin tur påverkar 
atematiken.  Men enligt pedagogerna finns det även elever som läser flytande utan att förstå 

e har avkodningen men inte den rätta förståelsen, något som lärare ska vara 

erna påtalar att lässvaga elever ofta får problem när de kommer till de benämnda 
len. När elever ska lösa problembaserade uppgifter, som bygger på text som skall läsas, går 

eras energi åt till läsningen, vilket resulterar i att det inte finns någon energi över 

 
Förståelse och a
I resultatet framkom att faktorerna automatisering och förståelse är avgörande för läs- och 
matematikinlärningen. Eleverna skall ha avkodningen automatiserad gällande bokstäver och 
siffror, likväl som förståelsen för olika begrepp. Förståelsen för språket växer hela tiden. En 
av lärarna säger: ”Alla ska kunna läsa, det är fruktansvärt viktigt, det är grunden till nästan 
allting annat.” Taube (2000) framhäver att läskunnigheten är nyckeln till all annan kunskap.  
 
I läsning bygger automatiseringen på två delar, ordavkodning och förståelse. Pedagogerna 
framhåller att avkodningen bör sitta i ryggmärgen, vilket innebär att den skall vara 
automatise
m
innefattar avkodning och förståelse. När man har fått dessa två automatiserade kan man rikta 
all sin uppmärksamhet och förståelse på texternas innehåll enligt Lundberg & Herrlin (2004) 
och Stadler (1998). Elbro (2004) påpekar att avkodning är en nödvändig förutsättning för 
läsförståelse. Taube (2000) poängterar att läsarens aktiva medverkan och rika erfarenheter av 
omvärlden samt förtrogenhet med skriftspråket är avgörande för en god läsförståelse. Stadler 
(1998) och Taube (2000) påtalar att dålig läsförståelse och långsam läsning ofta beror på 
brister i avkodningen. Lundberg och Sterner (2006) påpekar att när ordavkodningen är 
mödosam påverkar det 
m
vad de läser. D
observanta på. 
 
Likväl som med automatiserad ordavkodningen i läsningen anser pedagogerna att 
taluppfattingen måste automatiseras i matematiken. En förutsättning är att eleverna förstår 
talets värde och att det kan delas upp på olika sätt Det är viktigt att eleverna har befäst olika 
begrepp och att de har förståelse för positionssystemet och likhetstecknets värde. Lärare ska 
använda sig av ett korrekt matematiskt språk för att eleverna ska få en förståelse för 
matematiska benämningar.  
 
Pedagog
ta
oftast all d
till att lösa problemet. Enligt Lundberg och Ohlis (2003) har det visat sig att resultaten hos 
elever med läs- och skrivsvårigheter försämras när de kommer till de benämnda talen, då 
resultatet avgörs av hur de kan läsa och tolka texten, något som även Stadler (1998) har tagit 
upp som en tidig varningssignal.  
 
Det som framkom i resultatet var att pedagogerna ansåg att tidig och riklig interaktion med 
föräldrar och högläsning, påverkar barnets språkutveckling positivt och har senare en positiv 
inverkan på andra ämnesområden. En av pedagogerna uttrycker sig också: ”Det märktes 
väldigt väl på de elever som läste böcker, vilket större ordförråd de hade och hur de kunde 
utvecklat det.” Lundberg (1984) påtalar att barn som växer upp i hem där man läser och 
skriver mycket nästan aldrig får problem med skriftspråket i skolan. Även Myrberg (2003) 
lyfter fram att samtal om böcker, ord och bokstäver och att läsa högt för barnen i hemmet 
bidrar till en positiv läs- och skrivutveckling. De barn som inte får uppleva läsningen och 
böckernas värld utvecklar inte ordförrådet och får därmed sämre kunskaper om världen enligt 
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Lundberg (2006). Myrberg (2003) påtalar att högläsning är viktigt för att barnen skall kunna 
se kopplingen mellan tal och skrift. 
 
Enligt pedagogerna är det viktigt att man i förskolan arbetar med språklekar och rim, då det 

 saker och inte förstår…”. Myrberg (2003) påtalar att hög lärarkompetens är 
en viktigaste faktorn för att elever inte ska få svårigheter i läsning och skrivning. Andersson, 

media larmat om elevers försämrade läsförmåga och 

har betydelse för den språkliga medvetenheten. Myrberg (2003) poängterar att pedagogerna i 
förskolan skall uppmuntra barnen att skriva bokstäver, ord och meddelanden. Samtidigt som 
Stadler (1998) påtalar att man i förskolan ska arbeta med övningar som förstärker lyssnandet 
som tillhör betydelsesidan av den språkliga medvetenheten. Vidare säger Stadler (1998) och 
Lundberg (2006) att talandet och lyssnandet utvecklas i naturliga samtalssituationer. 
 
Motivation 
Pedagogerna påtalar att den absolut viktigaste faktorn för att elever ska lära sig att läsa, skriva 
och räkna är att de måste vara motiverade. När eleverna inte förstår eller ser nyttan av att lära 
sig något försvinner också lusten och motivationen (Skolverket 2003:221). Enligt Lundberg 
och Herrlin (2004) måste läraren redan från början grundlägga lust och glädje i läsandet för att 
barnen skall bibehålla sitt intresse och sin motivation, vilket innebär att läraren har ett stort 
ansvar för att förse dem med texter som ligger på deras proximala nivå. Om texterna är för 
svåra kan det knäcka eleverna och de tappar lusten och viljan att läsa enligt Elbro (2004). 
Pedagogerna påtalar även de att, om texterna är för svåra stagnerar elevernas motivation till 
att vilja lära sig.  
 
Pedagogerna säger att lärarens kompetens och dess förmåga att interagera med eleverna 
påverkar hur eleverna tar till sig kunskap och en av pedagogerna framhäver ”… världen är full 
av dåliga mattelärare. Mattelärare som själva inte kan matte, inte kan vara flexibla, inte kan 
presentera olika
d
Belfrage och Sjölund (2006) skriver att dålig undervisning kan leda till stora svårigheter med 
läsinlärningen. Vidare säger Stadler (1998) att undervisningsformen inte är anpassad till 
elevers inlärningsförmåga. I Sjöbergs (2006) studie framkom att elever får svårigheter i 
matematiken på grund av negativa upplevelser av lärare i de tidiga skolåren. Ljungblad (2001) 
är övertygad om att nästan alla elever kan nå godkänt i matematiken om skolan får en ökad 
lärartäthet kring barnen. 
 
 

6.3 Slutdiskussion 
 
Syftet med denna studie var att vi ville undersöka hur några lärare ser på sambandet mellan 
läsförmåga och matematiksvårigheter. Vårt intresse för detta område har vuxit fram parallellt 

ed att olika rapporter och m
matematikkunskaper. Våra frågeställningar kretsade kring hur lärare ser på sambandet mellan 
läsförmåga och matematiksvårigheter. Vi anser att vi har uppnått målet med studien då ett 
flertal sambandsfaktorer har blivit beskrivna och tydliggjorda av informanterna. 
 
Det visade sig att ämnet var både stort och komplext och att arv och miljö (biologiska och 
sociala faktorer) ligger som övergripande sambandsfaktorer. Sambandet bygger på två 
gedigna områden, svenska och matematik, som i sin tur innehåller otaliga förgreningar. 
Utifrån resultatet kan vi konstatera att elevens läsförmåga har en avgörande betydelse för 
dennes lärande och för vilka framsteg eleven gör inom många områden inklusive 
matematiken. Det fanns ett samband som påtalades unisont av samtliga informanter och det 
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var att elevers läsförmåga har en avgörande betydelse för hur eleven lyckas när denne 
kommer till de benämnda talen i matematiken.  

 för hur 
en tar till sig kunskap. Dålig självkänsla sänker prestationer likväl som god självkänsla 

r betydelsefullt att man som lärare uppmuntrar och tydliggör för eleven vad den 

lektera kring vad som är orsak och verkan när en elev får svårigheter. 

a. Som lärare måste man uppmärksamma vad som är orsak och 
erkan. 

 
Det är viktigt att man kartlägger elevens svårigheter och ser vilka bakgrundsfaktorer som 
samspelar. Undervisningen måste alltid vara individuell och ligga i elevens proximala nivå. 
För att eleven skall få en god läsförmåga krävs det att denne har en automatiserad 
ordavkodning likväl som eleven skall ha en automatiserad taluppfattning. Detta i sin tur kan 
uppnås genom att mycket tid och övning avsätts för att befästa dessa grundläggande 
kunskaper. Samtidigt måste man uppmärksamma att elevens självbild är avgörande
d
höjer. Det ä
kan.  
 
Vi har valt att fokusera på de sambandsfaktorer som lärare måste ha kunskap om, för att 
elever skall få ett gynnsamt lärande i svenska och i matematik. Något som var intressant, men 
som även förvånade oss, var att dessa informanter var mycket eniga om vilka 
sambandsfaktorer som finns när elever får svårigheter i läsning och i matematik. Vi anser att 
dessa komponenter kan ses som ett orsakssamband till att elever får svårigheter men också 
som en metod för att minimera uppkomsten av svårigheter. Detta innebär att man som 
pedagog måste ref
 
Något annat som framkom i studien var att elevens självbild, självkänsla och självförtroende 
påverkar hur eleven tar till sig kunskap och hur denne utvecklas i sitt lärande. Detta anser vi 
är en intressant framtida forskningsfråga eftersom den har en avgörande betydelse för hur 
elevens läsförmåga och matematikkunskaper framskrider. 
 
Det faktum att sambandet påverkas av många faktorer resulterade i ett omfattande arbete. Vi 
kan nu i efterhand se att vi troligen skulle ha vunnit på att begränsa oss till endast ett av dem, 
och gå djupare in i denna orsaksfaktor. Informanterna har haft förmågan att lyfta upp 
orsaksfaktorerna till en högre nivå tack vare sin mångåriga erfarenhet inom yrket. De har 
påvisat att det finns mycket som läraren kan göra för att ge eleverna de rätta förutsättningarna 
för att slippa ifrån svårighetern
v
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Bilaga A 
 
 

Högskolan i Gävle 
Institutionen för Pedagogik, didaktik 
och psykologi

  ________________________________________ 

inlärning.   

 och 
 är övertygade 
att vi 

 
Den aktuella studien har som syfte att ta del av de erfarenheter Du har gjort under dina 
verksamma år som lärare gällande sambandet mellan läsförmåga och matematikinlärning. 
Förhoppningsvis kommer vi att tillsammans genom Din medverkan kunna lyfta fram faktorer 
som visar på ett samband mellan läsförmåga och matematikförmåga. Resultatet kommer att 
presenteras i vårt examensarbete. 
 

• Intervjun är anonym och kommer inte att kunna kopplas till Dig eller Din skola. 
• Ditt deltagande är frivilligt. 
• Du har rätt att avbryta Din medverkan när som helst. 
• Intervjun innefattar inga frågor av privat eller etiskt känslig natur. 

 
Vid frågor eller funderingar angående studien, kontakta oss gärna. 
 
Tack på förhand för Din medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Eija & Niina 
 
 
Eija Karjula   Niina Parkkila 
Tel: xxxx – xxx xx  Tel: xxxx- xxx xx  
       xxx – xxx xx xx         xxx – xxx xx xx 
E-mail: xxxx@xxxxx  E-mail: xxxx@xxxx 
 
Handledare: 
Ingegerd Gudmundson  
Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 
Högskolan i Gävle 
Tel: xxx – xx xx xx 
E-mail: xxxx@xx 

    Gävle 2007-10-09 
 
En intervjustudie om lärares syn på sambandet mellan läs-, skriv-, och 
matematik
 
Bästa xxxx!    
 

är avgörande för elevers fortsatta lärandeVi lever i en tid då vikten av god läsförmåga 
utveckling i bland annat matematik. Vi vänder oss till Dig som informant då vi

m att Du besitter värdefulla kunskaper inom området och vår förhoppning är o
tillsammans kan lyfta fram ett nytt perspektiv.  

    



 
 
 Bilaga B 

INTERVJUGUIDE 
LÄRAREXAMEN 
 
Berätta om din lärarexamen. 
Var och när du tog den? 
Ingick läs- och s

nser du att du fick en bra grund inom dessa områden? 
nlärningen? 

RKESVERKSAMMA ÅR 

ur länge har du varit verksam i läraryrket? 

AMBAND 
 
An  d d mellan läsförmåga och matematikinlärning? 
Och m
På 

om vilka områden? 

åverkas elevers lärande inom matematiken när de har svårigheter med läsningen? 
ter med läsningen?) 

ar du anpassat matematikundervisningen till elever som har svårigheter med 
sning? 

? 

vilken omfattning har eleverna haft tillgång till speciallärare, assistent eller annan extern 

rivinlärningen samt 
n. 

 

krivinlärning i din utbildning? 
Ingick matematikinlärning i din utbildning? 
A
Har du därefter utbildat dig ytterligare inom läs-, skriv- och/eller matematiki
 
Y
 
H
Vilka stadier har du undervisat i svenska och i matematik? 
 
 
ERFARENHETER 
 
Vilka erfarenheter har du gjort inom läs- och skrivinlärning? 
Vilka erfarenheter har du gjort inom matematikinlärningen? 
Vilka orsaker kan finnas till att elever får svårigheter med läsning? 
Vilka orsaker kan finnas till att elever får svårigheter inom matematiken? 
 
S

ser u att det finns något samban
 o … 

vilka sätt? 
In
 
P
(Hur påverkas elever när de har svårighe
 
ÅTGÄRDER 
 
På vilka sätt h
lä
 
Arbetsmetoder
Arbetsformer? 
Material? 
Bemötande? 
I 
hjälp? 
 
Kan du ge oss några tips och råd gällande läs- och sk
matematikinlärninge
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