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Studiens syfte är att öka kunskapen om hur matematiklärare upplever vilka eventuella 

svårigheter högstadieelever i läs- och skrivsvårigheter har inom 

matematikundervisningen. För att kunna dra slutsatser angående detta har det 

genomförts kvalitativa intervjuer med sex matematiklärare från högstadiet. Jag har 

analyserat utifrån svårigheter som har framgått i litteratur, angående sju olika faktorer. 

Alla sju faktorerna utom en kunde de flesta lärarna knyta samman med eleverna i läs- 

och skrivsvårigheter. Lärarna ansåg även att, om det förekommer några större 

svårigheter inom matematiken, så berodde det främst på om eleverna var ”starka” 

eller ”svaga” i skolan. De kunde alla se att det fanns svårigheter med att läsa lästalen i 

matematiken. Däremot var det bara hälften som ansåg att det var ett hinder i 

matematiken när de skulle skriva ner uträkningarna på papper. Alla lärarna var 

överens om att eleverna redovisade sina kunskaper bättre muntligt än skriftligt.  

 

Nyckelord: läs, matematik, skriv, dyslexi, svårigheter 
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Inledning	  
Under min VFU inom matematik undervisade jag en klass där en av eleverna hade 

dyslexi. När jag pratade med eleven upplevde jag att han förstod hur man tänkte och 

räknade matematik. Däremot, när han lämnade in sina läxor, hade han endast skrivit 

svaren och inte uträkningarna, trots att jag hade sagt till hela klassen att de måste 

redovisa sina uträkningar. På grund av detta frågade jag hur han hade gjort sina 

uträkningar men han berättade då att han inte visste hur han skulle skriva ner det som 

han hade räknat ut. Senare när jag pratade med eleven berättade han att han hoppade 

över uppgifter med för mycket text, detta eftersom det tog så mycket energi för att 

läsa igenom dem och sedan att även förstå vad som frågas efter. Jag har alltid velat 

hjälpa alla elever efter deras förmåga, och efter denna VFU kände jag att jag ville 

fördjupa mig i hur det ser ut inom matematiken och om elever i läs- och 

skrivsvårigheter eller dyslexi har svårigheter med matematiken på grund av sina 

hinder med läsningen och skrivningen. 

 

Läser man om läs- och skrivsvårigheter och om dyslexi upptäcker man att det ibland 

kan vara svårt att urskilja vad dessa begrepp omfattar. Enligt Per Berggren (personlig 

kommunikation, 8 november 2011) görs det inte alltid skillnad på diagnostisering av 

dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter internationellt. Men i båda fallen har eleven 

någon form av svårighet i att skriva eller läsa. Höien och Lundberg (1999) skriver att 

både läsning och skrivning hör till undervisningens viktigaste delar och att nivån på 

läsningen och skrivningen kan skilja sig stort mellan elever. I skolans ämnen bygger 

nästan allt på att kunna läsa och skriva. Misslyckas eleverna med detta blir det inte lätt 

för dem. Detta kan ske även om eleverna i övrigt verkar uppmärksamma, intelligenta 

och villiga att lära sig. Det kan även finnas de som kan läsa, men som däremot inte 

förstår vad det är de har läst. 
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I denna undersökning tittar jag inget på dyskalkyli. Detta eftersom dyskalkyli inte kan 

utgöra en huvudsaklig förklaring till matematiksvårigheterna (Sjöberg, 2006). Det 

som tyder på att elever möter svårigheter gällande siffror och räkning går alltid att 

koppla till något annat (Sjöberg, 2006), som i detta fall att eleven i fråga är i läs- och 

skrivsvårigheter. Vissa menar att dyskalkyli finns och påpekar bland annat att 

eleverna kan få det svårt att lära sig klockan, att de får problem med tidsuppfattningen 

eller planering (Adler, 2003). Detta kan man känna igen i en av faktorerna som 

presenteras i ”Teoretisk bakgrund” senare i texten. Man kan alltså koppla det till läs- 

och skrivsvårigheter i stället. 

Jag har den förutfattade meningen att det inte görs så mycket för elever i läs- och 

skrivsvårigheter i matematik. Det jag vill med detta arbete är kanske främst att visa på 

det engagemang som enligt lärarna ändå förekommer i undervisningen. Jag vill även 

uppmärksamma de problem som kan uppstå i och med att det finns elever som hindras 

att utveckla sina kunskaper inom matematik på grund av svårigheter i läsningen 

och/eller skrivningen. Jag valde att fokusera på matematiklärarna och hur de upplever 

situationer med elever i läs- och skrivsvårigheter och hur de anser att svårigheterna 

yttrar sig inom matematikundervisningen för dessa elever. 
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Syfte	  och	  frågeställningar	  

Syfte	  
Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur lärare upplever de eventuella 

svårigheter högstadieelever i läs- och skrivsvårigheter möter inom matematiken. 

Frågeställningar	  
För att genomföra studien utifrån dess syfte sökte jag svar på följande 

frågeställningar: 

 

• På vilket sätt möter elever i läs- och skrivsvårigheter svårigheter i 

matematikundervisningen enligt lärarna? 

 

• Hur menar matematiklärarna att de tar hänsyn till elever i läs- och 

skrivsvårigheter i sin undervisning?  
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Tidigare	  forskning	  
Detta kapitel behandlar tidigare forskning inom området läs- och skrivsvårigheter. 

Först förklaras en modell av hur avkodningsutveckling kan se ut, det vill säga hur det 

går till i olika steg för att man ska lära sig att läsa. Avsnittet efter det går igenom hur 

olika faktorer kan påverka avkodningsutvecklingen, vad som kan orsaka att man får 

svårigheter i läsningen och skrivandet. Sist redovisas vad som man kan tänka på när 

det gäller undervisning för elever i läs- och skrivsvårigheter. 

Avkodningsutveckling	  
Höien och Lundberg (1999) presenterar en vidareutveckling av Friths (1985) 

läsutvecklingsmodell. Den visar hur avkodningsutvecklingen kan se ut i fyra steg. De 

delar in den först i pseudoläsning, sen i det logografisk-visuella stadiet, det 

alfabetisk-fonologiska stadiet och sist det ortografisk-morfemiska stadiet. 

 

När det gäller det första steget, pseudoläsningen, handlar det mer om att läsa av 

omgivningen och inte skriften. Innan barn har börjat läsa skriften så kan man uppfatta 

att de kan läsa vissa delar, men då handlar det oftast om att barnet till exempel ser en 

mjölkförpackning och säger då att det står mjölk vilket det också gör. Enligt en 

undersökning som Höien och Lundberg gjorde i Finland 1988 visade det sig att de 

barn som var svensktalande svarade först mjölk när de fick se mjölkförpackningen, 

vilket var rätt. När de sedan vände på förpackningen där det stod mjölk på finska så 

svarade barnen fortfarande att det stod det svenska ordet för mjölk.  

 

Sedan börjar man att utveckla det logografisk-visuella stadiet då barnen fortfarande 

inte har förstått skriftens kod utan här handlar det mer om att barnen känner igen ett 

ord och de kan säga vad det står, till exempel ordet kamel, där eventuellt barnen kan 

förknippa m:et med kamelens pucklar. Det handlar alltså om att barnen har sett och 
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hört när sina föräldrar till exempel har läst för dem och då har barnen uppfattat utifrån 

det som de ser står och det som föräldern läser hur olika ord betyder olika saker. 

Denna metod skulle inte fungera i längden eftersom det då i stället skulle kunna liknas 

med kinesiskans tecken vilket det inte är avsett för. Det skulle bli alldeles för stor risk 

för visuella sammanblandningar i slutändan. Enligt Seymour och Evans (1992) är 

även denna utveckling viktig senare i processen, då de har börjat lära sig bokstäver 

och den ortografiska strategin börja användas. 

 

När man sedan börjar med det alfabetisk-fonologiska stadiet måste läsaren ha knäckt 

den alfabetiska koden. I detta stadium krävs det av läsaren att man har analytiska 

färdigheter och kunskap om sambandet mellan bokstavens form och ljud. Den 

fonologiska strategin gör att läsaren kan läsa ut ord som man tidigare inte har läst, 

även nonsensord. Strategin kan bli ett hinder för läsförståelsen om avkodningen tar för 

lång tid och inte fastnar på långtidsminnet. Genom att ha fonologisk läsfärdighet har 

man en strategi att läsa nya ord. Det är även då som läsaren uppmärksammas på 

ordens struktur och lär sig ordets stavningssätt.  

 

Det är nu det ortografisk-morfemiska stadiet kommer in i bilden enligt 

ordavkodningsprocessen. Nu börjar läsaren att fördjupa och avancera sin 

ordavkodning, vilket innebär att de har börjat upptäcka ortografiska strukturer av en 

högre ordning. Igenkänningsprocessen blir då fullt automatiserad. Man behöver inte 

längre medvetet tänka ut vad som står skrivet, nu går det snabbt och säkert. När det 

gäller det ortografisk-morfemiska stadiet känns orden omedelbart igen som en helhet. 

Det sker en analys där man ser de olika elementen som orden innehåller. Det är alltså 

en snabb avkodning, där man har lärt sig att se vad det står. 

 

Det finns fler faktorer som påverkar en fullständig läsfärdighet. Det saknas dock 
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detaljerade kunskaper om dem (Höien & Lundberg, 1999). Om elever får hinder i 

avkodningsutvecklingens fyra steg kan det leda till att eleverna hamnar i läs- och 

skrivsvårigheter. 

Läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	   	  
Som lärare händer det att man möter elever som kan ha svårigheter både i läsningen 

och skrivningen och även med matematiken. Det är inte säkert att läsningen, 

skrivningen och matematiken är beroende av varandra utan det kan vara så att de bara 

råkar förekomma samtidigt (Sterner & Lundberg, 2002). Det kan även vara så att det 

faktiskt finns gemensamma bakomliggande orsaker. Neurobiologiska hinder som har 

vuxit fram under barnets tidiga utveckling med ogynnsamma uppväxtvillkor och 

ständig brist på omsorg under spädbarnstiden kan också vara en orsak (Sterner & 

Lundberg, 2002). Det kan förekomma olika faktorer som kan vara en orsak till att de i 

läs- och skrivsvårigheter kan få svårigheter i läsning. De olika faktorerna kan även 

förekomma hos elever som inte är i läs- och skrivsvårigheter men det är då inte säkert 

att dessa elever påverkas negativt (Höien & Lundberg, 1999). Faktorerna kan vara 

svag begåvning, dåliga språkfunktioner, synsvårigheter, hörselproblem, emotionella 

och motivationella problem, dålig stimulering i hemmiljön och negativa faktorer 

knutna till undervisningen (Höien & Lundberg, 1999). Det kan också finnas problem 

som till exempel uppmärksamhetsproblem, koncentrationssvårigheter och 

sekvenseringssvårigheter. Dessa problem kan medföra att matematikinlärningen 

påverkas och man kan då tolka att eleverna är i matematiksvårigheter (Höien & 

Lundberg, 1999).  

 

Lundberg och Sterner (2006) skriver att det krävs koncentration, uppmärksamhet och 

uthållighet för inlärning av läsning och räkning. Deras studier visar på att en stor 

andel som är i lässvårigheter även möter räknesvårigheter. Det stämmer dock inte 

alltid att sambanden finns. Det finns elever som har tydliga lässvårigheter men där 
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man inte ser några särskilda svårigheter med räkningen, vissa är till och med väldigt 

duktiga. Det finns även de som säger tvärtemot, att elever utan läs- och 

skrivsvårigheter kan ha stora svårigheter med räkningen. Lundberg och Sterner (2006) 

påpekar att det är viktigt att vara aktiv, motiverad och koncentrerad för att kunna lära 

sig nya färdigheter. De menar också att dåliga uppväxtvillkor kan leda till en 

bristfällig uppgiftorientering. Utifrån deras undersökningar har de fått fram att 

korrelationen mellan läsfaktor och räknefaktor låg på +0,62 för elever i åk 3 medan 

det ett år senare, när de gick i åk 4 låg på +0,72. Detta anses som höga värden ur ett 

pedagogiskt perspektiv. Det innebär att elever som har svårigheter med läsning även 

har det i räkning, och tvärtom, att de som läser bra även är goda räknare. De kunde 

även se några få undantag i sin studie där de som läste bra hade räknesvårigheter och 

de som hade lässvårigheter var goda räknare. I slutändan kunde de ändå se att det 

finns ett högt samband mellan läsning och räkning. 

 

Forskning pekar på att det bland annat finns ett område som elever i läs- och 

skrivsvårigheter stöter på svårigheter i matematiken (Sterner, 2006). Det handlar om 

att lösa textuppgifter i matematiken. Kraven kan bli för stora på god ordavkodning 

och de kan bli svårbesegrade när det gäller läsförståelsen om eleverna inte får den 

stöd och undervisning som de är i behov av (Sterner, 2006).  

Undervisningen	  
I skollagen kan man läsa i kapitel 3 § 3 att eleverna har rätt till ledning och stimulans 

utifrån deras egna förutsättningar för att lära sig och få en egen personlig utveckling. 

Detta för att de ska kunna utvecklas så mycket som möjligt för att nå så långt som 

möjligt enligt utbildningens mål (Skollagen kap. 3).  

 

När det gäller bemötande av eleverna är det viktigt att eleverna får en god självbild, 

eftersom ett ständigt misslyckande kan leda till att eleverna ger upp. Det är alltså 
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viktigt att de har en inre motivation och att de får uppgifter som de klarar av, utan att 

läsningen eller skrivningen blir ett hinder för dessa elever (Höien & Lundberg, 1999). 

 

Sterner (2006) skriver att det är viktigt att undervisningen är upplagd så att eleverna 

kan lära sig en strategi, få motivation, tillit till sin egen förmåga och en vilja att lära 

sig. Det är viktigt att lärarna har en struktur och tydlighet gällande matematiska 

samtal, samband och mönster, så att eleverna kan relatera ny kunskap till sina tidigare 

kunskaper och erfarenheter. Det är även viktigt att eleven får hjälp att utveckla sitt 

kunnande både muntligt och skriftligt (Sterner, 2006). Tre olika förslag på 

utgångspunkter som man kan arbeta med presenteras efter en viss ordning. Först där 

laborativt material används (den konkreta fasen), sedan där eleverna ritar enkla bilder 

som de kan förklara dess innebörd med matematiska begrepp (den representativa 

fasen) och sist där eleverna använder det matematiska symbolspråket som 

uttrycksform (den abstrakta fasen) (Sterner, 2006). För att eleverna lättare ska förstå 

är det bra med en varierande undervisning och därför borde man använda sig av 

multisensorisk undervisning (Olteanu, 2007). Ett förslag på att använda sig av 

multisensorisk undervisning är att man inom geometrin låter eleverna känna på olika 

former utan att se dem. Exempel på detta är olika former av trianglar, kvadrater, 

rektanglar, cirklar, ellipser och hexagoner, men man kan använda sig av många fler 

(Berggren & Lindroth, 2004). Med hjälp av både visuellt och motoriskt minne kan 

man skapa en minnesbild (Höien & Lundberg, 2001). Läraren kan antingen låta 

eleven känna på föremålet och berätta vad det föreställer, eller så kan eleverna 

förklara för sina klasskompisar vad det är de känner och tillsammans komma fram till 

vad det är som eleven känner (Berggren & Lindroth, 2004).  

 

Det är viktigt att lärarna är införstådda i vad det är som eleven har svårigheter med. 

Detta för att eleven ska få så mycket hjälp som möjligt och undervisningen rätt 

anpassat till den eleven (Wolff, 2006). Vissa elever kan behöva träna strategier vid 
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skrivning och läsförståelse. Sedan behöver de även träning för att utöka ordförrådet 

(Wolff, 2006). Elever i läs- och skrivsvårigheter ska ha rätt att inhämta och redovisa 

sina färdigheter och kunskaper på ett sätt som passar den enskilde. Ett alternativ 

skulle vara att eleverna får tillgång till talböcker och att de får förlängd tid vid prov 

eller att de får möjlighet till att göra ett muntligt prov. Detta är viktigt för att eleverna 

ska få så lika förutsättningar som möjligt (Wolff, 2006). 

 

Det är vanligt att elever förstår likhetstecknet som en operativ symbol, att det innebär 

att det är en signal för att man ska göra något (Molina & Ambrose, 2008). I en studie 

som baserat på tredjeklassare analyserade man elevernas uppfattning av likhetstecknet 

(Molina & Ambrose, 2008). De ville med sin studie få eleverna att gå från ett 

beräkningsprogram till ett mer strukturellt/analytiskt perspektiv, när det gäller 

likhetstecknet. Trots att de kunde se ett positivt resultat av sin studie, fanns det tydliga 

svårigheter med förståelsen av likhetstecknets betydelse (Molina & Ambrose, 2008).  

 

Malmer (1996) anser att det är viktigt att man använder sig av laborativ undervisning. 

Detta på grund av att man skapar en verklighet runt de olika begrepp som förekommer 

inom matematiken (Malmer & Adler, 1996). Enligt en studie angående laborationer 

inom naturvetenskapliga ämnen ska laborationer, enligt lärare, vara bra för att 

utveckla elevers förståelse för begrepp och fenomen, eleverna ska få möjlighet till att 

tänka och reflektera kring det laborativa arbetet, att det ska kunna knytas till vardag 

och verklighet, eleverna ska få möjlighet till att utveckla praktiska och manipulativa 

färdigheter och till sist ska det intressera och roa eleverna (Högström, 2009). Om 

eleverna får använda sig av både sina händer och ögon samtidigt som de kan sätta ord 

på det de gör så ökar deras begreppsbildning. Om man använder sig av laborativa 

inslag tycker eleverna att det blir roligare och att det ökar deras koncentration en 

aning (Malmer & Adler, 1996). Laborativt arbete kan även leda till en förståelse för 

begrepp, samband och modeller. Det är bra med samtal, diskussioner och 



 
 
 
 
 
 
 

 
12 
 
 
 
 
 

argumentationer för att få en möjlighet till ett fördjupat lärande. Det bästa är att dela 

in eleverna i par eller mindre grupper. Med detta sätt kan de föra reflekterande samtal 

och ”byta” uppslag och idéer (Malmer & Adler, 1996). Om man ska använda sig av 

grupper är det viktigt att läraren känner sina elever och vet om de måste dela in 

grupperna eller om det fungerar med att eleverna väljer själva. Detta eftersom det 

finns elever som är väldigt dominanta och elever som är väldigt försiktiga med att 

prata. Enligt Malmers erfarenheter kan dyslektiker få en negativ inställning till 

matematik, att eleverna på grund av motgång ger upp och “dumförklarar” sig själva. 

Elever i läs- och skrivsvårigheter frågar hur de ska göra för att lösa uppgifter. Det kan 

då vara viktigt att läraren ställer en motfråga om hur de skulle göra, detta för att få 

igång dem att börja tänka själva. Då är det viktigt att läraren inte är alltför ”på” 

eleven, det måste finnas en balans så att eleven blir inspirerad men inte känner sig 

”dum”. Det är alltså viktigt att läraren är mer vägledande i stället för styrande. 

Malmer påpekar även ”Att tala är i själva verket ett sätt att lära.” (Malmer & Adler, 

1996, s. 38) 

 

Det är viktigt att elever har möjlighet till olika representationsformer i samband med 

god kommunikation för elevernas utveckling och förståelse (Kling Sackerud, 2009). 

Enligt en studie (Kling Sackerud, 2009) visas det att det förekommer flera olika 

representationsformer i de lägre åldrarna men ju högre årskurs man hamnar i desto 

färre blir formerna. Till slut förekommer nästan bara miniräknaren (Kling Sackerud, 

2009). 

 

Enligt lärare ligger det stor vikt i att hantera det praktiska skolarbetet (Jonsson, 2006). 

Därför borde det läggas större vikt på att lärarutbildningarna lär ut hur man hanterar 

situationer inom läs- och skrivfältet. Det borde finnas en teoretisk 

handledningsberedskap för praktiken, för att ha grund att testa sig fram (Jonsson, 

2006).
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Teoretisk	  bakgrund	  
Detta kapitel innehåller den teoretiska bakgrunden och analysverktyget som används i 

denna studie. Hela den teoretiska bakgrunden byggs utifrån Berggren och Lindroths 

(2004) sammanställning från tidigare forskning som handlar om sju olika faktorer som 

kan leda till att elever, i läs- och skrivsvårigheter speciellt, kan få svårigheter inom 

matematik. Exempel och påståenden som presenteras byggs också utifrån Berggren 

och Lindroths (2004) sammanställning. Definitionerna nedan är min tolkning av 

Berggren och Lindroth (2004). Det är viktigt att komma ihåg att det inte innebär att 

alla i läs- och skrivsvårigheter har problem inom alla nedanstående områden 

(Berggren & Lindroth, 2004): 

 

• Omkastningar 

• Sekvensering 

• Symbolosäkerhet 

• Spatial förmåga 

• Långtidsminnet 

• Korttidsminnet 

• Begreppsbildning 

Omkastningar	  
Med omkastningar menas att man kan kasta om bokstäverna i ett ord. Man kan även 

blanda ihop bokstäver som påminner om varandra i utseendet, vanligast är p q b d. 

Det gäller samma i matematiken, att man kan kasta om eller blanda ihop siffror.  

 

Exempel på detta skulle kunna vara att man skriver ”datrospel”. I detta fall kan man 

se att det ska stå datorspel. I de flesta fall kan man se när det blir omkastningar 

gällande stavningen. Man kan även skriva orden bak och fram, sol blir los och som 
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blir mos. Skulle detta istället inträffa i matematiken, och man kastar om siffror i stället 

för bokstäver skulle det innebära mycket större komplikationer. Det skulle innebära 

att det bildar ett helt nytt tal. Till exempel om man ska skriva 10015 och byter plats på 

andra ettan och femman så får vi i stället talet 10051. Eller att man skriver 78 bak och 

fram så blir det i stället 87. När det gäller matematiken kan man även ha svårigheter 

när det gäller nollan, att det antingen tillkommer nollor eller att de försvinner. Till 

exempel kan man skriva 151 i stället för 10051. När det gäller likheter mellan 

bokstäverna, kan även detta förekomma inom matematiken. Man blandar ihop 6 och 

9. Men även 1, 4 och 7 kan vara siffror som man kan blanda ihop. 

Sekvensering	  
Med sekvensering menas att man kan dela upp olika områden i till exempel en följd. 

Man ska kunna veta var i följden man befinner sig och kunna rabbla upp den både 

framlänges och baklänges. 

 

Det skulle till exempel kunna innebära att man kan räkna upp årstider, månader, 

veckodagar, alfabetet och talserier. Är det så att man har svårigheter att räkna upp till 

exempel månaderna framlänges och baklänges kan det innebära att man har 

svårigheter i sekvensering. Det kan bli stora konsekvenser i matematik om man till 

exempel inte kan ”se” tallinjen och förstår hur man ska gå fram och tillbaka på den. 

Det som i detta fall är vanligt är att man i stället tar hjälp av att räkna på fingrarna, 

som tyvärr inte räcker så länge när det blir större tal (man har ju bara tio fingrar). 

Berggren och Lindroth (2004) anser att tallinjen försvinner från undervisningen allt 

för tidigt i skolan. Tallinjen gör att man får en större överblick över förflyttningar och 

man behöver inte utföra en beräkning för varje hopp. Berggren och Lindroth (2004) 

tror att det skulle bli betydligt mindre problem med decimaltal och negativa tal om 

man hade en tallinje i varje klassrum. 
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Symbolosäkerhet	  
Med symboler menas att man använder ett tecken för att representera något konkret. 

Man använder symboler för att man inte ska behöva skriva allt man vill uttrycka med 

ord. Är man osäker på symboler innebär det att man har svårigheter i att förstå 

betydelsen av olika symboler.  

 

Inom matematik förekommer en hel del symboler. Det är då viktigt att eleven får en 

förståelse för vad innehållet handlar om innan man börjar införa själva symbolerna. 

Detta för att förhindra att eleven ser det som om matematik handlar om att man ska 

lära sig en massa regler och att flytta omkring en massa siffror för att få fram rätt svar. 

Ett exempel gällande symboler är när man pratar om likhetstecknets betydelse, det är 

viktigt att man redan tidigt lär sig likhetstecknets innebörd. Det är vanligt att man 

säger att 12+5=17 som tolv plus fem blir sjutton men hur skulle man säga om det 

istället stod 12+5=11+6? Kan man då använda ordet blir, det är inget som känns 

naturligt i detta fall. Ju äldre eleverna blir desto fler symboler införs och det blir 

viktigare att ha kontroll över de olika symbolernas innebörd. Något som är mycket 

vanligt är att elever kan skriva 12+5=17*2=34-28=6 vilket egentligen säger att 

12+5=6 vilket inte alls stämmer. Detta tror man grundar sig i att eleverna använder = 

som blir. För att förhindra detta kan det alltså vara viktigt att redan tidigt tala om 

symbolernas innebörd när man inför dem. Det är viktigt att man som lärare inte 

använder sig av förenklade metoder för att hjälpa eleverna som sedan kan ge dem 

större problem längre fram. Det är även viktigt att man inte säger till en elev som till 

exempel frågar, vad roten ur minus ett blir, inte existerar. Läraren kanske inte kan 

förklara det på en nivå som eleven förstår men det är bättre att säga att det går än att 

det inte går. Om eleven har lärt sig något på ett förenklat sätt eller att likhetstecknets 

betyder att något blir, att man går från höger till vänster och inte åt båda håll, så är det 

extra svårt att lära om när man har läs- och skrivsvårigheter. Ett bra hjälpmedel för de 

med läs- och skrivsvårigheter kan vara miniräknaren men det kan samtidigt öka 
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förvirringen eftersom det inte alltid är samma symboler på miniräknaren som när man 

skriver. Ett exempel på en symbol som ser annorlunda ut är multiplikationstecknet 

som är som en stjärna eller x på miniräknaren men när man skriver för hand gör man 

en punkt. Ett annat exempel är divisionstecknet som ser annorlunda ut på 

miniräknaren jämfört med hur man skriver för hand. Ska miniräknare vara ett 

hjälpmedel är det viktigt att man har klart för sig att symbolerna för olika 

räknemetoder kan se olika ut. Detta medför alltså större problem för elever i läs- och 

skrivsvårigheter än för andra. 

Spatial	  förmåga	  
Med spatial förmåga kan vi se till att vi kan hålla den röda tråden i det som vi gör. Det 

kan handla om uppfattning kring rum och tid. Det handlar bland annat lite mer 

avgränsat om en förmåga till visualisering och att för sin inre syn kunna se hur en två- 

eller tredimensionell figur ser ut om man roterar den. Det kan också handla om att 

man tittar på en sak och sen vänder man uppmärksamheten på något annat och sedan 

kan man hitta tillbaka till samma ställe som man var innan. 

 

De elever som har nedsatt spatial förmåga kan ha svårigheter i att planera hur lång tid 

det tar att göra olika saker och uppgifter. De kan också ha svårt att se en bild eller 

verklig situation från ett annat perspektiv. De kan även visa riktningsosäkerhet, 

gällande höger och vänster. I läsning går man alltid från vänster till höger i de svenska 

texterna, men tittar man inom matematiken, hur ser det ut då? Har eleven en nedsatt 

spatial förmåga kan det leda till allvarliga konsekvenser om de visar en 

riktningsosäkerhet. Detta eftersom räkneriktningarna, om nu räkneriktningar ens 

finns, inte alltid är från vänster till höger. Olika algoritmer eller uttryck med 

parenteser och flera räknesätt kan innebära att eleverna helt plötsligt måste börja 

räkna mitt i uttrycket och sedan jobba sig utåt. Räkneriktningen är alltså egentligen 

inte enhetlig utan man måste utgå från vad som ska räknas. Något annat som elever 
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har svårigheter i den spatiala förmågan är att de kan blanda ihop uppgifter när de 

växlar med blicken, det kan vara från tavlan och boken. När de först sitter och tittar på 

tavlan och sedan vänder sin blick mot boken, kan de tappa bort var de var och skriver 

av fel från tavlan. Det är även vanligt att de skriver av fel tal i böckerna. 

Långtidsminnet	  
Långtidsminnet är det minne där man bevarar händelser, fakta och upplevelser en lång 

tid framöver, för det mesta permanent. Det som man ska minnas är något som man 

oftast måste ha förståelse för eller färdigheter i för att kunna komma ihåg.  

 

Inom matematiken ska man ofta lära sig olika algoritmer utantill. Det är vanligt att 

lärarna säger till eleverna att de ska kunna väcka eleverna mitt i natten och de ska då 

kunna rabbla upp algoritmerna utan tveksamheter. Detta kallas automatiserad kunskap 

och det är sådant som lagts i långtidsminnet, man har lätt att komma åt det. Något som 

man brukar vilja att eleverna ska kunna utantill är multiplikationstabellen. Man ska 

alltså kunna snabbt säga att 4•6=24 utan att behöva börja räkna ut det. Det som elever 

i läs- och skrivsvårigheter har problem med är inte att de har dåligt långtidsminne utan 

att de har svårare att få sakerna som de ska lära sig att fastna i långtidsminnet. Här 

hjälper det inte att eleverna får flera uppgifter av samma sort utan de måste få 

uppgifter på så många olika sätt som möjligt. Det kan alltså vara viktigt med 

multisensorisk undervisning (användning av olika metoder i undervisningen) i dessa 

fall. 

Korttidsminnet	  
Korttidsminnet är det minne som hanterar det som medvetandet har i fokus just för 

tillfället. Minnet används under den tid man läser en text, lyssnar på en föreläsning 

eller då man utvecklar en tanke för sig själv. 

 

Elever med begränsat korttidsminne kan ha svårt att till exempel ta emot instruktioner 
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eller att arbeta med huvudräkning. Om man misstänker att eleven har ett begränsat 

korttidsminne kan man ”testa” dem med att låta de upprepa sifferkombinationer, där 

man först börjar med kombinationer med fyra siffror, sedan med fem, sex och vidare, 

tills eleven inte kan komma ihåg alla. Om man då upptäcker att de har begränsat 

korttidsminne är det viktigt att man försöker kompensera detta. Det man kan göra för 

att underlätta för eleverna är att de kan använda sig av papper och penna och låta dem 

till exempel skriva ner mellanord och stödord. 

Begreppsbildning	  
Nya begrepp dyker upp hela tiden, och begreppsbildning innebär att man lär sig nya 

begrepp. Begreppsbildning innefattar en kombination av ord, ordförståelse och 

erfarenheter. 

 

Det kan vara viktigt för elever med läs- och skrivsvårigheter att koppla nya begrepp 

till erfarenheter för att de ska få en förståelse för ordet. Ett bra sätt kan vara att man 

arbetar mycket med laborativt material där eleverna kan få en upplevelse av vad 

begreppet innebär och inte bara få det förklarat utan att se det i ett samband. Ett 

exempel på detta som jag själv kan komma på är att man använder sig av de olika 

formerna i geometrin (Berggren & Lindroth, 2004) som det stod om i ”Tidigare 

forskning”. Man får känna på de olika formerna, samtidigt som antingen talar om vad 

det föreställer för geometrisk form eller att man förklarar för sina klasskamrater om 

hur den ser och tillsammans kommer fram till vad det är för form. 
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Metod	  
Här kommer jag förklara hur jag har gått till väga för att besvara mina frågeställningar 

för att sedan komma till en slutsats utifrån mitt syfte. Först kommer ett avsnitt om 

valet av metod, sedan urvalet, tillvägagångssätt och sist dataanalys. 

Metodval	  
För att komma till en slutsats utifrån mitt syfte valde jag att göra kvalitativa 

intervjuer, eftersom jag ville få en djupare insikt över hur det kan se ut (Rienecker & 

Stray Jørgensen, 2008). Dessa intervjuer varade ungefär 40-50 minuter, varav sex 

matematiklärare på högstadiet intervjuades. Under intervjuerna användes 

ljudinspelningar för att senare kunna transkribera vad som sades. Valet av metoden att 

använda mig av intervjuer berodde på min studies syfte, där lärarnas syn på elever i 

läs- och skrivsvårigheter står i fokus. Jag valde att göra ljudinspelningar och 

transkribera efteråt för att jag ville kunna föra en diskussion som inte avbröts hela 

tiden för att skriva ned vad som sades och för att då lättare få ut så mycket som 

möjligt av lärare. Intervjuerna genomfördes efter en intervjuguide (se bilaga) för att 

fånga upp frågor och områden som passade så att materialet skulle passa 

frågeställningarna. Början av intervjun genomfördes som en diskussion för att få fram 

allmänt vad lärarna anser att de ser och gör angående elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Denna diskussion användes för att besvara frågeställningarna om på 

vilket sätt lärarna anser att elever i läs- och skrivsvårigheter möter svårigheter i 

matematiken och hur lärarna tar hänsyn till dessa elever i sin undervisning. Frågorna 

är lagt upp för att försöka få en så bred bild som möjligt om hur lärarna ser på elever i 

läs- och skrivsvårigheter och matematiken. Jag försökte lägga upp det så att lärarna 

skulle tänka till ordentligt, så att de inte bara svarade att eleverna kunde ha svårigheter 

med att läsa en uppgift. Jag ville ta reda på om lärarna såg något mer och vad i så fall, 

och om de då tänkte på något speciellt när de undervisade. Detta genom frågor av 
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typen ”vad lärarna ser i olika samband” som sedan följdes upp av följdfrågor som 

”Hur tänker du då?”, “Hur menar du?” och “Kan du utveckla det där?”. Följdfrågorna 

användes för att lärarna skulle tänka efter och förklara mer noggrant vad de anser. På 

frågan om lärarna kunde se att eleverna hade svårigheter i matematiken på grund av 

läs- och skrivsvårigheterna, svarade en lärare att det blir ett hinder gällande lästal, att 

förstå vad man har läst och även att komma ihåg vad det stod i början av texten. Då 

frågade jag om det kunde ha med minnet att göra, och det ansåg läraren att det hade 

med det att göra, och utifrån det förstå hela texten. Dessa frågor på intervjuguiden var 

upplagda för att ta reda på den första frågeställningen, vad lärarna anser att de ser 

angående elever i läs- och skrivsvårigheter och om de möter hinder i matematiken. 

Frågorna var även riktade mot den andra frågeställningen, för att ta reda på om lärarna 

ansåg att de gjorde något för att underlätta för eleverna i läs- och skrivsvårigheter i 

matematikundervisningen. När alla frågor på intervjuguiden (se bilaga) hade gåtts 

igenom visades den teorin (se Teoretisk bakgrund). Det fördes sedan en diskussion 

om de sju olika faktorerna som kan leda till att det kan förekomma svårigheter i 

matematiken för elever i läs- och skrivsvårigheter. Syftet med att lägga upp 

intervjuerna på detta sätt var för att lärarna inte skulle bli låsta vid de sju faktorerna. 

Det kan finnas så mycket mer än det som presenteras i teorin (se Teoretisk bakgrund) 

vilket var grunden till intervjufrågorna. 

Urval	  
När högstadielärarna skulle väljas ut gällde det att få tag på matematiklärare som 

undervisade klasser som hade minst en elev i läs- och skrivsvårigheter. Därför 

kontaktade jag i första hand rektorerna på skolorna, detta eftersom jag inte visste vilka 

lärare som undervisade elever i läs- och skrivsvårigheter. Rektorerna fick veta att det 

gällde ”vanliga” matematiklärare, och inte specialpedagoger, vilket de annars ofta 

antog att det skulle vara. Rektorerna hänvisade mig sedan till dessa lärare. Detta 

innebär att lärarna har valts ut av rektorerna och därefter utifrån vilka lärare jag har 



 
 
 
 
 
 
 

 
21 
 
 
 
 
 

fått positivt svar av. Av alla lärare som jag frågade som rektorerna hade hänvisat mig 

till ställde alla upp som jag fick tag på. Det blev sex stycken matematiklärare. Dessa 

lärare undervisar på högstadieskolor i en mindre kommun i Norrland. Av de 

intervjuade lärarna var det en manlig lärare och resterande kvinnliga. Lärarna hade en 

lärarerfarenhet mellan 8-13 år. 

Genomförande	  
Samtliga sex lärare som ställde upp för intervju tyckte att det var enklast att träffas på 

respektive skola där de jobbar. På skolorna valde vi ut mindre rum där vi kunde sitta 

ostörda och prata. Jag började med att berätta för dem att de inte behövde vara nervös 

eftersom det inte skulle vara en utfrågning där jag skulle peka ut dem. Jag berättade 

även för dem att de skulle vara anonyma i studien. När vi började diskussionen 

konstaterades det först att lärarna undervisade en eller flera elever i läs- och 

skrivsvårigheter, och efter det började vi diskutera om eleverna. Intervjufrågorna 

följde inte alltid ordningen i intervjuguiden. Jag noterade om vi pratade om någon 

punkt, sedan när jag ansåg att det var lämpligt inflikade jag med övriga frågor som 

inte hade kommit upp automatiskt. När alla punkter hade gåtts igenom, och endast den 

sista var kvar, visade jag dem de sju faktorerna som kan orsaka att elever i läs- och 

skrivsvårigheter även kan få svårigheter i matematiken, se under teoretisk bakgrund 

och analysverktyg. En punkt som ingen lärare tog upp själv var om 

åtgärdsprogrammen, då fick jag alltid fråga dem om det förekom. 

Forskningsetiska	  överväganden	   	  
När jag valde lärare gick jag som sagt via rektorerna, sedan tillfrågades de lärare som 

rektorerna hade hänvisat mig till. De fick då självklart själv avgöra om de ville delta i 

min studie eller ej. Sedan är alla lärare anonyma i denna studie, det ska inte på något 

sätt gå att spåra vilka lärarna är. 
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Metod	  för	  dataanalys	  
I detta avsnitt förklaras hur det insamlade datamaterialet har analyserats. Först hur jag 

transkriberade och strukturerade, sedan hur teorin har använts.  

Transkribering	  och	  sortering	  
Först transkriberades alla intervjuer så att det skulle vara lättare att gå tillbaka och 

kontrollera vad som sades. Efter det delades det transkriberade materialet upp efter 

frågeställningarna. Där delades de i sin tur upp efter teorin, de sju faktorerna som kan 

orsaka att elever i läs- och skrivsvårigheter även får svårigheter i matematiken, från 

teoretisk bakgrund och analysverktyg. Utöver de sju faktorerna tillkom det ytterligare 

faktorer som lärarna tog upp och som kan vara orsaker till att det blir svårigheter i 

matematiken. Dessa faktorer bygger på det som lärarna berättade under intervjuerna. 

Om de flesta lärarna tog upp något som de ansåg att de såg eller om det fanns något 

som en lärare tyckte var viktigt lades det till som faktorer. Till den första 

frågeställningen blev det två extra rubriker: tid och lästal. Till den andra 

frågeställningen blev det sex extra rubriker: muntliga prov, uppmuntring med lagom 

höga krav, prata matematik, ”starka” och ”svaga” elever, utbildning av lärare och 

hitta sina egna vägar. Efter detta klippte och klistrades det. Jag klippte ut det som 

lärarna hade sagt som var kopplade till de sju faktorerna för att sedan klistrade in det 

under de olika faktorerna. Till exempel om lärarna pratade om likhetstecknets 

betydelse eller någon annan symbol inom matematiken så lades det in under faktorn 

om symbolosäkerhet. Ett annat exempel är om lärarna pratade om att eleverna inte 

kunde skilja på siffrorna sex och nio så hamnade det under rubriken omkastningar. 

Nedan presenteras vad som hamnar under var och en av de sju faktorerna. Det som 

tillhörde första frågeställningen, om vad lärarna berättade att elever i läs- och 

skrivsvårigheter kunde möta i matematiken, sorterades under där. Det som tillhörde 

den andra frågeställningen, om hur lärarna menade att de tog hänsyn till elever i läs- 

och skrivsvårigheter i undervisningen, sorterades under den rubriken. Sedan klippte 

jag ut de andra faktorerna som lärarna hade berättat om och skapade rubriker för de 
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nya faktorerna som jag skrev ovan. Till exempel faktorn muntliga prov; ”för första 

gången körde vi ett muntligt prov… och det är första gången han har skrivit godkänt 

på ett prov.”, där även fler lärare antydde till att muntliga prov underlättade för elever 

i läs- och skrivsvårigheter. De faktorerna som lades till efter transkriberingen 

sorterades också under vardera frågeställning. Slutligen sammanfattades det till 

resultatet. 

Teorin	  som	  analysverktyg	  
• Omkastningar 

När det gäller omkastningar har jag inte brytt mig om att titta om eleverna 

kastar om bokstäver, eftersom det inte har någon inverkan på själva det 

matematiska. Utan det som studerades var om lärarna antydde att eleverna 

kastar om siffror, något som kan medföra stora konsekvenser. Om eleverna 

blandar ihop olika siffror med varandra eller om det sker omkastningar i själva 

talet så att det bildas ett nytt tal. 

• Sekvensering 

Något som kan vara av intresse när det gäller sekvensering är om lärarna anser 

att eleverna räknar sakta när de ska räkna ut något som egentligen är väldigt 

simpelt för deras årskurs. Lägger lärarna märke till att eleverna ofta räknar på 

fingrarna till  exempel. Något annat som skulle kunna vara ett tecken på att 

eleven i läs- och skrivsvårigheter möter svårigheter i matematiken är om 

läraren påpekar att eleven i läs- och skrivsvårigheter möter svårigheter 

gällande negativa tal, att det kan vara svårt att se tallinjen och förstå sig på 

den. Lärarna skulle även kunna antyda att eleven har svårigheter med 

decimaltalen och deras ”mellanrum” i tallinjen. 

• Symbolosäkerhet 

Lärarna skulle kunna påpeka att eleverna i läs- och skrivsvårigheter till 

exempel räknar ett tal på papperet och sedan efter likhetstecknet fortsätter 
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räkna på ett nytt tal. Alltså att det inte längre är en likhet på båda sidorna om 

likhetstecknet, exempel 3+6=9-2=7. Annat skulle kunna vara att läraren anser 

att eleven inte har någon förståelse för multiplikationstecknet och 

divisionstecknet eller övriga symboler som används i matematiken. 

• Spatial förmåga 

Gällande spatial förmåga kan lärarna antyda att eleverna i läs- och 

skrivsvårigheter har svårt att förstå var de ska börja räkna, de vill gärna gå från 

vänster till höger och ta de olika räknemomenten som de kommer. Påpekar 

lärarna att eleverna har svårigheter med figur, kartor, olika dimensioner kan 

det vara ett tecken på att eleverna har svårigheter i spatial förmåga.  

• Långtidsminnet 

Om lärarna tycker att eleverna aldrig lär sig formler och/eller att de inte kan 

koncentrera sig så kan det bero på långtidsminnet. Det skulle i själva verket i 

stället kunna bero på att eleverna helt enkelt inte klarar av att lägga det i 

långtidsminnet.  

• Korttidsminnet 

Påpekar läraren att eleven alltid frågar en gång till vad det var den skulle göra 

efter instruktioner så kan det bero på korttidsminnet. Läraren skulle kunna 

berätta att eleven alltid vill använda miniräknaren fastän de ska använda 

huvudräkning eller att de inte gör de uppgifterna.  

• Begreppsbildning 

Berättar läraren att eleven i läs- och skrivsvårigheter har några problem med 

att lära sig nya begrepp kan det vara ett tecken på att eleven möter svårigheter 

i begreppsbildning. Brukar lärarna använda sig av laborationer eller någon 

form av illustration för att eleverna ska känna igen en situation och sedan i 

samband med det få en förståelse för det nya begreppet? 
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Resultat	  
I detta kapitel presenteras det resultat som kan utläsas från intervjuerna och kopplade 

till den teori som denna studie bygger på.  

På	  vilket	  sätt	  möter	  elever	  i	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  svårigheter	  i	  
matematikundervisningen	  enligt	  lärarna?	  
I detta avsnitt tas det först upp vad lärarna berättade i anknytning till de sju faktorerna 

som ingår i den teoretiska bakgrunden och analysverktygen. Där nämns även om det 

sades spontant eller om det kom fram efter att lärarna läst de sju faktorerna; 

omkastningar, sekvensering, symbolosäkerhet, spatial förmåga, långtidsminnet, 

korttidsminnet och begreppsbildning. Efter det tillkommer några faktorer som kom 

fram spontant och som även de besvarar den första frågeställningen, men som inte hör 

till de sju faktorerna i teorin. Sist är det en sammanfattning av alla faktorerna som 

besvarar frågeställningen.	  

Omkastningar	  
Ingen av lärarna pratade spontant om omkastningar, sedan när de fick läsa texten om 

omkastningar av siffror i tal var det ingen heller som kunde säga att de hade 

uppmärksammat detta. Det som några av lärarna eventuellt kunde koppla till denna 

faktor var att eleverna i läs- och skrivsvårigheter kunde ha svårt med att skriva talen i 

rätt ordning, de kan till exempel skriva 5/20 när det egentligen ska räkna 20/5. Om 

detta beror på att de har svårigheter med omkastningar eller om det är något 

matematiskt visste de däremot inte. 

Sekvensering	  
Ingen av lärarna pratade spontant om sekvensering, men många av lärarna reagerade 

på sekvensering när de läste teorin, eleverna i läs- och skrivsvårigheter har svårt att 

förstå tallinjen. Som en av lärarna sa: 
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”Oftast tycker jag att det går lätt från noll och uppåt, sedan när vi 

börjar prata om negativa tal i åttan, då har man skrivit noll och 

uppåt och så finns inte negativa tal, även om man har termometern 

till hjälp så är det bra med tallinjen, men man skulle kanske ta och 

börja med den på -5 eller kanske -2, bara man inte jämt startar på 

noll, då kanske någon elev förstår att det finns mer än det som vi 

går igenom just då.” 

 

Lärarna ansåg att svårigheterna kanske låg i att när man inför tallinjen visar man bara 

de positiva talen och att eleverna då antar att det är de talen som finns. När de blir 

äldre införs helt plötslig fler tal, negativa tal. Lärarna berättade att det var många 

elever som hade svårt med det, speciellt elever i läs- och skrivsvårigheter. Något annat 

som lärarna ansåg att eleverna kunde ha svårigheter med är att förstå sig på 

decimaltalens plats på tallinjen, när det blir 0,1 och 0,01, att förstå att 0,1 är större än 

0,01 och dess position på linjen. Endast en av lärarna ansåg inte att dennes elever i 

läs- och skrivsvårigheter hade några svårigheter med tallinjen. 

Symbolosäkerhet	  
Lärarna pratade inte spontant om symbolosäkerhet. Däremot efter att de läste om det i 

teorin var det en lärare som sa gällande symbolosäkerhet:  

 

“Till exempel ska de räkna ut att vi har 26 äpplen och så för vi 13 

till och så ska vi dela det på fem, då skriver man (26+13)/5. Men de 

skriver 26+13 och vad det blir, alltså lika med, och sen ska de dela 

det med 5, de fortsätter ju bara, de förstår inte meningen med 

likhetstecknet.” 

 

De flesta av lärarna påpekade att elever i läs- och skrivsvårigheter skrev likhetstecknet 



 
 
 
 
 
 
 

 
27 
 
 
 
 
 

efter ett tal de skulle räkna ut och sedan dess likhet. Därefter fortsatte eleverna på ett 

nytt tal fast i samband med det uträknade talet efter likhetstecknet. Detta gör att det 

inte blir en likhet på vänster och höger sida om likhetstecknet. Något annat som en av 

lärarna brukade stöta på var att eleven i läs- och skrivsvårigheter brukade använda ett 

kryss för multiplikation i stället för en punkt som man i vanliga fall använder sig av 

för att teckna multiplikation. Efter ett tag kom den läraren på att det måste komma 

från miniräknarens tecken för multiplikation. 

Spatial	  förmåga	  
En av lärarna berättade spontant innan teorin hade visats att det är vanligt att elever i 

läs- och skrivsvårigheter frågar om hjälp innan de ens har börjat tänka själva. Läraren 

sa att dessa elever inte har någon strategi för hur man läser av en uppgift och hur man 

ska tänka för att lösa den. 

 

 “Vad frågar de efter, vad vet jag, kanske ska jag rita en bild…” 

 

Andra lärare berättade, också innan teorin hade presenterats, att många elever i läs- 

och skrivsvårigheter antingen bara skriver ett svar på uppgifterna eller att 

uträkningarna är svåra att följa. Det kan vara en uträkning till höger och sen kommer 

nästa till vänster, det saknas en tydlig struktur.  

Långtidsminnet/korttidsminnet	  
En av lärarna berättade spontant att eleverna i läs- och skrivsvårigheter kunde ha svårt 

att memorera formler. Läraren berättade: 

 

 “… att få in sådana saker tar oftast lite längre tid också, att få in att 

 diametern är radien plus radien …” 

 

En annan lärare berättade, efter att ha läst om minnena i teorin, att när en elev i läs- 
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och skrivsvårigheter aldrig lär sig, har den läraren tolkat det som att den eleven då har 

koncentrationssvårigheter. Läraren funderade nu på om det egentligen handlade om 

problem med minnet. Många av lärarna ansåg även att många av eleverna har 

svårigheter med att lära sig multiplikationstabellen, men att det även kunde gälla alla 

elever. 

Begreppsbildning	  
Ingen av lärarna ansåg att deras elev i läs- och skrivsvårigheter hade svårigheter i 

begreppsbildning inom matematiken vare sig före eller efter teorigenomgången. 

Tid	  
Några av lärarna berättade att elever i läs- och skrivsvårigheter lätt hamnar efter. De 

ansåg att dessa elever egentligen skulle behöva längre tid på sig för att klara sig 

igenom matematiken än vad de som ej är i läs- och skrivsvårigheter behöver. Lärarna 

antydde även att eleverna i läs- och skrivsvårigheter kämpar extra hårt för att hinna 

med och klara det som är planerat att de ska göra. Detta gäller dock de starka 

eleverna, de som har ett driv, de elever som har det lätt för sig i skolan, de vill klara 

matematiken. De svaga eleverna, de som har stora svårigheter i skolan och oftast har 

tappat självförtroendet och tror att de inte kan. Det verkar som om de ger upp eller 

bara att de har svårt att koncentrera sig. 

Lästal	  
Samtliga intervjuade lärare var överens om att den största svårigheten som eleverna i 

läs- och skrivsvårigheter möter är att de har svårigheter i att läsa lästal. Lärarna 

menade att det kunde ta tid för dessa elever eller att de hade svårigheter med att tolka 

uppgifterna och ta ut den fakta som krävdes för att kunna lösa uppgiften.  

Sammanfattning	  
Lärarna ansåg att det kunde förekomma svårigheter i sekvensering, symbolosäkerhet, 

eventuellt minnet, spatial förmåga, men ingen kunde säga att de kände att eleverna 

hade svårigheter i omkastningar. Det var endast spatial förmåga och minnet som 
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lärarna pratade om spontant, det vill säga innan de hade läst om de sju faktorerna. 

Utöver de sju faktorerna ansåg även lärarna att eleverna hade svårigheter att läsa 

lästalen och att de hade svårigheter i att hinna med lika mycket som de andra 

eleverna. 

Hur	  menar	  matematiklärarna	  att	  de	  tar	  hänsyn	  till	  elever	  i	  läs-‐	  
och	  skrivsvårigheter	  i	  sin	  undervisning?	   	  
Detta avsnitt besvarar den andra frågeställningen. Först kommer det som lärarna tog 

upp som passar in på de sju faktorerna från teorin, antingen spontant eller efter att ha 

läst faktorerna. Efter det tillkommer det några faktorer som lärarna ansåg viktigt för 

elever i läs- och skrivsvårigheter, som de berättade om spontant. Avslutningsvis 

sammanfattas de faktorer som är aktuella för att besvara frågeställningen. 

Symbolosäkerhet	  
En av lärarna berättade efter att ha läst om symbolosäkerhet och då framförallt med 

hänseende på likhetstecknet att den läraren använde sig av balansvågen. Att det är 

viktigt att förstå att det ska vara lika på båda sidorna av likhetstecknet, det vill säga 

att det måste vara samma vikt på båda sidorna på vågen, för att den inte ska tippa åt 

ettdera hållet. 

Struktur/Spatial	  förmåga	  
En lärare berättade spontant att en elev i läs- och skrivsvårigheter hade haft stora 

svårigheter med hur man antecknade sina uträkningar. Oftast angav eleven bara ett 

svar och ett fåtal gånger fanns det med uträkningar som dock var svåra att följa 

eftersom det inte fanns någon struktur. Läraren hade då satt sig ner med den här 

eleven, och jobbat på hur det skulle se ut. Efter två till tre månader redovisade eleven 

på ett utmärkt sätt. Detta var då en stark elev som var driven att lära sig enligt läraren. 

En annan av lärarna påpekade, efter att ha läst om spatial förmåga, att det var vanligt 

att elever i läs- och skrivsvårigheter inte hade någon struktur i uträkningarna. Det 

kunde vara en uträkning till höger och sedan nästa till vänster och därför gick inte att 
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följa. 

 

Något som två av lärarna hade funderingar på, en spontant och en efter att ha läst de 

sju faktorerna, var om de eventuellt skulle börja med att uppmuntra anteckna lärarens 

gemensamma genomgångar eftersom det antagligen skulle vara en bra strategi för alla 

eleverna men fram för allt för eleverna i läs- och skrivsvårigheter. Detta för att de 

kanske skulle lära sig det bättre om de både fick lyssna på vad läraren sa och även 

anteckna det. En av dessa lärare tänkte att det bland annat kunde vara bra för att bygga 

upp en strategi för hur man ska tänka för att lösa olika uppgifter. Den andra funderade 

på att man skulle kunna ha en genomgång och sen säga till exempel att dessa tre 

sakerna är viktiga och att de därför ska anteckna dem. En tredje lärare var redan noga 

med att bygga sin undervisning på att visa hur ställer upp och sedan löser uppgifter, 

läraren påpekade sedan för eleverna att om de härmar blir det bra. 

Långtidsminnet	  
Lärarna reflekterade efter att ha läst teorin om de sju faktorerna över att det kunde 

vara bra med multisensorisk undervisning för att det som eleverna lär sig ska stanna i 

långtidsminnet. Dock var det inget som de brukade använda sig av i det syftet och 

inget som de diskuterade vidare. 

Korttidsminnet/Begreppsbildning	   	  
När det gäller korttidsminnet var det vissa lärare som sa spontant att de brukade be 

eleverna att skriva upp vissa ord i räknehäftena och skapa en ordlista så att de kan gå 

tillbaka och titta om det är något som de funderar över. Detta gällde alla elever, även 

de som inte är i läs- och skrivsvårigheter. Sedan var det en lärare som brukar be 

eleverna i läs- och skrivsvårigheter att skriva upp vissa begrepp, och så får de det som 

en extra läxa att lära sig. Även andra lärare funderade efter att ha läst de sju 

faktorerna på om det kunde vara en bra teknik att införa ordlistor.  
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Muntliga	  prov	  
Något som alla lärarna hade testat var att erbjuda eleverna i läs- och skrivsvårigheter 

att göra muntliga prov i stället för skriftliga. Hur dessa prov är upplagda beror på vad 

eleven i fråga har svårighet med. De brukar läsa uppgifterna för elever som har stora 

problem att tolka och förstå texten då de själva läser. I andra fall brukar eleven få läsa 

texten och berätta hur den löser uppgiften medan läraren utför det skriftliga arbetet, 

utifrån det som eleven berättar om hur den räknar. 

 

 “… för han hade vi prov med igår och för första gången körde vi 

ett muntligt prov. Det gick inte ut på att han skulle svara muntligt 

utan jag läste frågan och så sa jag åt honom att ta det lugnt och sen 

fick han skriva svaret och det är första gången han har skrivit 

godkänt på ett prov. Bara det att han fick höra det än att själv måsta 

läsa.” 

Uppmuntring	  med	  lagom	  höga	  krav	  
Alla lärare berättade att de tyckte att det är viktigt att man hittar en balans, för att 

undvika att “överbelasta” eleverna i läs- och skrivsvårigheter men samtidigt se till att 

de gör tillräckligt mycket så att de når målen och kan få ett betyg. En av lärarna 

berättade att eftersom eleverna vill skriva så lite som möjligt, när det framförallt gäller 

uträkningar som innehåller många olika steg, så har den här läraren valt att låta 

eleverna skriva ner lite. Detta för att eleverna ska få inspiration i stället för att de ska 

ge upp. Läraren anser att de senare kan utveckla det matematiska skrivandet. Det är 

viktigt att eleverna känner att de kan och att de inte alltid känner misslyckanden. 

Prata	  matematik	  
Lärarna var överens om att elever i läs- och skrivsvårigheter har det lättare att föra en 

muntlig diskussion inom matematiken än att utföra diskussionen skriftligt. En av 

lärarna berättade att hon hade börjat med att prata mycket matematik. Efter att de haft 
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en skriftlig diagnos har eleverna fått gå upp till tavlan och berättat hur de tänkt när de 

lösa olika uppgifter från diagnosen. Efter att en elev har löst uppgiften kan de andra 

berätta om de har gjort på ett annat vis. Detta brukar leda till ett matematiskt samtal. 

Den här läraren tycker att man ska samtala matematik eftersom man även då lär sig, 

och man hittar alternativa inlärningssätt, för att alla lär sig på olika sätt. En annan 

lärare berättade också att den brukar ha genomgångar på tavlan men att det inte bara 

är läraren som pratar utan att det är viktigt att även eleverna är med. Efter 

genomgången kan de få jobba två och två för att sedan redovisa det man har gjort 

inför de andra i klassen. Läraren brukar försöka att variera undervisningen så att det 

inte bara blir så att eleverna måste jobba i böckerna, då de måste läsa och skriva ner 

sina lösningar. 

“Starka”	  och	  “svaga”	  elever	  
Lärarna var överens om att de elever i läs- och skrivsvårigheter som är starka, de har 

ett driv som gör att de klarar av matematiken. De lärare som hävdade att de hade 

starka elever ansåg inte att eleverna påverkades av sina svårigheter. Fastnar eleverna 

på ett lästal brukar de bara fråga läraren eller en kompis vad det står och vad som 

frågas efter. De elever i läs- och skrivsvårigheter som är svaga kan däremot ha 

betydligt större problem. Detta eftersom de inte har samma driv och därför ofta ger 

upp i stället för att hitta egna vägar att gå för att lösa problemen. Dock, oavsett om det 

gäller en svag eller stark elev, ansåg lärarna att eleverna skulle kunna få ett högre 

betyg om de inte hade varit i läs- och skrivsvårigheter. 

Utbildning	  av	  lärare	  
Många av lärarna berättade att de önskade att de haft utbildning i hur man ska hantera 

elever i svårigheter och vad som kan vara orsaker till att elever i läs- och 

skrivsvårigheter kan få svårigheter i matematiken. Även om det är en stark elev som 

klarar matematiken bra, har den oftast problem med lästalen och även i detta fall 

känner lärarna att de skulle vilja veta hur de kan uppmärksamma var hindren sitter för 
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eleven. 

Hitta	  sina	  egna	  vägar	  
En av lärarna ansåg att eleverna i läs- och skrivsvårigheter alltid kan hitta omvägar för 

att lyckas i matematiken. Det gäller bara att eleverna lär sig att hitta sina egna vägar. 

Han jämförde det med: 

 

 “Beror på hur smart man är, ofta hittar man strategier, den blinde kan 

 ju ta sig runt ett hus också än fast den är blind.” 

Sammanfattning	  
Alla lärarna var överens om att muntliga prov underlättade för eleverna i läs- och 

skrivsvårigheter och att eleverna då lättare uppnår godkänt. En lärare ansåg att det är 

viktigt att man använder sig av en balansvåg för att visa betydelsen av likhetstecknet. 

Två lärare använde sig av att skapa ordlistor med matematiska ord. Alla lärare ansåg 

att det är viktigt att finna en balans mellan krav och underlättande. En lärare hade 

jobbat med en elev i läs- och skrivsvårigheter med hur man skriver uträkningar och 

får en struktur på dem, medan två andra lärare påpekade att de funderade på att börja 

”träna på tavlan”, det vill säga hur man tänker när man löser uppgifter och hur 

strukturen ska se ut. Lärarna var överens om att det är viktigt att låta eleverna prata 

matematik för att utveckla dem matematiska förmågan. Alla lärare ansåg att det 

spelade en stor roll om det handlade om en elev i läs- och skrivsvårigheter som är en 

”stark” eller ”svag” elev. Nästan alla lärarna ansåg att de borde få utbildning hur man 

hanterar olika inlärningssvårigheter och vad man ska titta efter hos elever i någon 

form av inlärningssvårigheter. En av lärarna antydde att elever i läs- och 

skrivsvårigheter måste försöka hitta egna vägar för att klara sig i skolan trots sina 

svårigheter. 
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Diskussion	  
I detta kapitel kommer det först föras en diskussion angående resultatdelen. Därefter 

diskuterar jag mina metodval. Sist kommer det en slutsats som utgår från resultatet 

kopplade till frågeställningarna för att få svar på syftet med studien. 

Resultatdiskussion	  

Utbildning	  
När det gällde omkastningar var det ingen som tog upp att eleverna gör det med 

siffror. Det som jag kan tänka mig är att det inte är säkert att de uppmärksammar 

detta. Eftersom nästan alla ifrågasatte om kan man göra omkastningar med siffror 

också, är det inte säkert att man har tänkt på att det är det som eleven gör. Det skulle 

kunna vara så att ingen av dessa elever gör detta, men det skulle även kunna var så att 

eftersom läraren inte har tänkt i den banan. Det kan vara så att lärarna i själva verket 

missar det och tar det för slarvfel eller att eleven bara har räknat fel. Jag tycker att en 

del av lärarutbildningen borde behandla hur man hanterar olika fall som kan leda till 

att elever möter svårigheter i matematiken. Alla de intervjuade lärarna önskade att det 

funnits med när de gick utbildningen. Forskning tyder även på att det borde ingå i 

lärarutbildning, och/eller att det skulle finnas en teoretisk beredskap som man kan 

vända sig till och använda i praktiken (Jonsson, 2006). Det saknade även jag under 

min utbildning. Jag tycker att det är viktigt att eleverna i läs- och skrivsvårigheter får 

den stimulus som de behöver för att klara sina ämnen i skolan, en åsikt som får stöd i 

forskning (Wolff, 2006) och i skollagen kapitel 3 § 3. 

Viktigt	  med	  en	  bra	  grund	  
Enligt lärarna hade nästan alla eleverna i läs- och skrivsvårigheter svårigheter när de 

möter tallinjen när negativa tal och decimaltal introduceras. Jag tror, precis som en av 

lärarna funderade över, att det skulle kunna underlätta om eleven hade sett att det 

fanns negativa tal till vänster om nollan på tallinjen redan i tidig ålder. Detta för att 
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annars kan eleverna bli ”lurade” att det bara finns positiva tal och att det sedan är 

svårt att lära om, precis som när det gäller symbolosäkerhet (se ”Teoretisk 

bakgrund”). Alla lärare var överens om att elever i allmänhet hade svårigheter med 

likhetstecknets betydelse. Man kan även läsa i forskning att det finns svårigheter när 

det gäller likhetstecknets betydelse. (Molina & Ambrose, 2008). Det kan bero på att 

eleverna tidigare hade lärt sig att det innebär att ”det blir” i stället för att det är en 

likhet, precis som på en balansvåg, som en av lärarna använde sig av. Även jag har 

lärt mig att man ska tänka som en balansvåg, jag tror att det är ett bra verktyg att 

använda sig av eftersom, antar jag, alla vet hur en sådan våg fungerar. Eleverna kan 

koppla det till något som de känner till. Då kan vi även anknyta det till 

begreppsbildning, att det kan vara bra att man kan koppla matematiken till något som 

eleverna har erfarenhet av för att lättare få en förståelse för begreppet. Jag skulle 

kunna tänka mig att man skulle kunna göra en laboration som belyser likhetstecknet, 

eller i alla fall demonstrera det med en riktig balansvåg som man kan lägga på eller ta 

bort vikter på och samtidigt ha ett tal man utgår från. Forskning anser att det kan vara 

viktigt att redan tidigt träna på likhetstecknet betydelse (Molina & Ambrose, 2008).  

Strategier	  
Om det handlar om svårigheter i spatial förmåga eller ej när det gäller att strukturera i 

matematiken är jag inte säker på. Men eftersom spatial förmåga bland annat handlar 

om att kunna hålla den röda tråden, tycker jag att det går in under denna faktor. 

Eleverna förstår till exempel inte den röda tråden i lästalen och får svårt med att 

strukturera upp det som ska beräknas. När elever har stora svårigheter med att få en 

struktur på sina uträkningar på papperet, det vill säga att det står huller om buller, 

skulle det kunna ha ett samband med riktningsosäkerheten. Eleverna vet inte riktigt 

var de ska börja och det blir därför ingen ordning. Detta stämmer bra överens med vad 

Wolff (2006) skriver om att vissa elever behöver träna strategier i skrivning och 

läsförståelse. Även Malmer (1996) snuddar lite vid detta när hon antyder att det är 
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viktigt att läraren ställer motfrågor till eleverna för att de ska lära sig hur man tänker 

för att lösa uppgifter. Ser man till detta kan det alltså vara som några av lärarna 

berättade, att det kanske kan vara bra att jobba med strategier. Eleverna måste få 

möjlighet att träna upp en strategi, exempelvis som en av lärarna funderade över, att 

man går igenom det på tavlan med hela klassen och berättar utifrån uppgiften vad som 

ska tas ut och hur man ställer upp och räknar ut det medan eleverna antecknar det. Jag 

tror själv att det kan vara bra, men samtidigt kan det bli jobbigt för elever i läs- och 

skrivsvårigheter då det kräver att de måste skriva mycket.  

 

Några av lärarna berättade att eleverna i läs- och skrivsvårigheter oftast fick kämpa 

extra hårt för att nå målen, eller räkna färre uppgifter för att inte hamna efter. Jag 

antar att detta beror på att det tar längre tid för eleverna i läs- och skrivsvårigheter att 

läsa och tolka uppgifter och/eller att skriva ner sina lösningar på papper. Alla lärare 

var eniga om att lästal kunde ställa till det för elever i läs- och skrivsvårigheter. Det 

kunde vara svårt att analysera texten och förstå vad de frågade efter. Kräver talen för 

god ordavkodning kan det innebära svårigheter i att lösa uppgifterna (Sterner, 2006). 

Jag tror att det är viktigt här som några av lärarna påpekade, att det är viktigt att 

eleverna hittar olika strategier. En av lärarna pratade om att elever i läs- och 

skrivsvårigheter måste hitta sina egna vägar. Det är inget jag kan läsa om i någon 

forskning, men det är på ett sätt rätt anser jag och som man skulle kunna koppla 

samman med att lära eleverna att hitta olika strategier. Om det är stora svårigheter i 

matematik på grund av läs- och skrivsvårigheterna gäller det att hitta metoder för att 

klara matematiken ändå. Dock tror jag att läraren spelar en stor roll för detta. Till 

exempel att låta eleverna göra muntliga prov kan vara en stor hjälp på vägen. Alla 

lärare hade testat att använda sig av muntliga prov, vilket även forskning antyder kan 

vara ett alternativ för att de i läs- och skrivsvårigheter ska få samma förutsättning som 

andra elever (Wolff, 2006). Det är viktigt att elever får uttrycka sig både muntligt och 

skriftligt (Sterner, 2006). Sedan tror jag att något som skulle vara bra är att läraren 
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visar på tavlan hur man kan tänka, precis som tre av lärarna nämnde, vilka frågor man 

ska ställa sig när man löser en uppgift och hur man skapar rätt struktur. Att sätta sig 

ner enskilt med eleven i läs- och skrivsvårigheter och gå igenom hur eleven ska skriva 

för att det ska bli tydligt att följa kan antagligen vara bra om eleven har svårigheter 

med hur den ska föra ner sina uträkningar på papperet. Detta fungerade bra för en av 

lärarna som hade testat detta. Det kan ta tid men jag tycker att det är värt det om det 

finns tid till det. Även när det gäller prov kan det ta längre tid för elever i läs- och 

skrivsvårigheter att lösa uppgifterna, alternativ då kan vara att ge dem extra tid eller 

låta eleverna göra muntliga prov (Wolff, 2006). 

 

Multisensorisk	  undervisning	  
Något som många av lärarna berättade var att eleverna har svårt med att lära sig 

multiplikationstabellen. Några av dessa lärare berättade att de bara brukar försöka 

mata på och lära eleverna tabellen. Eleverna brukar få ett papper med 1-10:ans 

multiplikationstabell som de ska beräkna. Det skulle då kunna vara bra som det står i 

teoridelen (”Långtidsminnet”), för att elever i läs- och skrivsvårigheter ska få olika 

saker att fastna i långtidsminnet kan det vara bra att använda sig av multisensorisk 

undervisning. Jag tror att man skulle kunna göra en laboration, där man till exempel 

kan dela ut sex äpplen till varje elev i gruppen. Eleverna ska sedan kunna räkna ut hur 

många äpplen de sammanlagt har i gruppen. På det viset får de en förståelse för 

multiplikation. Sterner (2006) skriver om de olika faserna som man kan utgå ifrån, 

som jag tolkar det handlar det om att använda sig av multisensorisk undervisning. En 

sådan undervisning skulle kanske kunna vara ett alternativ till att få det som eleverna 

ska lära sig att fastna i långtidsminnet. Laborationer kan vara bra för att få en varierad 

undervisning som även kan vara en fördel för begreppsbildning (”Begreppsbildning”). 

Det är viktigt att koppla olika begrepp till något som man kan se eller ta på för att 

förstå det. Men som jag tolkar Sterner (2006), att det är viktigt med multisensorisk 
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undervisning där bland annat laborationer kan ingå, kan man underlätta svårigheter 

både vad gäller långtidsminnet och begreppsförståelsen. Lärarna var överens om att 

det är viktigt att låta eleverna i läs- och skrivsvårigheter prata matematik så mycket 

som möjligt eftersom lärarna ser att de då lär sig mer. Att prata matematik kan ingå i 

multisensorisk undervisning. Forskning anser också att det är viktigt att man får prata 

matematik (Malmer & Adler, 1996; Sterner, 2006; Wolff, 2006). Även jag tycker att 

det är viktigt att låta eleverna diskutera och arbeta tillsammans för att utveckla sin 

matematiska förmåga och att man har en varierande undervisning med olika metoder.  

Korttidsminnet	  
Elever i läs- och skrivsvårigheter kan ha svårigheter i att förstå saker som läraren 

berättar, enligt en lärare. Den läraren brukade alltid tänka att eleven var i 

koncentrationssvårigheter. Enligt forskning kan koncentrationssvårigheter vara en 

orsak till att man hamnar i läs- och skrivsvårigheter (Höien & Lundberg, 1999; 

Lundberg & Sterner, 2006). Efter att läraren hade läst om korttidsminnet började den 

att fundera på om det kunde vara orsaken. Utifrån Berggren och Lindroth (2003) fick 

jag också den uppfattningen (se min definition under ”Teoretisk bakgrund” under 

”Korttidsminnet”). Är det en elev som hela tiden frågar, till exempel ”vad var det vi 

skulle göra?” skulle jag antagligen tänka att eleven i fråga borde koncentrera sig bättre 

på lektionerna. Men det kan innebära att man kan ha svårigheter vad gäller att komma 

ihåg vad som sades efter en genomgång. Om eleverna inte kommer ihåg vad som 

sades under genomgången frågar de eventuellt läraren om det. Är det så att detta 

upprepas har troligen eleven svårigheter med korttidsminnet men det skulle kunna 

uppfattas som koncentrationssvårigheter. Sedan ansåg vissa av lärarna att det kunde 

förekomma svårigheter i begreppsbildning, men de funderade dock mer på om det 

kunde bero på korttidsminnet. Det de lärarna gjorde åt saken var att de kunde låta dem 

föra ordlistor. Vilket kan vara ett alternativ till det som Wolff (2006) antyder på, att 

elever behöver träning för att utöka sina ordförråd. Forskning tyder på att laborationer 
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kan stödja begreppsbildningen (Högström, 2009; Malmer & Adler, 1996). Samtidigt 

tycker jag att man kan fundera om det verkligen är en bra strategi. Är det så att 

eleverna redan har det svårt i matematiken och sedan får de extra läxa kan det leda till 

att eleven får det ännu jobbigare och eleven får ännu större svårigheter i matematiken. 

Det är viktigt att eleverna har ett bra självförtroende för att de inte ska ge upp (Höien 

& Lundberg, 1999). 

Uppmuntring	  
Som jag förstod det var alla lärare överens om att det beror mycket på om eleverna i 

läs- och skrivsvårigheter är svaga eller starka elever. Med svaga och starka elever 

tolkade jag att de menade att en stark elev är en elev som det går bra för i skolan trots 

att de är i läs- och skrivsvårigheter. Medan en svag elev tolkar jag att de menar en 

elev som har svårt att få godkänt. Eleverna som är starka har ett driv som gör att de 

vill klara sig och ofta strävar efter högre betyg än att bara få godkänt. När det gäller 

de elever som är svaga är det svårt att säga om deras svårigheter i matematik beror på 

svårigheterna i läsningen och skrivandet eller om det är själva matematiken som 

svårigheterna beror på. Lärarna påpekade även att det skulle kunna bero på elevernas 

negativa inställning till skolan. Om detta grundas i deras matematiksvårigheter eller 

läs- och skrivsvårigheter, som har gjort att de har tappat sitt självförtroende i 

matematiken, eller om det beror på något annat är svårt att säga. Det kan vara viktigt 

som lärarna ansåg, det vill säga att de måste se till att hålla en balans på kraven man 

ställde av elever i läs- och skrivsvårigheter. Lärarna ansåg att det var viktigt att 

uppmuntra eleverna för att de skulle bli mer självsäkra. Detta visar även forskning. De 

anser att självsäkerheten är viktig för att elever i läs- och skrivsvårigheter ska lyckas i 

skolan, det är alltså viktigt att de tror att de kan klara det (Höien & Lundberg, 1999; 

Malmer & Adler, 1996; Sterner, 2006).  

Hinder	  eller	  ej?	  
Jag upplevde att det var delade meningar mellan lärarna om det var ett hinder i 
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matematiken för elever i läs- och skrivsvårigheter eller inte. Detta kan man se 

återspeglas i Lundberg och Sterners (2006) studier, som visar att elever i läs- och 

skrivsvårigheter oftast har svårigheter i räkning. Det finns undantag, där elever i läs- 

och skrivsvårigheter är goda räknare. Lärarna som ansåg att de undervisade ”starka” 

elever i läs- och skrivsvårigheter berättade dock att eleverna antagligen skulle kunna 

klara ett högre betyg om läsningen och skrivandet hade fungerat bättre. Som jag ser 

det innebär det att läs- och skrivsvårigheter leder till att det blir ett hinder i 

matematiken också för de starka eleverna. Detta är inte konstigt eftersom det enligt 

forskning tyder på att det finns starka samband mellan läsning och räkning (Lundberg 

& Sterner, 2006). 

Metoddiskussion	  
Att använda sig av kvalitativa intervjuer innebär att man inte får någon större bredd i 

studien. Det kan leda till att det eventuellt inte förekommer några svårigheter i 

matematiken i just dessa fall. Det är lätt att studien blir missvisande när det endast 

innehåller sex stycken lärare. Däremot får man ett större djup med kvalitativa 

intervjuer, vilket jag tror behövs i en sådan här studie. Detta för att lyckas få ut så 

mycket som möjligt och få lärarna att tänka till ordentligt. Samtidigt skulle det ha 

varit intressant att se vad man hade fått ut om studien i stället hade varit kvantitativ. 

Hade man till exempel kunnat använda samma frågor? Troligtvis inte eftersom jag 

inte skulle ha fått direkta svar som skulle gått att koppla till mina frågeställningar om 

lärarna anser att eleverna i läs- och skrivsvårigheter möter matematiksvårigheter. I så 

fall skulle det ha varit mer slutna frågor i stället för öppna. Jag tror att lärarnas svar då 

i stället skulle ha varit mer ledda och man skulle inte ha fått ut lika mycket som nu i 

en kvalitativ intervju. 

 

Man kan fundera om det hade någon betydelse att de intervjuade lärarna kommer från 

skolor inom samma kommun. Kanske hade man fått ett annat resultat om man hade 
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varit i en annan kommun eller i flera olika kommuner. Nu vet jag inte hur det såg ut i 

detta fall, men det kan vara så att lärarna inom samma kommun har en viss policy om 

hur man ska hantera olika svårigheter. Om så är fallet kan det se olika ut i olika 

kommuner och då skulle det troligen ha sett annorlunda ut om man hade varit i en 

annan kommun eller i olika. Att urvalet gick genom rektorerna kan innebära att 

rektorerna valde ut de lärare de ansåg lämpliga till intervjun. I och med detta kan 

urvalet blivit snedvridet och resultatet missvisande. 

 

Att jag valde att titta på de sju faktorerna från ”Teoretisk bakgrund”, omkastningar, 

sekvensering, symbolosäkerhet, spatial förmåga, långtidsminnet, korttidsminnet och 

begreppsbildning, berodde på att jag tycker att det var en intressant sammanställning. 

Det fanns saker som jag aldrig tidigare hade tänkt på att det kunde vara en faktor och 

som man kunde se hos elever i läs- och skrivsvårigheter. Det visade sig att lärarna inte 

heller tänkt på att vissa av dessa faktorer kunde ha något med läs- och 

skrivsvårigheter att göra. Jag tycker att det var ur en intressant synvinkel att titta på 

utifrån dessa faktorer, men självklart kunde man ha lagt upp det på ett annat vis. Då 

hade man kanske fått ett annat resultat i stället.  

 

Från början var det tänkt att jag skulle titta enbart på elever i dyslexi men det visade 

sig att det var svårt att få tag på lärare som undervisade dessa elever. Sedan kan det 

vara svårt att förstå vad olika forskning tittar på, om det är dyslexi eller läs- och 

skrivsvårigheter, vilket även Berggren (personlig kommunikation, 8 november 2011) 

berättade, att det inte alltid görs skillnad på diagnostisering mellan dyslexi och läs- 

och skrivsvårigheter internationellt. Jag tror att resultatet eventuellt kunde ha visats 

annorlunda om endast elever i dyslexi hade ingått i studien. Det skulle kunna vara 

intressant att endast titta på elever i dyslexi och se hur det hade sett ut.  
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Slutsats	  
Syftet med denna studie var att öka kunskapen om hur lärare upplever de eventuella 

svårigheter högstadieelever i läs- och skrivsvårigheter möter inom matematiken. Detta 

tycker jag ha uppfyllts. Angående den första frågeställningen om lärarna anser att läs- 

och skrivsvårigheter är ett hinder eller ej när det gäller i samband med matematik så 

tycker jag att det kan tolkas som att det är det och att lärarna försöker att ta hänsyn till 

det i den mån de ser hinder för eleverna. Även om det finns elever som ändå klarar sig 

bra, klarar att få godkänt respektive väl godkänt så skulle de nog klara ett högre betyg 

om de kommer ur läs- och skrivsvårigheterna. Lärarna kan se att det finns hinder och 

att det skulle kunna bero på svårigheter vad gäller sekvensering, symbolosäkerhet, 

eventuellt minnet, spatial förmåga, läsa lästalen och att eleverna har svårigheter att 

hinna med lika mycket som de andra eleverna. Gällande den andra frågeställning 

angående om lärarna anser att de tar hänsyn till elever i läs- och skrivsvårigheter 

påpekade lärarna att det skulle vara till en fördel om de får utbildning i hur 

matematiksvårigheter kan yttra sig. Sedan visar denna studie att lärarna trycker på att 

det också är viktigt att eleverna har en god grund från tidigare skolår. När de väl 

kommer till högstadiet och det visar sig att eleverna inte har några strategier anser 

lärarna att det skulle kunna vara ett alternativ att lära eleverna strategier. Att visa hur 

man ska tänka från det att man tar ut fakta från ett tal för att sedan ställa upp och 

räkna ut det. Lärarna anser att man borde erbjuda elever i läs- och skrivsvårigheter 

exempelvis muntliga prov som kan vara till stor hjälp för dessa elever för att visa vad 

de kan. Sedan som tidigare forskning visar är det bra med en multisensorisk 

undervisning. Lärarna anser att det även kan vara av stor vikt att man har koll på om 

det handlar om korttidsminnet eller koncentrationssvårigheter för att vet hur man ska 

hantera situationen. Lärarna berättade att självförtroende spelar en stor roll för elever 

för att lyckas med matematiken. Därför är det viktigt att som lärare uppmuntra 

eleverna.
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Bilaga	  

Intervjuguide	  
• Vet läraren om att det finns elever i läs- och skrivsvårigheter på sina lektioner? 

 

• Kan läraren se att eleven har några svårigheter i matematiken på grund av läs- 

och skrivsvårigheterna? 

 

• Ser läraren att det kan bli svårigheter med detta i matematiken? 

 

• Försöka att få läraren att precisera elevens svårigheter. 

 

• Är läraren medveten om elevens starka och svaga sidor, vilka är de? 

 

• Tänker läraren på hur olika ord och uttryck förklaras i undervisningen? 

 

• Tänker läraren på hur uträkningar på genomgångar skrivs på tavla? 

 

• Finns det något åtgärdsprogram som läraren är medveten om? 

 Åtgärdsprogrammet kan t.ex. omfatta åtgärder för att klara 

 klassrumssituationen, stärka elevens självförtroende, underlätta 

läxläsning,  klara provsituationer samt speciell träning och kompensation. 

 

• Anser läraren att eleverna skulle behöva någon särskild hjälp på grund av läs- 

och skrivsvårigheterna i ämnet matematik? 
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• Någon gång längre in på intervjun, ta fram de sju faktorerna från teorin och 

låter läraren läsa igenom var och en av dem. Kan läraren koppla det till 

eleven? 


