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Sammanfattning 

Den allmänna uppfattningen är att dyslexi inte ger svårigheter i matematiken, men samtidigt 

säger viss forskning att det finns dyslexirelaterade svårigheter som påverkar matematiken. 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur dyslexin påverkar 

matematikinlärningen. De frågor denna studie söker svaret på är vilka svårigheter som kan 

identifieras i dyslektikers, som är normalpresterande i matematiks, utsagor att de har eller har 

haft? Och på vilket sätt är informanterna lika respektive olika när det gäller deras 

dyslexirelaterade svårigheter i matematik? Detta studeras genom att intervjua 9 dyslektiker 

som är normalpresterande i matematik. Under studiens gång användes en egen teori där olika 

dyslexirelaterade svårigheter i matematik från forskning, sammanfattades. Resultatet visar på 

att dessa nio dyslektiker hade relativt många eller alla dyslexirelaterade svårigheter i 

matematik. Dock återfanns inte med säkerhet några likheter i svårigheterna.  

Nyckelord: Dyslexi, Matematiksvårigheter, Läs- och Skrivsvårigheter  
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1. Inledning  
Snart är jag färdig lärare i matematik och textilslöjd. Att jag valde att bli matematiklärare har 

att göra med att jag alltid haft lätt för matematik som jag på något sätt alltid flytt till när de 

andra ämnena har varit för svåra eller varit tråkiga. I och med min dyslexi så har jag alltid 

tyckt att ämnen som svenska och engelska har varit svåra för att det är mycket läsning och 

mycket som man ska skriva. Matematiken har alltid varit enkel och jag har alltid gillat ämnet. 

Jag vet fler dyslektiker som är som jag, d.v.s. att de tycker att matematiken har varit enkel och 

några har beskrivit det som logiskt jämfört med andra ämnena som ofta ställer till svårigheter 

för dyslektiker. Att dyslexin kunde påverka läsningen var jag inte förvånad över, däremot var 

det för mig svårbegripligt att den kunde påverka inlärningen i matematik. Men när jag var på 

en föreläsning med Per Berggren och Maria Lindroth tog de upp faktorer som de upplevde att 

dyslektiker kan ha svårigheter med i matematik och detta blev en ”aha-upplevelse” för mig. 

Jag kände igen vissa svårigheter men har aldrig tänkt att de har med min dyslexi att göra. 

Lindroth och Berggren berättade att väldigt många elever hade stora svårigheter med 

matematiken på grund av sin dyslexi, något som jag aldrig hade upplevt. Men trots att jag inte 

har upplevt att jag har haft svårigheter med matematiken så kände jag igen många av 

svårigheterna som de tog upp. Om det är så att dyslektiker i stor utsträckning har svårigheter 

med matematik så bör detta uppmärksammas så att vi som matematiklärare kan hjälpa dessa 

elever på bästa sätt.   

Denna nya insikt fick mig att vilja veta mer om hur dyslexi och matematik är 

sammankopplade. Jag fann att det finns relativt lite forskning (se t.ex. Chinn & Aschcroft, 

2007, s. 4) om detta, men att det var ett växande forskningsfält. Det man kan konstatera är att 

dyslexin inte är ett funktionshinder i form av läs- och skrivsvårigheter utan att det är ett 

funktionshinder som påverkar läsning och skrivning och som därför kan påverka andra 

ämnen. Dessutom har inte alla dyslektiker samma svårigheter, vilket illustreras av Gudrun 

Malmers konstaterande: ”Dyslektiker är inte en homogen grupp” (1996, s. 33). 

Hur påverkar dyslexin matematiken? Hur påverkas dyslektikers matematikinlärning av 

dyslexin? Miles(2004) skriver att många dyslektiker har sina egna strategier för att lära sig 

eller ta sig igenom svårigheter. Med egna strategier menas inte att de är unika, utan att 

dyslektikerna finner strategier som fungerar för dem själva. Miles menar också att dessa 

strategier är det som avgör om personer är bra på matematik eller inte. Eftersom vissa av 

strategierna är bättre än andra kommer vissa personer att ha det lättare och vissa kommer att 
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ha det svårare (Miles, 2004). Kan det vara anledningen till att många dyslektiker inte anser sig 

ha svårigheter med matematik eller påverkar dyslexin matematiken över huvudtaget? Syftet 

med denna studie är därför att öka kunskapen om dyslexins påverkan på matematikinlärning. 

2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras begreppen dyslexi, matematiksvårigheter och dyslexirelaterade 

svårigheter i matematik närmare. Det avslutas också med en förklaring av denna studies 

inriktning.  

2.1 Dyslexi/Läs- och skrivsvårigheter 

Det är nu över 100 år som det har forskats kring dyslexi. Till en början kallade man det för 

ordblindhet och som ordet antyder trodde man att det hade något med ögonen att göra 

(Ericson, 2007). Orsaker till dyslexi har också debatterats i fler år, bland annat har dyslexi av 

vissa ansetts vara medfödda och av andra förorsakade hjärnskador (Ericson, 2007). Høien och 

Lundberg (1999) menar att dyslexi handlar mer om avkodning av ord, framför allt om 

fonologisk avkodning eller snarare svårigheter med den fonologiska avkodningen. Fonologisk 

avkodning handlar om att koppla ljud till bokstäver eller bokstavskombinationer, alltså om att 

man läser ord genom att känna igen bokstävernas eller bokstavskombinationens ljudmässiga 

koppling. Detta är den första lässtrategin som man lär sig som barn, att ljuda (Høien & 

Lundberg, 1999). Författarna beskriver att det finns tre underkategorier av dyslektiker. Den 

första gruppen har svårigheter med fonologisk avkodning på det sätt som beskrivs ovan. Den 

andra har svårigheter med det visuella. De har alltså inga svårigheter med fonologisk 

avkodning men har svårt med oregelbundna ord, d.v.s. ord som inte uttalas som det står. Till 

exempel ordet gilla som börjar på g men uttalas j. Den sista kategorin har båda dessa 

svårigheter, men den största problematiken ligger just i fonologisk avkodning (Høien & 

Lundberg, 1999).   

Att dyslexi är ärftligt är något som forskare är överens om, och i diagnosticeringen så tar man 

hänsyn till om dyslexi finns hos föräldrarna (Høien & Lundberg, 1999; Lundberg & Sterner, 

2002). Det uppskattas att ungefär 5 till 10% av befolkningen har dyslexi i Sverige, så i en 

klass på 30 elever så finns det ca 2-3 elever med dyslexi (Lundberg & Sterner, 2002). 

Diagnosticeringen av dyslektiker har förändrats genom tiden. Från början var det en 

diskrepansdefinition vilket innebär att en jämförelse mellan en persons intelligensnivå och 

läsförmåga gjordes. Om skillnaden var tillräckligt stor så fick man diagnosen dyslexi 
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(Myrberg & Vetenskapsrådet, 2007). I dag använder man ett annat system där man tittar mer 

på personens avkodningsstrategier samt fonologiska avkodning och dessutom tar hänsyn till 

rättstavning. Denna diagnosticering gör oftast av specialpedagoger eller logopeder men det 

finns inga nationella riktlinjer (Høien & Lundberg, 1999).  

Vidare i denna rapport kommer jag bara att benämna personer som har en dyslexidiagnos som 

dyslektiker. Det finns personer som har läs- och skrivsvårigheter eller anser sig själva vara 

dyslektiker, men för att kunna mer säkert säga någonting om gruppen som helhet har jag valt 

att bara benämna personer som har diagnos för dyslektiker.   

Jag har i detta arbete valt att använda mig av Høien och Lundbergs (1999) definition av 

dyslexi:”dyslexi är en ihållande störning av kodningen av skriftspråket, förorsakad av en 

svaghet i det fonologiska systemet” (1999, s. 21).  

2.2. Dyslexirelaterade svårigheter i matematik 

Denna studie handlar inte om matematiksvårigheter eller om dyskalkyli. Istället tittar jag 

närmare på dyslexirelaterade svårigheter som sammanfaller med svårigheter i matematik. 

Eftersom matematiksvårigheter är så stort och det inte riktigt finns någon enhetlig definition 

på vad svårigheter är, så är området väldigt stort och svårt att avgränsa (Mazzocco & Myers, 

2003). Därför har jag valt att titta på dyslexisvårigheter och se när de kan påverka 

matematikinlärningen. Dyskalkyli är även det debatterat och det sammanfaller med 

matematiksvårigheter (Chinn & Aschcroft, 2007) och tas av den anledningen inte med i denna 

studie.  

 

Figur 1: En illustration som beskriver dyslexirelaterade svårigheter i matematik.  

Dyslexi 
svårigheter 

Svårigheter 
i 

Matematik 
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Det jag vill titta på är när dyslexisvårigheter sammanfaller med svårigheter i matematik. 

Exempel på detta kan vara korttidsminnet som kan vara nedsatt hos dyslektiker och är därför 

en dyslexisvårighet, men samtidigt inverkar matematiken i högsta grad eftersom vi använder 

oss av korttidsminnet när vi gör beräkningar och liknande. På detta sätt blir en 

dyslexisvårighet en påverkan på matematikinlärningen. Medan rättstavning som ofta skapar 

svårigheter för dyslektiker inte påverkar matematikinlärningen och är därför en 

dyslexirelaterad svårighet som inte påverkar matematikinlärningen. Alla dyslexirelaterade 

svårigheter i matematiken som behandlas i denna studie presenteras i teoriavsnittet.  

3. Syfte och Frågeställningar 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur dyslexi berör lärande i matematik. 

Viss forskning skriver att dyslexi påverkar inlärning i matematik negativt och denna studie 

syftar till att studera hur dyslexirelaterade svårigheter i matematik har berört dyslektiker som 

är normalpresterande i matematik. Detta undersöks genom intervjuer med dyslektiker som är 

normalpresterande i matematik kring deras erfarenheter av svårigheter i matematikinlärandet. 

Studien försöker besvara två frågeställningar. 

1. Vilka dyslexirelaterade svårigheter i matematiken beskriver dyslektiker, som är 

normalpresterande i matematik, att de har eller har haft?  

I teorin beskrivs svårigheter som dyslektiker kan ha i matematik enligt tidigare forskning. 

Denna fråga syftar till att finna svar på vilka svårigheter som kan identifieras i informanternas 

beskrivningar och exempel från matematikundervisningen i skolan. Dessa svårigheter, liksom 

övriga som beskrivs och exemplifieras av informanterna, är de som frågas efter i första 

forskningsfrågan. Med normalpresterande i matematik menas att de inte ska ha eller haft svårt 

för matematik. De behöver inte ha haft högsta betyg i matematik men de ska inte ha stått och 

vägt mot att inte få godkänt i matematik. 

Andra forskningsfrågan är en underfråga till den första och den handlar om att se likheter och 

skillnader i svårigheterna.  

2. På vilket sätt är informanterna lika respektive olika när det gäller deras 

dyslexirelaterade svårigheter i matematik? 
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De svårigheter som är svaret i forskningsfråga 1 kommer att jämföras för de olika 

informanterna för att hitta likheter och skillnader.  

4. Dyslexirelaterade svårigheter i matematik 

I detta avsnitt sammanställs information om dyslexirelaterade svårigheter i matematik från 

huvudsakligen tre källor. En bok mathematics for dyslextics av Chinn och Ashcroft (2007), en 

rapport läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik av Lundberg och Sterner (2002) 

samt en artikel Matematics and dyslexia- an overlooked connection av Malmer (2000). Chinn 

och Aschcroft har sammanfattat svårigheterna utifrån erfarenhet och olika studier, de syftar 

till att ge en överblick över de svårigheter som finns. Alla tre källor tar upp lite olika 

svårigheter men de liknar varandra i många fall. Sedan har även detta kompletterats med 

andra studier, artiklar som tagit upp liknande svårigheter och studerat olika anledningar till 

dessa svårigheter. Sökningen har begränsats till källor som berör både dyslexi och matematik, 

för att studien har just detta fokus. Allt som har kommit fram som svårigheter i sökningarna 

har sammanfattas under dessa rubriker. Rubrikerna är en sammanfattning av en gruppering av 

svårigheter som har hittats i källorna. Många av rubrikerna har författarana själva nämnt som 

den övergripande svårigheten och sedan gått in mer i detalj på vad de menar. Bland annat 

Chinn och Aschcroft samt Lundberg och Sterner har satt liknande rubriker på de olika 

svårigheterna, dock har det i detta arbete gjorts en annan sortering jämfört med författarna. 

Där det finns sådana skillnader så tas detta upp under respektive rubrik.  

4.1. Dåligt självförtroende 

I denna kategori återfinns alla svårigheter som är kopplade till negativa känslor kring dyslexi. 

Stress och självkänsla påverkar en elevs prestation i skolan i allmänhet och även i matematik 

(Chinn & Aschcroft, 2007). Chinn och Aschcroft (2007) menar att det är viktigt att kunna ta 

risker i matematik och att våga göra fel för att sedan kunna komma fram till rätt svar. Men 

personer med lågt självförtroende kanske aldrig tar dessa risker på grund av att de inte har 

självförtroendet för att göra fel. Författarna berättar om en pojke som underpresterar på prov 

för att då vet han att han kan bättre. Pojken tycker det är värre att misslyckas på ett prov där 

han vet att han har gjort allt han kan, så därför underpresterar han (Chinn & Aschcroft, 2007). 

Lundberg och Sterner (2008) diskuterar också hur självförtroendet kan påverka inlärningen 

för en person. De tar upp en personlig egenskap, nämligen rigiditet, som de menar att många 

dyslektiker har. Rigiditet innebär att man är väldigt strikt och har svårt att anpassa sig till nya 

omständigheter, i detta fall kan det till exempel innebära att man endast använder ett sätt att 
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lösa uppgifter på och vågar, eller vill inte, testa andra sätt. Då Chinn och Aschcroft (2007) 

diskuterar att personer medvetet underpresterar på grund av sitt dåliga självförtroende så 

menar Lundberg och Sterner (2008) att det handlar om att personen håller sig till det som 

denne kan och vågar därför inte testa nya saker. Ett exempel som Lundberg och Sterner 

(2008) tar upp är att dyslektikern inte gör överslagsberäkning utan vill räkna exakt för så har 

de alltid gjort. Självförtroendet kan också påverka koncentrationen i matematik. Malmer 

(2000) menar att självförtroendet kan göra att man känner sig stressad för att man inte förstår 

och att det i sin tur påverkar koncentrationen. Hon menar att bristen på självförtroende kan 

vara anledningen till att man har svårt att koncentrera sig som dyslektiker. Hon menar också 

att det dåliga självförtroendet gör att eleverna vill kamouflera sin svårighet och inte visa den 

öppet för alla. Men effekten blir att lärarna kanske inte upptäcker elevernas problem och att 

eleverna därför inte får den hjälp som de skulle behöva och därmed blir matematiken svårare. 

Även om alla författare beskriver lite olika hur självförtroendet påverkar personen så är de i 

alla fall överens om att dåligt självförtroende har en negativ påverkan på matematikförmågan 

(Chinn & Aschcroft, 2007; Lundberg & Sterner, 2008; Malmer, 2000). Chinn och Aschcroft 

(2007) tar dock upp en sak som andra författare inte har tagit upp och det är att den allmänna 

uppfattningen är att man antingen kan eller inte kan matematik. Detta kan göra att dyslektiker 

som upplever att de har svårt med matematiken inte arbetar vidare med den eftersom det är 

okej att inte vara bra på matematik. Detta kan bidra till att man får dåligt självförtroende i just 

matematik, då man anser sig inte klara av det.  

4.2. Nedsatt läsförmåga 

Som det tidigare har tagits upp i bakgrunden är nedsatt läsförmåga en del av dyslexin. 

Läsförmågan är påverkad av både problem med ordavkodning och problem med den 

fonologiska avkodningen. Ordavkodningen handlar om att känna igen ord men också om att 

förstå ord (Høien & Lundberg, 1999). Då matematiken kan sägas vara ett eget språk 

innehåller den ord som kan betyda andra saker i vardagsspråket, till exempel division som i 

matematiken är ett räknesätt kan i fotboll beskriva var i en liga ett lag ligger. Ords olika 

betydelser ställer till problem i ordavkodningen och det kan göra att läsningen blir extra svår i 

matematiken (Chinn & Aschcroft, 2007; Lundberg & Sterner, 2008; Miles E., 2004). Chinn 

och Aschcroft (2007) menar att för dyslektiker som är svagare i språk kan denna matematiska 

betydelse som skiljer sig ifrån den vardagliga bli mer problematisk. Miles (2004) beskriver 

problematiken på samma sätt men säger att det kan ha att göra med att dyslektiker har 

problem med att minnas betydelserna av orden (detta diskuteras mer i avsnittet om problem 
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med långtidsminnet nedan). Lundberg och Sterner menar att ords olika betydelser samverkar 

med den ljudmässiga föreställningen av ordet, alltså kopplat till den fonologiska processen, 

vilken oftast är nedsatt hos dyslektiker. Med detta menas att ord som stavas och låter likadant, 

men som betyder olika saker blir en svårighet för dyslektiker. Alla författare diskuterar 

problemet på liknande sätt och det finns en tydlig bild av att problemet kan knytas till 

svårigheter med att minnas betydelsen av ord.  

I matematiken används inte bara ord utan även symboler har en stor roll. Dessutom kan 

samma symbol ha olika motsvarigheter i ord. Detta gör också att ordförståelsen blir svårare 

(Chinn & Aschcroft, 2007; Lundberg & Sterner, 2002). Svårigheter med att läsa kan göra att 

eleven måste ha väldigt hög koncentration på orden och arbetet med att avkoda och eleven 

missar frågan i en uppgift (Malmer, 2000; Miles E. , 2004). Förståelsen för olika begrepp är 

också viktigt eftersom det är ett mål i läroplanen både för grundskolan och på gymnasiet 

(Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b).  Något annat som också kan påverka förståelsen för 

ord och begrepp är att vissa ord och begrepp är väldigt lika varandra i uttal och i stavning, så 

som femtio, femton och femtedelar, vilket kan skapa förvirring (Malmer, 2000).  

Matematiska texter skiljer sig från andra texter, så som i svenska eller engelska, på så sätt att 

det sällan är ett större sammanhang i texterna. Matematiska texter eller uppgifter skrivs ofta 

ganska kortfattat vilket gör att varje ord har betydelse och är viktigt för förståelsen. 

Dyslektiker som har svårare att läsa måste då lägga ner väldigt mycket koncentration på att 

läsa varje ord och kan därför missa textens eller uppgiftens poäng (Malmer, 2000).  

Viss forskning har visat att dyslektiker är långsammare i sin räkning av matematik (Simmons 

& Singleton, 2009). Det var dock osäkert om dyslektikerna var långsamma när det gällde 

själva räkningen eller om de var långsammare på att skriva svaret på ett tangentbord. Att 

dyslektiker är långsammare när de räknar matematik kan också bero på ett nedsatt 

korttidsminne, vilket gör att de inte lika snabbt kan bearbeta fakta som finns och veta hur de 

ska räkna ut svaret(se mer i avsnittet om problem med korttidsminnet) (Chinn & Aschcroft, 

2007).  

I en undersökning med dyslektiker, elever med matematiksvårigheter och vanliga elever, 

visade det sig att dyslektikerna var sämre på räkning jämfört med andra grupper. Detta kunde 

i denna undersökning inte förklaras med att de hade svårare för att minnas aritmetiska fakta 

utan forskarna menade att det måste ha med läsförståelsen att göra (Vukovic, Lesaux, & 

Siegel, 2010).  
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Sammanfattningsvis kan man säga att läsförmågan påverkas väldigt mycket av förståelsen av 

ord, något som många författare beskriver kan vara en svårighet då matematiska ord kan ha 

fler olika betydelser, det förekommer många symboler som kan ha olika betydelser i olika 

situationer och begrepp och ord kan ha liknande uttal och stavning kan förvirra (Chinn & 

Aschcroft, 2007; Lundberg & Sterner, 2002; Malmer, 2000; Miles E. , 2004). Detta kan bidra 

till att dyslektiker är långsammare när de arbetar med matematik (Simmons & Singleton, 

2009).  

4.3. Problem med visualisering  

Under denna rubrik sorteras alla svårigheter som kan kopplas till att visualisera information. 

Chinn och Aschcroft (2007) kopplar visuella problem till omkastning av symboler och 

bokstäver samt avskrivningsfel. Omkastning handlar om att man blandar ihop bokstäver 

såsom b och d eller siffror såsom 6 och 9. Författarna menar att utseendet på symbolerna kan 

göra att man blandar ihop dem något som är vanligt för dyslektiker. Även symbolerna för de 

olika räknesätten, +, -, ÷ ×, kan vara svåra att skilja på (Miles E. , 2004; Lundberg & Sterner, 

2002; Chinn & Aschcroft, 2007).  

Att symboler liknar varandra kan påverka hur man skriver av. Dessutom kan de vara skrivna 

ihop eller med väldigt litet mellanrum, vilket komplicerar ytterligare. Symbolernas liknande 

utseende, dåligt korttidsminne och dålig rumsuppfattning (som handlar om att det är svårt att 

orientera sig på pappret) kan göra att matematiken blir svår för dyslektiker (Chinn & 

Aschcroft, 2007). Denna svårighet finns när eleven ska skriva av något från en bok eller ett 

papper vid uppgiftslösning men även när eleven skriver av från tavlan, då ytterligare en 

svårighet uppkommer eftersom eleven måste förflytta blicken för att kunna skriva av (Chinn 

& Aschcroft, 2007; Lundberg & Sterner, 2002).  

Omkastningar kan också bero på att eleven inte klarar att se tallinjen framför sig och därför 

lätt kastar om siffrorna (Malmer, 2000). Visualisering av tallinjen kan även påverka hur man 

ser olika talmönster. Till exempel kan det vara lätt att se att 10, 20, 30, 40… är en talföljd med 

10-steg, medan det kan vara svårare att se mönstret i talföljden 13, 23, 33, 43… (Chinn & 

Aschcroft, 2007; Lundberg & Sterner, 2002). Chinn och Aschcroft (2007) lägger denna typ av 

problem under en egen rubrik som de kallar för sequencing problems (problem med att ordna 

i följd). Lundberg och Sterner (2002) tar upp samma svårighet men kopplar det också till 

långtidsminnet eftersom det även handlar om att komma ihåg och automatisera.  
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I matematiken räknar och läser man åt olika håll i olika sammanhang. Ibland är det från 

vänster till höger och ibland uppifrån och ner, ibland ska man till och med läsa nerifrån och 

upp. På tallinjen så blir siffrorna högre när man går till höger men när vi skriver ett tal så är 

den högsta siffran till vänster (Chinn & Aschcroft, 2007; Lundberg & Sterner, 2002; Malmer, 

2000; Miles E. , 2004). En anledning till att en elev har svårt med riktningen kan vara att 

denne har ett nedsatt arbetsminne vilket gör att han/hon inte kommer ihåg åt vilket håll man 

ska räkna eller läsa (Malmer, 2000). Enligt Lundberg och Sterner (2002) så kan det vara så att 

dyslektiker arbetar med tal enbart som ental och inte tar hänsyn till talens position eller värde 

när de gör beräkningar och detta kan göra att det blir svårare när riktningen ändras i 

algoritmerna. Det kan också vara så att dyslektiker tycker om när det är konsekvent och att 

hantera dessa olika riktningar kan bli problematiskt (Chinn & Aschcroft, 2007).  

Chinn och Aschcroft har ytterligare en rubrik, nämligen spatial awareness (spatial 

medvetenhet), som de själva beskriver starkt kopplad till problem med visualisering. Det 

handlar bland annat om att ha svårt att se 2-dimensionella ritningar och svårt att organisera sig 

på pappret. Detta är något som de andra författarna inte nämner och aspekten får därför inte 

en så stor vikt i detta arbete. Svårigheten sorteras dock under problem med visualisering 

eftersom den handlar om att kunna hantera visuell information.   

Problem med visualisering handlar alltså om att eleven gör omkastningar av symboler, gör 

avskrivningsfel samt har svårigheter med läsriktningen och tallinjen. Omkastning kan bero på 

att symbolerna är så pass lika att man kan ha svårt för att skilja på dem (Chinn & Aschcroft, 

2007; Lundberg & Sterner, 2002; Malmer, 2000; Miles E. , 2004). Avskrivning kan handla 

om att man tappar bort sig när man skriver av eller att man skriver av fel både från tavla och 

uppgifter i bok (Chinn & Aschcroft, 2007; Lundberg & Sterner, 2002). Att vi räknar i olika 

riktningar inom matematiken kan vara en svårighet då det inte blir konsekvent eller för att det 

är svårt att komma ihåg (Chinn & Aschcroft, 2007; Malmer, 2000). Dyslektiker kan också ha 

svårt att visualisera tallinjen framför sig.  

4.4. Problem med korttidsminnet 

Korttidsminnet eller arbetsminnet är något som vissa forskare (Lundberg & Sterner, 2008) 

menar är samma sak, medan andra, till exempel Chinn och Aschcroft (2007), menar att 

arbetsminnet är när korttidsminnet och långtidsminnet samarbetar. Nedan kommer endast 

begreppet korttidsminne att användas och det sammanfattar både korttidsminne och 

arbetsminne. Korttidsminnet används för att minnas saker en kortare tid. Det kan till exempel 
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vara ett telefonnummer som du slår in i telefonen. I matematiken används korttidsminnet hela 

tiden när man gör beräkningar. Korttidsminnet kan vara nedsatt hos dyslektiker vilket kan ge 

upphov till svårigheter i matematiken men också i läsning då man inte minns det man har just 

läst (Chinn & Aschcroft, 2007; Høien & Lundberg, 1999; Lundberg & Sterner, 2008). Vissa 

forskare menar även att ett nedsatt korttidsminne är ett kännetecken för dyslexi (Lundberg & 

Sterner, 2002). I en studie som testade arbetsminnet på elever som har lässvårigheter, elever 

med matematiksvårigheter och elever med både läs- och matematiksvårigheter, kom man 

fram till att det inte var någon skillnad på hur minnet fungerade för dessa grupper. Studien 

visade att alla tre grupper har samma problem med korttidsminnet. Det är alltså ingen skillnad 

på språkminnet kontra talminnet (Peng & Fuchs, 2014).  

Ett nedsatt korttidsminne gör att man använder sig av andra metoder för att lösa uppgifter än 

att räkna i huvudet. Dessa metoder kan vara ineffektiva och kan göra att det går mycket 

långsammare. Det kan också vara så att information som var nödvändig i början av en uppgift 

inte sorteras bort när man går vidare i uppgiften vilket gör att det blir svårare för eleven att 

räkna (Lundberg & Sterner, 2002). Detta kan resultera i att elever vill anteckna på ett 

kladdpapper för att inte glömma något, när hen löser en uppgift eller ska räkna ut något utan 

miniräknare. 

Forskare menar också att dyslektiker kan ha ett nedsatt långtidsminne (se vidare under 

rubriken Problem med långtidsminnet). Ett nedsatt långtidsminne gör att korttidsminnet blir 

mer belastat och detta kan i sin tur ge svårigheter med korttidsminnet (Lundberg & Sterner, 

2008). Med ett nedsatt långtidsminne måste relativt enkla beräkningar göras med hjälp av 

korttidsminnet vilket gör att det kan bli svårt att minnas allt, speciellt om det är hjälpsiffror. 

Ett exempel är beräkningen 78 + 46 där du har en tiotalsövergång, vilket gör att du måste 

komma ihåg en hjälpsiffra när du gör beräkningen 8 + 6 (Chinn & Aschcroft, 2007). Problem 

med korttidsminnet behöver alltså inte bero på att korttidsminnet är nedsatt, utan på att det är 

överbelastat med saker som annars skulle förvaras i långtidsminnet.  

Korttidsminnet är oftast nedsatt hos personer med dyslexi. Några författare menar även att det 

är ett kännetecken för dyslexi (Lundberg & Sterner, 2002). En sådan nedsättning kan göra att 

man har svårt med att räkna i huvudet eller att hålla information i huvudet, vilket gör det 

svårare att lösa uppgifter (Chinn & Aschcroft, 2007; Lundberg & Sterner, 2002).  
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4.5. Problem med långtidsminnet 

Forskning visar att dyslektiker har svårt med långtidsminnet precis som med korttidsminnet 

(Chinn & Aschcroft, 2007; Høien & Lundberg, 1999). Svårigheter med långtidsminnet märks 

bland annat genom att dyslektiker har problem med fonologisk avkodning, alltså att minnas 

olika bokstavskombinationers ljudavbild. Detta är allmänt känt och är en del av definitionen 

på dyslexi (Høien & Lundberg, 1999). Många forskare menar att denna svårighet med 

fonologisk avkodning gör att dyslektiker får svårt för matematiska fakta, till exempel 

multiplikationstabellen, båda dessa blir svårare när man inte sammankopplar olika symboler 

eller bokstavskombinationer med ord som man hör (Boets & De Smedt, 2010; Chinn & 

Aschcroft, 2007; Simmons & Singleton, 2009; Vukovic, Lesaux & Siegel, 2010). 

Matematiken är bland annat uppbyggd på att man ska lära sig saker utantill och ett tydligt 

sådant exempel är multiplikationstabellen. Forskning säger att dyslektiker har svårt för att lära 

sig denna typ av fakta vilket gör att matematiken generellt blir svårare för dessa personer 

(Chinn & Aschcroft, 2007). Lundberg och Sterner (2002) anser att hämtning av 

faktakunskaper från långtidsminnet är viktigt för att kunna lösa mer komplicerade uppgifter i 

matematiken. Har man svårt med att lägga in nya kunskaper i långtidsminnet så måste 

dessutom korttidsminnet användas mer. Eftersom korttidsminnet också kan vara nedsatt så 

kan detta medföra att dyslektikerna kan få betydligt svårare att lösa matematikuppgifter än 

andra (Lundberg & Sterner, 2002). I en undersökning som studerade hur dyslektiker jämfört 

med andra personer hanterade subtraktion och multiplikation, fann man att dyslektiker var 

sämre och långsammare (Boets & De Smedt, 2010). Den förklaring som gavs är att i 

processen att lösa uppgifter ingår hämtning av strategier i långtidsminnet. Detta påminner om 

den fonologiska strategin där man hämtar ljudmässiga avbildningar av 

bokstavskombinationer. Denna hämtning är sämre och sker mer sällan hos personer med 

dyslexi. Därför tror författarna att nedsättningen av långtidsminnet har samma orsak som 

problemen med den fonologiska avkodningen som dyslektiker ofta har (Boets & De Smedt, 

2010 ).  

Nedsatt långtidsminne påverkar begreppsförståelsen och det påverkar också förståelsen för tal 

(Lundberg & Sterner, 2002). Begreppsförståelse har betydelse för förståelsen av matematiken. 

Lundberg och Sterner (2002) beskriver att det är speciellt svårt för dyslektiker att lära sig nya 

ord och förstå innebörden och tillslut ha dem i sitt eget ordförråd. Detta beror delvis på att den 

fonologiska avkodningen av ett ord är problematisk för en dyslektiker och på så sätt kan nya 

ord vara svåra men det är även svårt för dyslektikern att lägga in dessa ord i långtidsminnet. 
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Det är även svårt att flera ord har olika betydelser och att tecken kan ha olika betydelser 

(Lundberg & Sterner, 2008).  

Det finns alltså kopplingar mellan läsförmåga och långtidsminne, men i detta arbete separeras 

dessa genom att läsförmågan framförallt handlar om ljudmässiga kopplingar till ordet medan 

långtidsminnet mer handlar om förståelsen för begreppen.  

Ett nedsatt långtidsminne kan även påverka hur en person förstår tabeller. Det kan vara så att 

personen kan multiplikationstabellen i huvudet om den börjar från början varje gång men att 

det blir svårt om personen ska börja mitt i tabellen. Detta beror på att tabellerna inte är 

automatiserade i långtidsminnet (Lundberg & Sterner, 2002). Chinn och Aschcroft (2007) 

beskriver även att dyslektiker kan ha svårt med att räkna baklänges, något som också tyder på 

att man inte har automatiserat tallinjen och det påminner mycket om problematiken som 

Lundberg och Sterner (2002) tar upp. Chinn och Aschcroft sammanställer detta, som tidigare 

nämnts, under en egen rubrik som de kallar för Seqencing problems, som handlar om att ha 

svårt att minnas olika mönster. De menar att denna typ av svårighet kan göra att dyslektiker 

kan ha svårt att minnas steg i en algoritm för att de har svårt att se mönstret i de olika stegen. 

Denna svårighet skulle kunna ligga under kategorin problem med visualisering eftersom den 

handlar om att se mönster, men då författarna genomgående främst kopplar det till minnet har 

jag valt att lägga det under långtidsminnet.  

Problem med långtidsminnet medför svårigheter i matematiken, både svårigheter med att 

minnas fakta och med att minnas algoritmer (Boets & De Smedt, 2010; Chinn & Aschcroft, 

2007; Høien & Lundberg, 1999; Lundberg & Sterner, 2002; Lundberg & Sterner, 2008; 

Simmons & Singleton, 2009; Vukovic, Lesaux, & Siegel, 2010). Forskarna är överens om att 

brister i fonologisk avkodning är sammankopplat med nedsatt långtidsminne, vilket gör att 

dyslektiker i större utsträckning har nedsatt långtidsminne. 

5. Metod 

Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer för denna studie. Studiens syfte är att se 

hur dyslexin berör inlärning i matematik och den första forskningsfrågan handlar om vilka 

svårigheter som informanterna beskriver att de har haft. Det behövdes därför en metod som 

tillåter informanten att ge exempel för att analysen ska fungera. Det är svårt för en person att 

själv bedöma vilka svårigheter den har haft utifrån ovanstående kategorier. Då dyslexi inte är 

allmänt kopplat till matematik så är det sannolik att informanterna inte har funderat på 
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svårigheter med dyslexin som kan påverka matematiken. Därför är grunden för analysen de 

exempel som informanterna ger som kan kopplas till kategorierna av svårigheter. Att 

informanten själv påstår att den har haft en svårighet kommer inte att påverka analysen utan 

det är de beskrivna exemplen i intervjuerna som analyseras.  

5.1. Urval 

För att få kontakt med personer som kunde ställa upp som informanter tillfrågades vänner, 

bekanta och speciallärare/specialpedagoger vid 28 gymnasieskolor. Två urvalsfaktorer har 

använts under denna undersökning. Dels ska informanterna ha en dyslexidiagnos och dels ska 

de vara normalpresterande i matematik. Till skillnad från dyslexi diagnosen som görs av en 

annan person så har informanterna själva fått bedöma om det är normalpresterande eller inte. 

Eftersom normalpresterande enbart handlar om att man inte har haft större svårigheter med 

matematik så kan personerna själva utvärdera hur de tycker att matematiken har gått. 

Efterfrågningarna resulterade totalt i tio personer som var villiga att ställa upp på en intervju: 

fyra personer bland vänner och bekanta samt sex personer som hittades genom speciallärare 

och specialpedagoger. Tre av informanterna var killar och sju var tjejer. De var i åldrarna från 

17 till 33 år. Totalt gjordes dock nio intervjuer då en av killarna valde att hoppa av okända 

skäl.  

5.2. Genomförande 

Informanterna blev informerade via mail om rapportens syfte, och om de etiska principer som 

Vetenskapsrådet har tagit fram (2002). De fick även en sammanfattande lista på 

dyslexirelaterade svårigheter från teorin och exempel på dessa (se Bilaga 2). Alla intervjuer 

förutom en, gjordes ansikte mot ansikte. Informanterna fick välja dag, tid och plats för 

intervjuerna för att det skulle passa oavsett om de arbetar eller studerar. Av praktiska skäl 

gjordes en intervju via Skype, eftersom avståndet var för långt och det inte fanns möjlighet att 

göra den på plats. Listan på svårigheter skickades till informanterna i förväg för att de lättare 

skulle kunna relatera sin skolgång till svårigheter som de har haft.  

5.3. Intervjuerna 

Längden på intervjuerna varierade, de flesta låg runt en halvtimme och någon var upp emot en 

timme. Hela intervjun spelades in med hjälp av en diktafon och under intervjun fördes även 

anteckningar. De intervjufrågor som var förberedda användes under alla intervjuer, lite 

beroende på vad informanten själv tog upp som svårigheter. 
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Intervjun fokuserade på tre olika delar. Först var det frågor som berörde demografisk 

information som ställdes för att kunna jämföra informanternas förutsättningar. Det var till 

exempel rena demografiska frågor om när de fick sin diagnos och varför det gjordes en 

utredning. Det fanns också frågor om hur stödet hemifrån hade sett ut, för att det berörde 

informanternas förutsättningar. Sedan var det många frågor som syftade till att få informanten 

att minnas sin skoltid. För vissa informanter var det relativt länge sedan de gick i grundskolan 

och därför valdes många frågor som skulle kunna hjälpa dem komma ihåg hur det var. Till 

exempel ”Var det någon gång under din skoltid som du kände att du låg efter i matematik?” 

Fokus i denna fråga var om informanten hade legat efter i matematik och följdes upp med 

frågor om varför de i så fall hade gjort det, till exempel om det berodde på någon 

dyslexirelaterad svårighet. I hela intervjun var det viktigt med följdfrågor, eftersom det var 

där som informanterna utvecklade sina svar och gav exempel eller situationer som skulle 

kunna analyseras. I slutet på intervjun diskuterades listan över svårigheter som informanterna 

hade fått innan intervjun. Då diskuterades varje svårighet för sig och informanten fick 

beskriva om denne hade upplevt svårigheter med just detta. I så fall ombads denne förklara på 

vilket sätt med hjälp av exempel på situationer han/hon upplevt eftersom det är exemplen som 

sedan analyserades. Alla intervjufrågorna presenteras i Bilaga 1. 

5.4. Analysmetod 

Analysen har utförts i olika steg och moment. Till att börja med transkriberades 

inspelningarna. Intervjuerna delades upp i olika textstycken utifrån om samtalet behandlade 

demografisk information, svårigheter eller övrigt. Sedan sammanfattades den demografiska 

informationen i en tabell medan svårigheterna placerades in i kategorier (beskrivna i 

teoriavsnittet). Därefter gjordes en sammanställning av svårigheterna. Denna procedur har 

genomförts parallellt med alla intervjuer för att kunna göra jämförelser under arbetets gång.  

5.4.1. Transkribering och uppdelning av textstycken 

Allt som informanten sa togs med i transkriberingen. Uttalanden som jag själv gjorde för att 

visa att jag lyssnade togs bort, det var till exempel små kommentarer som ”jag förstår” eller 

”ja”. Pauser och skratt togs inte heller med i transkriberingen. När transkriberingen var klar 

delades hela intervjun upp i textstycken beroende på vad samtalet handlade om, så att varje 

textstycke behandlade ett visst ämne. Oftast var varje textstycke kopplat till en specifik 

intervjufråga, men om informanten bytte ämne mitt i och började prata om andra saker så 

delades svaret på intervjufrågan upp i två eller flera olika textstycken. Textstyckena 
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markerades med initialerna på personen och nummer efter vilken ordning de kom i intervjun 

för att kunna hålla isär alla textstycken.  Dessa textstycken sorteras som demografisk 

information, svårighet eller övrigt utifrån följande.  

 Demografisk information är information om hur gamla informanterna är, vad de har 

för sysselsättning eller frågor om när de fick sin diagnos eller vilken hjälp som de har 

fått både hemifrån och från skolan. Här tas även med svar på frågan om vilka ämnen 

som personerna tycker är roliga/tråkiga och vilka de tycker är lätta/svåra, liksom vilka 

styrkor som personen har.  

 

 Svårigheter är allt som informanterna säger som är kopplat till att det har varit svårt, 

problematisk eller jobbigt i skolan. De kan till exempel säga att de lyssnade på läraren 

för att slippa läsa, vilket tolkas som att de hade svårt med att läsa. Här är det 

informantens exempel som analyseras och om personen enbart svarar ja på en fråga 

om den har svårt med till exempel korttidsminnet så har detta inte tagits med. Om 

informanten kompletterar med ett exempel på varför den har haft svårt med 

korttidsminnet så har detta placerats i denna grupp.  

 

 Övrigt är allt som inte faller under de två första rubrikerna, till exempel vilka skolor 

som personerna har gått i eller när jag förklarar en fråga eller läser upp listan på 

svårigheterna. När informanten inte ger ett utförligare svar på en fråga utan bara svarar 

”nej” eller ”ja”, vilket inte går att analysera, då sorteras det också under denna 

kategori. Om informanten har berättat om något som den har upplevt varit enkelt (i 

motsats till svårt i skolan) så hamnar det här.  

5.4.2. Sammanställning av demografisk information 

All demografisk information sammanställdes i en tabell. I tabellen togs det upp: 

 Vilken ålder personen har 

 Vilken ålder personen hade när den fick sin diagnos 

 Vilken utbildning den har 

 Vad den har för sysselsättning 

 Varför det gjordes en dyslexiutredning 

 Vilken linje/program den gick på gymnasiet 

 Vilka ämnen som var roliga/tråkiga, svåra/lätta 



16 

 

 Vilka hjälpmedel personen har fått 

 Vilket stöd personen har fått hemifrån  

 Vilket stöd personen har fått för övrigt 

 Vilka styrkor personen har 

Sedan sammanställdes all information dels i tabellen och dels i löpande text till resultatet. 

Detta för att kunna svara på en del av forskningsfråga 2.   

5.4.3. Uppdelning av svårigheterna 

Alla textstycken som handlade om svårigheter samlades först i olika dokument ett för varje 

person för att lätt hålla reda på dem. Efter det gjordes en sammanfattning av varje textstycke 

om vad de handlade om och även vilken typ av svårighet som diskuterades. Alla svårigheter 

skrevs upp i en sammanställning efter initialer och nummer. Där fylldes i vilken svårighet det 

är utifrån kategorierna nedan och med en extra markering om det specifikt handlade om 

matematik. Ett exempel: informanterna säger: ”det tar längre tid att läsa” vilket enligt 

beskrivningen nedan är kopplat till läsförmåga och det gjordes då en markering i 

sammanställningen. Men eftersom uttalandet inte indikerar att det handlar om matematik 

gjordes ingen ytterligare markering. Ett annat exempel är när informanten säger: ”det är svårt 

när det är så mycket text i en matteuppgift” blir det dels en markering för läsförmåga och dels 

en för att det har med matematik att göra. Ibland var jag tvungen att ta hänsyn till 

sammanhanget, till exempel om personen enbart sa ”uppgift” men det var i samband med 

matematik, även om hen inte säger det direkt i samma mening, då har detta fått den andra 

markeringen eftersom sammanhanget visar på att det är matematik. I sammanställningen 

skrevs även upp om det var lätt eller svårt att göra analysen av textstycket, för att 

säkerhetsställa reliabilitet i denna studie. Dessutom noterades exakt vilka ord i uttalandet som 

påvisade att det var just den svårigheten för att minska risken för en alltför intuitiv analys.  

Dåligt självförtroende 

Definition: När självförtroendet är dåligt på grund av svårigheter med matematiken eller 

dyslexin.  

Kommentar: Dåligt självförtroende kan ge upphov till stress och ångest. Det kan vara att man 

har dåligt självförtroende för att man inte tror sig klara ett prov eller att man inte ens vill 

försöka, alltså att man nästan ger upp. Det kan också vara att man är väldigt tävlingsinriktad 

och sätter hård press på sig själv, vilket kan göra att man kanske ger upp eller tar det väldigt 

hårt om man misslyckas.  
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Exempel: ”Jag kände mig alltid sämst för att jag blev klar sist med att läsa texten.”   

Nedsatt läsförmåga 

Definition: När man har svårigheter att läsa verbal text eller ord.  

Kommentar: Denna svårighet kan handla om att man har svårt att förstå vad en uppgift går ut 

på eller att man har svårt att orientera sig och hitta relevant information. Det kan även handla 

om att man har svårt att ta in information om hur man ska göra. Vissa matteböcker har 

förklarande sidor som kan vara svåra att förstå om man har svårt att läsa.  

Exempel: ”Jag var alltid den som var långsammast på att läsa klart texten.” 

 Problem med visualisering 

Definition: Svårigheter med att visualisera matematik i bilder eller att förstå information som 

ges av symboler, tecken, tabeller eller grafer.  

Kommentar: Denna svårighet handlar om att ha svårt att tolka bilder. Ett exempel på en bild 

är tallinjen. Det kan även handla om att eleven lätt tappar bort sig när hen skriver av från 

tavlan eller gör omkastningar av symboler som är lika varandra. Det kan handla om att man 

blandar ihop symboler som plus och minus eller bokstäver som b och d som är väldigt lika. 

Även problematik med att läsa av tabeller eller grafer hamnar i denna kategori.  

Exempel: ”Jag har lätt för att kasta om 6 och 9.”  

Problem med korttidsminnet 

Definition: När man har svårt att bevara och hantera information i minnet under en kortare tid.  

Kommentar: Denna svårighet kan visa sig till exempel när man lyssnar på en genomgång, 

läser en fråga eller när man ska göra en uträkning och då har svårt att hålla information i 

huvudet. Framför allt är det kopplat till att man inte är så bra på huvudräkning utan föredrar 

att antingen räkna på miniräknare eller ha ett kladdpapper. 

Exempel: ”Jag har svårt att räkna i huvudet, jag använder mig av kladdpapper.”  

Problem med långtidsminnet 

Definition: När man har svårt att bevara information i minnet under en längre tid.  
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Kommentar: Denna svårighet kan handla om att man till exempel har svårt för att minnas 

begrepp eller regler, framför allt gäller det multiplikationstabellen och olika formler. Man har 

kanske också svårt att minnas vad begrepp står för.  

Exempel: ”Jag använder mig av formelblad för att komma ihåg formler.”  

Övrigt 

Definition: Alla svårigheter som inte är kopplade till någon av ovanstående dyslexirelaterade 

svårighet samt stavningssvårigheter.  

Kommentar: Svårigheter med att stava hamnar under denna kategori för att även om det har 

med dyslexi att göra, så kan det inte påverka matematiken. Uttalssvårigheter som kan vara 

tecken på dyslexi sorteras på samma sätt under övrigt då detta inte påverkar matematiken.  

Exempel: ”Jag har svårt med dubbelkonsonanter och ord som stavas med e eller ä”. 

Efter att alla textstycken är uppdelade efter vilken typ eller vilka typer av svårigheter de 

beskriver så undersöks vad som har gjort att vissa kategoriseringar har markerats som osäkra. 

I detta skede undersöks även vad de textstycken som inte handlar om matematik tog upp, 

jämfört med de textstycken som involverade matematik.  

5.4.4. Jämförelse 

För att sammanfatta resultatet sammanställs en tabell över vilka informanter som har haft 

vilka svårigheter. Det gör det lätt att jämföra vilka svårigheter som alla har haft och vilka 

svårigheter som endast några har haft. Avsikten är att lättare kunna jämföra resultatet under 

både forskningsfråga 1 och 2.    

5.5. Etiska överväganden 

Eftersom lärare inte får lämna ut information om elever som har dyslexi har jag valt att be 

lärarna fråga elever som har dyslexi om de vill medverka i min undersökning sedan har 

eleverna själva tagit kontakt med mig. Jag har tyckt att det har varit viktigt att jag inte har 

tagit kontakt utan att personerna själva har tagit kontakt med mig, för att de ska känna sig 

trygga i att bli intervjuade. Detta är också anledningen till att jag inte kontaktade personen 

som hoppade av för att ta reda på anledningen till det. 

Jag har också använt mig av Vetenskapsrådets etiska principer. De innebär att informanterna 

fick information om informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet innan intervjun började. Jag har varit väldigt tydlig med vad syftet med denna 
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studie är genom att informera om detta redan vid första kontakt. Jag har också varit tydlig 

med att de har rätt att avbryta intervjun när de vill. Jag har även informerat om att alla 

informanter kommer att vara anonyma i min rapport och att jag endast kommer att använda 

intervjun för denna rapport.  
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6. Resultat 

Jag har valt att dela upp resultatet under tre rubriker: Demografiskt resultat, Forskningsfråga 1 

och Forskningsfråga 2. Namnen på informanterna som förekommer i rapporten är fiktiva och 

bygger inte på personernas riktiga namn.  

6.1. Demografiskt resultat 

6.1.1. Nuvarande ålder, ålder när de fick diagnosen samt utbildning 

Totalt så intervjuades 9 personer i åldrarna 17 till 33 år, där merparten var 18-19 år. Alla 

informanter gick eller har gått på gymnasiet.  

Namn Nuvarande 

ålder 

Högsta 

utb 

Ålder vid 

diagnos 

Anledning Egenskaper 

(enligt egna 

utsagor) 

Karl 33 Univ 23 Själv nyfiken Logiskt tänkande, 

ordningsam 

Roger 26 Univ 10-11 Hade ett syskon med 

problem 

Kreativ, social, 

pedantisk 

Anna 22 Univ 20 Tyckte själv att hon hade 

problem och ville testa 

sig 

Kvicktänkt, 

pedagogisk 

Julia 19 Gymn 14-15 Hade ett syskon med 

problem  

Envis, ger inte 

upp 

Linda 19 Gymn 14 Skolan ville göra 

utredning p.g.a. läs och 

skrivsvårigheter  

Ger inte upp 

Ebba 18 Gymn 17 En lärare på gymnasiet 

ville att hon gjorde 

utredningen 

Ordningsam, 

strukturerad 

Åsa 18 Gymn 17 En lärare på gymnasiet 

ville att hon gjorde 

utredningen  

Envis, logiskt 

tänkande 

Tove 18 Gymn 17 Ville själv bli testad och 

tog kontakt med 

specialpedagog 

Envis, 

ordningsam 

Mona 17 Gymn 13-14 Både hon och föräldrarna 

tyckte att hon hade 

svårigheter och fick hjälp 

av skolan att göra en 

utredning 

Strukturerad, 

planerande 

Tabell 1: Sammanfattning av en del demografisk information.  
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Majoriteten av informanterna fick sin diagnos under högstadiet eller gymnasiet. Tre utmärker 

sig dock, bland annat Roger som fick sin diagnos tidigast, han gick i årskurs 4 och var 10-11 

år. Roger är också ensam om att ha gått i en skola som var inriktad mot dyslexi. Skolan hade 

mindre klasser och mer kunskap om dyslexi än andra skolor. Han gick där i slutet av 

grundskolan. Karl och Anna skiljer sig också lite från de andra då de fick sina diagnoser 

senast av alla, båda två gjorde utredningen när de studerade på universitetet. Anledningarna 

att informanterna har gjort utredningar har varit lite olika. I två fall har personerna haft syskon 

som fått diagnosen och på så sätt också fått göra en utredning. Tre informanter har blivit 

uppmanade av skolan att göra utredningen på grund av antingen lässvårigheter eller 

skrivsvårigheter eller båda delarna. Majoriteten av informanterna har valt att själva bli 

utredda.  

6.1.2. Hjälpmedel  

Hjälpmedel som personerna har använt sig av i matematiken är bland annat miniräknare, 

längre skrivtider, upplästa frågor, dator och stavningsprogram. Karl och Anna fick sin diagnos 

på universitet och läste då inte några matematikkurser så de har inte haft några speciella 

hjälpmedel under sin grundskoletid eller gymnasietid. Karl berättar att han kunde få 

anteckningshjälp under universitetsstudierna. Han fick anställa någon som antecknade eller 

renskrev anteckningar åt honom. Roger fick tillgång till både en handdator och en skanner 

under sin gymnasietid. Alla sa att de hade haft rätten att få frågorna eller uppgifterna upplästa 

under prov men det var inte så många som konsekvent använde sig av detta. Nästan alla hade 

möjlighet att få längre skrivtider och tyckte att det var något som de behövde för att hinna 

med.  

6.1.3. Stöd  

Stödet hemifrån har sett lite olika ut för personerna. Två informanter upplevde att de kunde få 

hjälp av föräldrarna men att de inte har behövt det. Anna upplevde att hon kanske inte fick 

den hjälpen som hon behövde men att detta berodde på att familjen inte visste att hon hade 

dyslexi och kunde då inte hjälpa henne på rätt sätt. Två informanter har familjer som är 

väldigt intresserade av matematik och som därför har kunnat ge barnen väldigt mycket hjälp. 

Tove kunde få hjälp i de tidigare årskurserna av sin familj men det var lite svårare för familjen 

att hjälpa till när det blev en högre nivå i skolan. Två kunde få hjälp hemifrån men det var 

mest i engelska och svenska, men det var också där som personerna upplevde att de behövde 

mest hjälp. Julias familj såg till att hon fick den hjälp hon behövde och köpte in intensivkurser 

i matematik som hjälp. Roger som hade en familj som var intresserad av matematik gick 
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också sommarkurser i matematik som hans pappa höll i. Dessutom fick han hjälp av en lärare 

även utanför skoltid och efter att han hade slutat i den skolan. Sammanfattningsvis kan man 

säga att det varierade, men de flesta av familjerna har försökt hjälpa till på den nivå som de 

har klarat.   

6.2. Forskningsfråga 1 

1. Vilka dyslexirelaterade svårigheter i matematiken kan identifieras i dyslektikers, som 

är normalpresterande i matematik, utsagor att de har eller har haft? 

Det var 111 textstycken i den transkriberade texten som handlade om någon svårighet. Vissa 

textstycken hamnade under två olika svårigheter beroende på vad de handlade om. Vissa 

textstycken har varit svåra att sortera, till exempel kunde det stå och väga mellan två 

svårigheter. I de fallen har stycket räknats till båda svårigheterna.  

Vissa citat som används är omskrivna för att vara lättare att läsa. Andemeningen är densamma 

men visa ord har bytts ut för att man ska förstå sammanhanget. Vems citat det är står efter 

citatet. Exempel följer här. 

Originaltranskribering: ”Ja…eh… alltså jag har haft tidigare år att 

jag har alltså tills jag började läsa i 7:an för innan de läste jag 

inge… i stort sätt ingenting och då var det väl mer så att långa tal 

med mycket information var jobbigt och det var liksom plocka ut 

liksom att plocka ut informationen men sen när jag läsa och har 

övat upp min läsförmåga så har jag läst mer böcker så har jag så 

vart det ju mer alltså då vart det ju lättare det så här gick 

snabbare” 

Omskriven version: ”… då var det väl mer så att långa tal med 

mycket information var jobbigt och det var liksom (…) att plocka 

ut informationen …” Ebba. Detta citat presenteras sedan med 

kommentaren efteråt att det har blivit lättare för henne när hon har 

övat upp sin läsförmåga.  

I tabellen nedan finns en sammanställning av svårigheterna som informanterna har eller har 

haft. Det är en markering med ett X om personen sagt minst en gång något som kan säkert 

tolkas tillhöra den svårigheten. Alla X motsvarar minst ett säkert stycke, det vill säga ett 

stycke som tydligt kunde kategoriseras inom svårigheten. Vissa kan ha flera textstycken som 
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både är säkra och osäkra och detaljer kring detta presenteras under varje svårighet. Toves X 

på korttidsminnet har ett frågetecken efter sig och det är för att hon bara har två osäkra 

textstycken som kan kopplas till korttidsminnet och ingen säker kategorisering. Detta 

presenteras vidare under korttidsminnet.  

Namn Dåligt 

Självförtroende 

Nedsatt 

Läsförmåga 

Problem 

med 

Visualisering 

Problem med 

Korttidsminnet 

Problem med 

Långtidsminnet 

Övrigt 

Karl X X   X X 

Roger X X X  X X 

Anna X X  X X X 

Julia X X X X X X 

Linda X X X   X 

Ebba X X X X X X 

Åsa X X X X X X 

Tove X X X X? X X 

Mona  X X X X X 

Tabell 2: Tabell över vilka svårigheter de olika informanterna har haft.  

6.2.1. Dåligt Självförtroende 

Antal textstycken Antal 

personer 

Antal om 

matematik 

Antal osäkra 

12 8 2 0 

 

Under denna rubrik var det ingen analys som var osäker och det var endast två textstycken 

som handlade specifikt om matematik. Det som informanterna tog upp under den här rubriken 

var att de kände att de var sämre än andra eller att de var stressade. Många uttalanden handlar 

om att de jämförde sig med andra i olika situationer.  

”Jag har väl haft lite så här känt mig dålig. Jag orkar inte bry mig 

liksom, lite så har det vart” Tove 

Tre informanter beskriver att det har varit saker som de har känt innan de fick sin diagnos. 

Till exempel Åsa fick höra att hon var lat för att hon inte lärde sig att stava. Kommentarer 

som hon inte fick efter sin diagnos.  
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”Just innan jag fick min dyslexi så fick jag alltid höra att jag var 

lat för att jag inte övade stavning mer” Åsa  

6.2.2. Nedsatt läsförmåga 

Antal textstycken Antal personer Antal om 

matematik 

Antal osäkra 

35 9 17 3 

 

Alla informanter har sagt något som kan tolkats som att de har svårigheter med läsförmågan. 

Det finns minst tre textstycken som har varit tydlig svårighet med läsförmågan hos alla 

informanter. Alla informanter har beskrivit problem med bristande läsförmåga i textstycken 

som handlar om matematik och textstycken som inte handlar om matematik. Alla har 

beskrivit att det är svårt att veta vad uppgiftsfrågor går ut på och var informationen finns 

någonstans.  

”Om det är problemuppgifter då måste jag liksom förstå vad de är 

ute efter. Sen sätta siffror på det, det är inte förrän man har satt 

siffror på det som det blir lättare.” Karl 

 

De flesta har även uttryckt att det blir svårare när uppgiftsfrågan blir längre och det blir mer 

att läsa. Några har även utryckt att det tar längre tid att läsa.  

”… då var det väl mer så att långa tal med mycket information var 

jobbigt och det var liksom (…) att plocka ut informationen …” 

Ebba 

Ebba beskrev dock att detta blev bättre för henne ju mer hon övade på att läsa. Hon ansåg inte 

att det var en lika stor svårighet för henne i dag.  

6.2.3. Problem med visualisering 

Antal textstycken Antal personer Antal om 

matematik 

Antal otydliga 

17 7 15 1 

 

Sju informanter har minst en gång sagt något som tyder på att de har problem med 

visualisering. Dessutom har alla sju sagt att svårigheterna har varit i samband med matematik. 
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Fyra av dessa informanter har haft svårt att visualisera bråk. Då har de beskrivit att de inte ser 

vad bråktalet står för eller inte förstår när man visualiserar bråk med tårtbitar.  

”Jag har alltid haft svårt att rita ut bråk med tårtbitar. Bara för att 

jag ser att det är en tårtbit så tycker jag inte att det blir lättare.” 

Ebba 

 

De andra uttalandena i denna kategori var väldigt spridda. Det handlade bland annat om att 

informanterna inte kunde se sambanden i talmönster eller se hur man kunde förenkla i 

ekvationer. 

”Talföljder är svårt, när man ska se ett samband och så här n plus 

det här ska bli, det tycker jag är svårt. För att jag inte riktigt ser 

sambandet Jag tycker att det kan vara svårare att koppla det till 

verkligheten” Tove 

6.2.4. Problem med korttidsminnet 

Antal textstycken Antal personer Antal om 

matematik 

Antal osäkra 

15 6 13 3 

 

Fem av de som nämner svårigheter med korttidsminnet har beskrivit tydligt situationer som 

kan kopplas till korttidsminnet. Alla dessa fem personer har sagt att dessa svårigheter har varit 

i samband med matematiken. Tove har sagt vid två tillfällen sagt något som skulle kunna 

uppfattas som svårigheter med korttidsminnet men det är inte helt säkert att det är just 

korttidsminnet det handlar om. Förutom dessa två uttalanden så har hon inte sagt något som 

kan tolkas som svårigheter med korttidsminnet. Ett av dessa uttalanden är så här: 

”läsningen tar lite längre tid eller (…)läsningen i sig går ju okej 

men det är när det blir för mycket som händer. Läsa kanske inte 

blir svårare, jag ser vad de säger men det blir för mycket så att det 

inte riktigt hänger ihop. Jag kan inte riktigt få ihop delarna” Tove 

 



26 

 

Fyra personer upplever att de inte kan räkna i huvudet utan att de vill ställa upp på papper för 

att kunna räkna ut. Den sista personen upplever att hon måste skriva ner informationen i en 

uppgift för att kunna lösa den.  

”nej jag måste ha papper jag kan inte räkna i huvudet alls” Julia 

Tre personer beskriver att det blir svårt när flera aspekter kommer in i uppgiften och att det är 

svårt att komma ihåg alla när man löser uppgiften. Mona beskriver ett test som hon fick göra 

under sin utredning som hon inte klarade så bra. Testet går ut på att testa korttidsminnet. 

6.2.5. Problem med långtidsminnet 

Antal textstycken Antal personer Antal om 

matematik 

Antal osäkra 

18 8 17 4 

 

Åtta personer har minst ett uttalande som har analyserats som problem med långtidsminnet. 

Karls uttalande är inte kopplat till matematik, han beskrev att han hade svårt att minnas 

grammatikregler, men alla andras uttalanden går att koppla till matematik. Alla dessa 

upplever att de har svårt för multiplikationstabellen. De minns antingen delar av den eller 

inget. 

”jag har svårt för 7:ans och sen, 9:ans har man ju på fingrarna, så 

det är 7:ans och alla typ udda. Fyrans har jag också lite men det 

går liksom ändå. Jag brukar tänka mellan 6:ans och 8:ans så är 

det. Men 7:an är den som är absolut svårast” Anna  

 

Två personer upplever att det är svårt att komma ihåg regler och begrepp. Ebba beskriver att 

det tar längre tid för henne att lägga saker på minnet men att det går, något som ingen annan 

säger.  

”Men och det där med långtidsminnet jag … det tar litet tag innan 

det sätter sig men sitter det så sitter det någonstans. Man behöver 

bra ta fram och titta på det lite snabbt så kommer man ihåg vad det 

var.” Ebba 
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6.2.6. Övrigt 

Antal textstycken Antal personer Antal om 

matematik 

Antal osäkra 

30 9 11 0 

 

Alla informanter har kommenterat att de har svårt att stava. Några har sagt att det är 

grammatiken som är svår andra har sagt att det är dubbelkonsonanter och vokaler som e och ä 

eller o och å.  

Av de 11 textstycken som handlar om matematik så är det sju textstycken som handlar om 

områden i matematiken som personerna har haft svårt för, men som har berott på att det har 

varit nya okända områden som personerna inte har haft så mycket kunskap om. Så det har 

tagit tid att lära sig men de har lärt sig. Ett exempel är Ebba som säger:  

 ”Jag tyckte att ekvationssystem var svårt att förstå, det tog ett antal 

lärare innan jag förstod det. ”Ebba 

 

På samma sätt beskriver flera personer. Tove säger att hon förstår hur bråk är uppbyggda men 

tyckte att det var svårt att räkna med dem. Något som har blivit bättre med tiden säger hon. 

Två informanter upplever att det går lite långsammare för dem i matematiken. Det beskriver 

inte att det går långsammare för att de läser långsammare utan det är något annat. De andra 

två är Åsa som säger att hon skulle vilja få fler olika lösningsalternativ för att det sättet som 

läraren inte väljer alltid passar henne och Linda som tycker att det är svårt att hänga med på 

tavlan när hon inte har förstått området i sig. Linda säger att det var svårt att förstå 

genomgångarna om sinus och cosinus men att det var för att hon inte hade förstått sinus och 

cosinus än.  

6.2.7. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att informanterna hade många av svårigheterna. För 

många av svårigheterna fanns det flera uttalanden från var och en av informanterna. Det enda 

osäkra är Toves uttalanden som inte säkert går att kategorisera som korttidsminnet vilket gör 

att det är osäkert om hon har den svårigheten.  
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6.3. Forskningsfråga 2 

2. På vilket sätt är informanterna lika respektive olika när det gäller deras 

dyslexirelaterade svårigheter i matematik? 

Alla informanter har beskrivit situationer kopplade till 3-5 olika svårigheter. Det är endast två 

svårigheter som alla informanter upplever att de har haft. Det är nedsatt läsförmåga och 

problem med stavning (som hamnar under Övrigt). När det gäller läsförmågan har alla nämnt 

att det är svårt i just matematiken. Gällande stavningen har informanterna nämnt problem att 

stava med dubbelkonsonanter eller att skilja mellan vokaler, samt även grammatiken med till 

exempel oregelbundna verb. Nästan alla har tagit upp dåligt självförtroende som en svårighet. 

Det har handlat om olika saker men många har känt att de har varit dåliga eller sämre än andra 

på vissa saker på grund av att de har dyslexi. Under Problem med långtidsminnet är det 6 

informanter som har tagit upp att de har svårt för multiplikationstabellen.  

Karl och Linda har tre av fem svårigheter. Båda har svårigheter med självförtroendet och med 

läsförmågan men Karl har svårigheter med långtidsminnet och Linda med det visuella.  

Det är tre informanter som beskriver exempel kopplade till alla svårigheterna och det är Ebba, 

Åsa och Julia. Deras svårigheter liknar varandra väldigt mycket. Alla nämner under problem 

med visualisering att de har svårt med bråk, gällande långtidsminnet nämner de 

multiplikationstabellen, under korttidsminnet nämner de att de använder sig av kladdpapper 

och avseende läsförmåga nämner alla tre att de har svårt att hitta informationen i frågan. 

Rörande självförtroende så är det dock lite olika. Två av personerna har upplevt stress medan 

den sista har haft lite mer svårigheter.  

Det är bara 6 informanter som har haft svårigheter med korttidsminnet och det är den 

svårighet som minst antal personer har haft. Det är dessutom osäkert om Tove verkligen har 

svårigheter med korttidsminnet eftersom båda hennes uttalande är lite otydligt kopplade till 

korttidsminnet, så det är endast fem informanter som helt säkert har svårt med korttidsminnet. 

De som har haft svårigheter med korttidsminnet har nämnt att de har svårt att räkna i huvudet 

eller att det blir svårare när det blir mer information att ta i beräkning.  

Under demografisk information så finns det ganska många likheter mellan informanterna. 

Alla informanter förutom en har fått sin diagnos relativt sent i skolan. De flesta av 

informanterna har själva velat bli utredda för dyslexi och skolan har många gånger inte 

reagerat på deras allmänna svårigheter i skolan. Gemensamt är också att alla har tyckt att 
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matematik har varit enkelt och att alla förutom en också har tyckt att det har varit roligt med 

matematik, vilket också har avspeglat sig i att många har valt en naturvetenskapliginriktning 

på gymnasiet med mer matematik. Alla informanter förutom Karl och Anna har fått liknade 

hjälpmedel i skolan. Karl och Anna har inte läst någon matematikkurs efter att de fick sin 

diagnos och har på så sätt inte fått några specifika hjälpmedel för just matematiken. Styrkorna 

eller egenskaperna hos dessa personer är också ganska lika. Många beskriver att de är envisa 

och ordningsamma, något som är en fördel i matematiken. En skillnad är hur personerna har 

kunnat få hjälp hemifrån. Det har varit lite olika då vissa har kunnat få mycket hjälp i just 

matematik medan andra föräldrar eller syskon inte har kunnat hjälpa till i alla ämnen.  

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns några likheter mellan informanterna och 

ganska få skillnader. Dock finns det inte någon tydlig likhet att alla informanter har liknande 

problem det är snarare att det är ordningsamma och envisa som de har gemensamt.  Det finns 

alltså inget gemensamt med svårigheterna för dessa personer som kan förklara hur de kan vara 

normalpresterande i matematik och ha dyslexi. Det ända som är gemensamt och skulle kunna 

förklara är att de är envisa och ordningsamma.  
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7. Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i två delar. I första delen kommer resultatet att diskuteras utifrån 

forskningsfrågorna. I andra delen diskuteras metoden och hur den har påverkat resultatet.  

7.1. Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur dyslexin påverkar inlärningen i 

matematik. Resultaten visar att alla informanter i sina matematikstudier har haft många av de 

dyslexirelaterade svårigheter som forskningen lyfter fram. Det är troligt att dessa svårigheter 

har påverkat deras matematiklärande, eftersom mycket av det är väldigt centralt i 

matematiken. Men informanterna har klarat av sina studier väldigt bra ändå. De beskriver till 

exempel i intervjuerna olika metoder de har använt för att hantera sina svårigheter. Resultatet 

indikerar alltså att dyslexin påverkar inlärningen i matematik, men frågan är hur den 

påverkar? Många av informanterna har haft dyslexirelaterade svårigheter i matematiken men 

de har trots allt inte haft svårt för matematik då det har gått ganska bra för dem alla. Detta 

tyder på att dyslexin kan påverka matematiken men att det är olika för personer hur mycket 

och på vilket sätt det påverkar.  

7.1.1. Forskningsfråga 1 

1. Vilka dyslexirelaterade svårigheter i matematiken kan identifieras i dyslektikers, som 

är normalpresterande i matematik, utsagor att de har eller har haft? 

Alla informanter tar upp att de har haft eller har dyslexirelaterade svårigheter i matematik. 

Alla har haft minst tre av de fem typerna av svårigheter. Det är tre informanter som ger 

exempel som visar att de har haft alla fem olika typer av svårigheter från teorin: dåligt 

självförtroende, nedsatt läsförmåga, problem med visualisering, problem med korttidsminnet, 

problem med långtidsminnet. Det intressanta är att fast de har haft dessa svårigheter så har det 

gått bra för dem i matematik, eftersom de anser sig vara normalpresterande och vissa har det 

gått väldigt bra för. Vissa av svårigheterna borde ha skapat större problem för personerna då 

de berör centrala delar i matematiken, till exempel är korttidsminnet och långtidsminnet 

sådant som används hela tiden i matematiken. Att dessa personer inte har större problem kan 

bero på att dessa personer har, liksom Miles (2004) beskriver, egna strategier som fungerar 

för dem. Ett exempel på hur man kan göra för att hantera bristande läsförmåga är att göra som 

Mona:  
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”Om det är långa uppgifter eller liknande med många personer 

eller många tal i en text så brukar jag försöka att skriva upp all 

information som jag får, vilka personer, hur mycket t.ex. pengar de 

har. Jag försöker anteckna allting så att man har alla siffror på sitt 

räknepapper så att man slipper titta igenom texten hela tiden.” 

Mona 

Hon har hittat ett sätt att hantera sin bristande läsförmåga som gör att det går lättare att lösa 

matematikuppgifter. Detta kan vara en anledning till att det går bra för henne. Det var flera av 

informanterna som använde sig av den strategi som Mona beskriver, både för att underlätta 

läsningen och för att underlätta för korttidsminnet.  

Jag tror också att den allmänna uppfattningen om att dyslexi inte påverkar matematiken, gör 

att dessa personer inte anser sig själva ha svårt för matematik. Om man inte tror att man ska 

ha svårigheter med matematiken så kanske man inte uppfattar att man har det. Men den 

allmänna uppfattningen kan också göra att det blir tvärt om: om man känner att man har svårt 

fast man inte borde det, så kan det påverka självförtroendet och det kan bli värre om man inte 

får hjälp. Resultatet visa att informanterna i sina matematikstudier har haft många av 

dyslexirelaterade svårigheter som forskning lyfter fram. Även om informanterna inte har känt 

att dyslexin har varit ett så stort hinder så har svårigheterna troligen påverkat ändå. De har 

trots allt behövt hantera sina svårigheter och finna strategier för att klara av matematiken. Det 

kan finnas andra dyslektiker som behöver hjälp med detta. Dock krävs det mer forskning 

kring dyslexi och matematik för att tydligare hitta kopplingen och åtgärder som kan sättas in 

för att hjälpa dyslektikerna.  

Det är åtta av informanterna som har eller har haft dåligt självförtroende på grund av sin 

dyslexi. Detta är starkt kopplat till att många fick sin diagnos sent. Att få en diagnos innebär 

dels att personerna får mer stöd och hjälp från skolan och dels att de får ett svar på varför det 

är svårt. Speciellt Åsa, som hela grundskolan fått höra att hon måste öva mer för att hon är 

sämre på att stava och läsa och inte förrän i gymnasiet får en diagnos och då blir det lättare för 

henne. Jag tycker personligen att dyslektiker borde kunna få sin diagnos tidigare. Det borde 

vara ganska lätt att upptäcka om personen har svårigheter och att man kanske i större 

utsträckning borde göra utredningar. Att dessa personer får sin diagnos så sent gör att de inte 

får den hjälp och stöd som de skulle behöva ha. Det kan också göra att de ger upp och kanske 

till och mer hoppar av skolan för att de upplever att det är så svårt. Något som personerna i 
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denna studie har gemensamt är att de inte gett upp. Många av dem beskriver att de är envisa 

och detta kan vara en anledning att de har gått så pass bra för dem trots att de inte haft den 

stöd och hjälp som de borde ha haft. Författarna Chinn, Aschcroft (2007) liksom Lundberg 

och Sterner (2008) skriver att personer med dåligt självförtroende på grund av sin dyslexi 

underpresterar av olika anledningar. Detta är något som informanterna inte har gjort, kanske 

just för att de är envisa och vägrar ge upp. Detta kan ha medfört att det har gått relativt bra för 

dessa personer i matematik, de ger inte upp! Men alla dyslektiker är inte envisa och många 

ger kanske upp när det blir svårt. Därför är det otroligt viktigt att utreda tidigt i skolåldern om 

man misstänker att någon har dyslexi.  

7.1.2. Forskningsfråga 2 

2. På vilket sätt är informanterna lika respektive olika när det gäller deras 

dyslexirelaterade svårigheter i matematik? 

Resultatet visar att det är ganska många av informanterna som har liknande svårigheter, men 

det är svårt att se någon tydlig likhet mellan alla informanter. Det finns inget som tyder på att 

de har haft exakt samma svårigheter. Däremot är, som tidigare nämnts, alla informanter 

väldigt envisa och ordningsamma, något som troligen har påverkat deras matematiklärande 

väldigt mycket. Det kan dock vara så att det finns dyslektiker som har mycket större 

svårigheter än vad dessa personer har haft men denna studie har inte undersökt det. Det kan 

också vara så att envishet och ordningssinne är något som dyslektiker har eller något som just 

dessa personer råkar ha.  

Även om många av informanterna tar upp problem med långtidsminnet som en svårighet så är 

det inte problem med att minnas begrepp som de i första hand nämner. Just problem med att 

minnas begrepp är en stor del av problem med långtidsminnet (Boets & De Smedt, 2010; 

Chinn & Aschcroft, 2007; Høien & Lundberg, 1999; Simmons & Singleton, 2009). Det är 

endast två av informanterna som beskriver att begrepp kan vara svåra att komma ihåg eller att 

de blandar ihop begreppen. Det som de flesta har svårt för är multiplikationstabellen, vilket 

stämmer överens med tidigare forskningsresultat (Boets & De Smedt, 2010; Chinn & 

Aschcroft, 2007; Simmons & Singleton, 2009; Vukovic, Lesaux, & Siegel, 2010). Många av 

informanterna har löst det med att de använder miniräknaren mer eller skriver upp 

beräkningar på kladdpapper. Vissa räknar även snabbt i korttidsminnet varje gång de ska 

räkna ut något. Detta kan även bero på att man i dagens skola inte arbetar lika mycket med 

multiplikationstabellen och har inte samma krav på att man ska kunna den i huvudet som förr. 
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Det kan också bero på att miniräknaren kommer in i undervisningen relativt tidigt och att det 

då är lättare att slå på miniräknaren än att lära sig multiplikationstabellen i huvudet. Det kan 

också vara anledningen att svårigheter med att minnas multiplikationstabellen inte uppfattas 

som ett stort problem eftersom det finns enkla hjälpmedel som underlättar. Man räknar både 

lättare och snabbare om man kan multiplikationstabellen i huvudet, men det är inte en 

avgörande del av matematiken.  

Det var tre informanter som beskrev situationer kopplade till alla fem typer av svårigheter. 

Åsa och Ebba upplevde stress ibland medan Julia hade lite mer allvarliga problem, hon kunde 

bli så stressad för ett prov att hon inte kunde göra det. Om man tittar på deras bakgrund finns 

det inget som egentligen kan förklara varför det är olika mellan dessa personer. Kanske är den 

enda förklaringen att alla är olika och stressar upp sig olika mycket. Men eftersom Åsa och 

Ebba inte upplevde så mycket stress så kanske de inte hade haft någon stress och dålig 

självkänsla alls om de hade fått sin diagnos tidigare. För Julia kan nog den allmänna 

uppfattningen om att dyslektiker inte ska ha svårt med matematik gjort det värre för henne 

och att det gjorde att det blev svårare för henne. Det var dock inget som hon sa explicit utan 

det är min tolkning av samtalet med henne.  

Sammanfattningsvis kan man säga att det inte finns några indikationer på att dyslektiker som 

är normalpresterande i matematik har liknande eller vissa specifika svårigheter utan snarare 

att dyslektiker har olika svåra problem med dyslexirelaterade svårigheter i matematiken. Det 

som var likheten mellan informanterna var istället att de var envisa och ordningssamma, även 

om det förstås inte kan uteslutas att det finns dyslektiker som är normalpresterande i 

matematik som inte är ordningssamma eller envisa.  

7.1.3. Allmän diskussion 

Något som man bör fundera kring är hur dyslektikers svårigheter skiljer sig ifrån andra 

personers svårigheter. Det man kan jämföra med är diskussionen om dyslexi eller läs- och 

skrivsvårigheter. Läs- och skrivsvårigheter är bara ett samlingsnamn där dyslexi ingår och på 

samma sätt skulle matematiksvårigheter kunna vara ett annat samlingsnamn där dyslexi ingår. 

Det gör att man kan ha svårigheter med matematik, till exempel med långtids- och 

korttidsminnet, men om detta inte är kopplat till att man har svårigheter med 

fonologiskavkodning, som är centralt i dyslexi, så har personen inte dyslexi. Det finns säkert 

personer som har alla dessa svårigheter utan att vara dyslektiker men, det som har visats i 

denna studie är att dyslexin skulle kunna vara anledningen till att just dessa personer har 
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svårigheter med matematiken. Frågan är om just dessa personer skulle ha svårigheter med 

matematik om de inte hade dyslexi? Detta är omöjligt att testa men det skulle gå att studera i 

vilken utsträckning dyslektiker har svårigheter i matematik, jämfört med andra personer som 

inte har dyslexi.  

7.2. Metoddiskussion 

Jag valde kvalitativ intervju som metod för denna studie. Då svårigheter i matematik inte är 

något som allmänheten normalt kopplar till dyslexi så är detta ett område som jag antar inte 

har diskuterats så mycket av informanterna. Därför skulle de kanske göra andra 

kategoriseringar av sina svårigheter än vad jag gör. På grund av detta tyckte jag det var viktigt 

att ha en metod som gav informanterna möjlighet att ge exempel och kunna förklara sig samt 

en metod som gav mig möjlighet att tolka informanternas uttalanen. Därmed var kvalitativ 

intervju bästa alternativet. Med intervjuer så når jag visserligen inte lika många personer men 

jag kan får mer information om hur personen har upplevt dessa svårigheter och vad personen 

menar med svårigheter.  

I denna rapport har svårigheter med stavning sorterats bort för att de inte anses påverka 

matematiken. Många gånger så krävs det inte att man stavar rätt när man skriver ett svar i 

matematiken så länge man kan göra sig förstådd så har inte stavning så stor inverkan på 

ämnet. När stavningen inverkar på förståelsen kan det bli ett problem. Det finns också hinder 

så som att det är svårare att skriva och räkna på datorn vilket inne bär att det är svårare att få 

bra hjälpmedel för stavningen i matematiken. Men i sig så är inte problem med stavning något 

som påverkar matematiken.  

7.2.1. Listan 

Jag valde att innan varje intervju skicka ut en lista som sammanfattade svårigheterna som jag 

ville undersöka (se Bilaga 2). Jag valde att skicka ut listan innan för att informanterna skulle 

börja fundera på om de kände igen någon av svårigheterna. Om jag inte hade skickat ut listan 

innan så tror jag att mina informanter skulle haft svårt att komma ihåg hur det har varit och 

komma på exempel. Informationen gjorde också att de var mer medvetna om varför jag ville 

intervjua dem samt, om de ville, gav dem tid att titta igenom begreppen mer så att de var 

införstådda i vad de betydde. Nackdelen med att skicka ut listan kan vara att informanterna 

kan känna att de inte vill berätta att de har haft alla de svårigheter som de verkligen har haft 

och försöker att dölja det istället. Något som inte talar för det är att alla informanter har 

frivilligt gått med på att bli intervjuade och att de har fått hoppa av när de vill. Det kan också 
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ha motsatt effekt, alltså att de tror sig ha alla de listade svårigheterna eftersom de har dyslexi. 

För att motverka båda dessa nackdelar har jag valt att inte ta informanternas tolkningar 

ordagrant utan att jag analyserar deras exempel. Till exempel kanske de sa att de har haft 

svårigheter med korttidsminnet men gav exempel som tydde mer på att det har varit 

svårigheter med långtidsminnet och då har jag valt att sortera det under problem med 

långtidsminnet.  

7.2.2. Talfakta 

I början av arbetet med denna studie så ingick sex olika svårigheter i listan över kategorier. 

Den sista var Talfakta. Under arbetets gång blev det tydligt att Talfakta inte fungerade som en 

egen kategori utan att den beskrev delar av de andra. Bland annat så sorterades bristande 

förståelse för tal in under talfakta från början, vilken ordning de kommer och hur de är 

uppbyggda. Något som sedan sorterades in under problem med långtidsminnet och problem 

med visualisering. Jag valde därför att ta bort talfakta och låta den ingå i de andra 

svårigheterna, bland annat under problem med visualisering och problem med långtidsminnet. 

Dock skedde denna förändring efter att jag hade gjort alla intervjuer vilket gjorde att alla 

informanter har fått information även om kategorin Talfakta eftersom den finns med på 

kategorilistan som jag skickade ut till dem. Jag tror dock att detta inte har påverkat resultatet, 

återigen eftersom jag inte tar hänsyn till informantens egen tolkning av sina svårigheter utan 

kategoriserar dennes exempel. Dock kan detta ha skapat en förvirring att informanterna inte 

har förstått hur de ska tolka den svårigheten, vilket i sin tur kan göra att de kanske inte har 

förstått och då missat att berätta om någon svårighet som de har haft eller uppfatta att de har 

haft svårt med den fast de inte har haft det. Eftersom jag har byggt analysen utifrån deras 

exempel så tror jag ändå att jag har kunnat tolka de informanterna säger rätt.  

7.2.3. Otydliga uttalanden 

Av alla textstycken som jag delade upp under analysen så har 77 textstycken av 111 varit lätta 

att analysera. 16 textstycken var medelsvåra och 18 textstycken har varit direkt svåra att 

sortera. Det svåraste har varit att skilja mellan problem med visualisering och problem med 

långtidsminnet eftersom de bygger så mycket på varandra. Det man visualiserar bygger på det 

man minns i långtidsminnet. Detta gör att det ibland var svårt att skilja på om en svårighet 

berodde på problem med långtidsminnet eller om det var problem med visualisering. I 

slutänden har detta inte haft någon större betydelse för resultatet eftersom alla informanter 

som har gjort uttalanden som varit osäkra har även haft andra uttalanden som tydligare visar 

att de har haft en viss svårighet. Det enda som är tveksam är Tove och om hon har svårigheter 
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med korttidminnet, vilket också har redovisats i resultatet. Det påverkar dock resultatet 

relativt lite eftersom detta är den enda oklarheten. Om hon skulle ha svårigheter med 

korttidsminnet så är de fyra informanter som har alla svårigheter. Den enda större skillnaden 

är att korttidsminnet är det som minst antal av informanterna har haft svårigheter med, men 

om Tove också har dessa svårigheter med korttidsminnet så är det inte lika markant skillnad 

mellan denna och övriga svårigheter.  

8. Fortsatt forskning 

Dyslexi är ett stort ämne och matematik likaså. Det finns många funderingar som jag hade 

innan denna studie och under tiden som jag inte har hunnit fördjupa mig i. Men det finns 

mycket man skulle kunna fortsätta forska kring. Något som en av mina informanter tog upp 

var att det vore intressant att ta reda på vad dyslektiker har lätt för eller hur de tar sig förbi 

sina svårigheter. Det skulle kanske kunna ge fler svar och tips på hur man kan hjälpa 

dyslektiker. Något jag upptäckte var att intervjuer kanske inte var det enda sättet man skulle 

kunna göra denna studie på. Det skulle vara intressant att komplettera intervjuerna med något 

matematiktest. Det är ibland svårt för informanterna att komma ihåg vad de har eller har haft 

svårt för. Om personerna inte har funderat kring dessa svårigheter skulle ett test kanske kunna 

ge ett tydligare svar på om och vilka svårigheter dyslektikerna har i matematik.  

Det skulle också vara intressant att undersöka vilken hjälp dyslektiker, som är 

normalpresterande i matematik, får just i matematik eftersom den allmänna uppfattningen är 

att dyslektiker inte har svårigheter med matematik. Det vore också intressant att göra en 

kartläggning av hur många dyslektiker som har svårigheter i matematiken.  

Något som jag har funderat mycket på under genomförandet av den här studien är om det 

finns, och hur många det i så fall är, som har matematiksvårigheter och som kanske också har 

dyslexi. Kan det vara så att man inte ser att dessa barn har dyslexi eftersom man inte förstår 

sambandet mellan dyslexi och matematikinlärning. Information om detta skulle kanske vara 

bra att tillföra i den rådande debatten om dyskalkyli.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 
 

 Vad heter du? 

 Hur gammal är du? 

 Vad pluggar/jobbar du med? 

 Vad är din högsta utbildning? 

 Beskriv din skolgång? Grundskola/gymnasieskola? Lite som uppvärmning för att 

personen i fråga ska börja minnas saker från sin skolgång.  

 När fick du din diagnos?  

 Varför valde man att testa dig för dyslexi?  

 

 Hur har din dyslexi sett ut? Vad har varit problematiskt för dig? Vilket har inte varit 

problematiskt?  (Läshastighete, läsförståelse eller stavning?) 

o Hur har detta påverkad olika skolämnen? Varför har det påverkat? Hur har du 

gjort för att komma runt problemet? 

 

 Vilka ämnen tycker du har varit roliga i skolan och vilka har varit mindre roliga? 

o Vad tror du att det beror på? Varför tycket du så? 

 

 Vilket eller vilka ämnen har du haft svårast för? 

o Varför var det svårt? Ge exempel! Vad har svårigheterna varit? Tror du att det 

beror på dyslexin eller har det varit andra problem? 

 

 Vad tycker du har varit svårast och vad har varit lättast i matematiken? 

o varför har det varit svårt/lätt? 

 

 Har du någon gång känt att dyslexin har varit ett hinder i matematiken? 

o Varför? 

  Hur? Ge exempel? 

 

 Har du känt dig mer, mindre eller lika begränsad i andra ämnen jämfört med 

matematik? Eller har du inte känt dig begränsad alls? 

o Hur kommer det sig? Varför? Ge exempel! Är det någonting i matematiken 

som skiljer sig från andra ämnen? Har det påverkat hur begränsad du har känt 

dig?  

 

 Är det något som har varit mer problematiskt generellt inom matematiken en något 

annat? 

o Varför har det varit problematiskt? Finns det någon anledning till att de var 

svårare? 
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 Var det någon gång under din skoltid som du kände att du låg efter i matematik? 

o Vad berodde det på? Hur kom du ikapp? 

 

 Har du haft tillgång till hjälpmedel i matematik undervisningen? Tillexempel dator, 

miniräknare, även tid kan ses som ett hjälpmedel, upplästa frågor.  

o Hur hjälpte det dig? Hur menar du? Hade du velat ha något? Vad hade det 

kunnat vara? Miniräknare – en annan typ?  

 

 Hur har stödet hemifrån sätt ut? Har stödet sätt olika i olika ämnet?  

o Har du fått lika mycket stöd i alla ämnen? Hur har det påverkat din skolgång 

tror du? Har du kunnat få stöd någon annan stans? Hur har de stödet sätt ut 

jämfört med de andra?  

 

 Vilka styrkor har du?  

o Vad har gjort att du inte har svårt för matematik? Varför? Hur menar du? Ge 

exempel?  

 

 Känner du att du har haft problem som har legat under dessa rubriker om vi tar dem i 

tur ordning? 

o Varför? Varför inte? Hur menar du då? Har du haft problem som inte har legat 

under dessa rubriker? Ge exempel på problem?  

 

 Känner du att det är någon rubrik som du inte har haft problem med över huvudtaget? 

o Hur menar du? Ge exempel?  

 

 Hur känner du inför multiplikationstabellen? Kan du den automatiskt eller räknar du 

den snabbt i huvudet när du behöver använda den? 

o Om inte alla tabeller sitter vilka är mer problematiska?  

 

 Utifrån svårigheterna som finns på listan är det någon av dem som du har haft svårt 

med i något annat ämne?  

o Varför? Varför inte? Hur menar du då? Varför skiljer det sig tror du från ämne 

till ämne vad du har haft svårt för? 

 

 Känner du någon som har haft dyslexi och haft problem med matematik? 

o Vad inom matematiken har varit svårt för personen? Hur skiljer sig dessa 

svårigheter från dina svårigheter? varför tror du att det är skillnad för dig? 

Under vilka rubriker tycker du att dessa ligger under?  

 

 Vad tror du anledningen till att dyslektiker har problem med matematik kan vara? 

o Ge gärna exempel? Är detta något du känt av? Vad är skillnaden för dig? 
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Bilaga 2 
 

Listan på svårigheter som informanterna fick 
Hej  

Inför intervjun skulle jag vilja att du lästa igenom dessa problem som jag har hittat att 

forskning tar upp. Det är problem som är relaterade till dyslexin och som påverkar inlärning i 

matematik. Läs bara igenom och fundera lite om det är något du känner igen eller något som 

du aldrig har upplevt. Finns det saker som inte tas med i listan. Detta är bara för att lättare 

kunna gör intervjun. Jag kommer att ha med mig listan och vi kommer att prata om dem under 

intervjun.  

Emotionella problem - här är problem som stress, ångest och dåligt självförtroende.  

Läsförmågan - Här är problem eller svårigheter som att läsningen tar längre tid. Eller att 

läsningen tar mycket fokus att man missar frågan. Svårt att förstå begrepp.  

Visuella problem - Man har tillexempel haft svårt att skriva av från tavla till papper eller från 

bok till papper. Man har kastat om bokstäver eller siffror när man har skrivit. Man har tyckt 

att det är svårt med vad de olika tecknen står för eller att de är för lika.  

Korttidsminnet – Att det har varit svårt att minnas var i uträkningen man var. Man har svårt 

att minnas regler. Eller åt vilket håll man räknar. Ex. liggande stolen kontra vanlig 

uppställning.  

Långtidsminnet – Man har haft svårt att lägga regler på minnet eller algoritmer. T.ex. har 

man haft svårt att minnas multiplikationstabellen. Eller minnas vad begreppen har för 

betydelse  

Talfakta – svårt att förstå olika matematiska begrepp. Svårt med att förstå hur en algoritm ska 

göras. Svårt för tals uppbyggnad. T.ex. skriva 458 som 400 50 8 i stället för att sätta ihop 

dem. Svårt att läsa tabeller. T.ex. busstabell. (OBS! Denna togs bort i analysen efter att alla 

intervjuer hade gjorts)  

Algoritm är tillexempel pq-formen eller en annan lösnings metod. Man kan se det som 

instruktioner på hur man löser en specifik uppgift.  


