
Matematikinlärning för elever i 
läs- och skrivsvårigheter 
En pilotstudie från klassrumsstudier och intervjuer med lärare 

Annette Funck  

 

 

 

 

 

 

 

Lärarhögskolan i Stockholm 
Institutionen för individ, omvärld och lärande 

Examensarbete 10 p 
Särskild lärarutbildning 
Fördjupningspecialisering i pedagogik/didaktik (41-60 p) 
Höstterminen 2004 
Examinator: Göran Söderlund/Peter Emsheimer 
English title: Mathematics for pupils in reading and writing difficulties 



 2 

Matematikinlärning för elever i läs- och 
skrivsvårigheter  

En pilotstudie från klassrumsstudier och intervjuer med lärare  

Annette Funck  

 

Sammanfattning 

Denna studie har i huvudsyfte att belysa hur lärare ute i verkligheten arbetar för att underlätta 
lärande i matematik för elever i läs- och skrivsvårigheter. Vidare frågas, vilka punkter lärarna 
anser som särskilt viktiga att tänka på vid undervisningen av elever i läs- och skrivsvårigheter 
i ämnet matematik samt vilka faktorer som ligger till grund för lärarnas val av metoder. 

De datainsamlingsmetoder som användes var observationer i klassrum och intervjuer med fem 
lärare i grundskolans år 1, 2, 3 och 5. Därtill genomfördes litteraturstudier inom området.  

Resultatet från studien visar en samstämmighet mellan hur lärarna i föreliggande studie 
arbetade i klassrummet och deras uppfattningar om hur de kan underlätta 
matematikinlärningen för elever i läs- och skrivsvårigheter. De faktorer som ligger till grund 
för lärarnas val av metoder är utbildning, fortbildning och yrkeserfarenheter samt hur de ser 
resultatet av sitt arbete hos eleverna. Studiens resultat stämmer väl överens med de allmänna 
matematikdidaktiska råd till läraren som framkom vid litteraturstudierna. Studien visar att en 
undervisning som grundar sig på kommunikation i klassrummet, laboration och konkretion 
samt tid för lärande torde vara nödvändig vid matematikinlärning för elever i läs- och 
skrivsvårigheter och gynnsam för alla elever.  
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1. Inledning 

Under utbildningens gång har jag i kurslitteratur och i övriga litteraturstudier mött författare 
som diskuterat hur läs- och skrivsvårigheter påverkar elevers lärande i matematik. För snart 
tio år sedan skrev Malmer och Adler (1996, sid 9) ”Man talar i dag mycket om dyslexi, 
troligen mer än någonsin tidigare”. De följer upp med att poängtera ”Det anmärkningsvärda är 
att så litet av konsekvenserna för matematik har blivit föremål för studier”. Malmer 
återkommer ett år senare och betonar vikten av kunskap om dessa konsekvenser hos läraren. 

Hur eleverna upplever sina svårigheter och vilken omfattning dessa får beror i hög grad på hur 

omgivningen reagerar. Det är därför oerhört angeläget att alla lärare som undervisar i matematik 

också har kunskap om hur dyslektiska besvär kan påverka resultaten i matematik. (Malmer, 1997, sid 

22)                                                                                             

Den pedagogiska diskussionen kring och kunskapen om elever i läs- och skrivsvårigheter och 
deras lärande i matematik är ytterst viktig. I Lpo 94 framgår att ; 

Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 

målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.    

(Utbildningsdepartementet, 1998, sid 6)    

I Lpo 94 betonas även bland annat att läraren skall; 

• utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 

• stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter, 

• organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar 

• och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga, 

   (Utbildningsdepartementet, 1998, sid 14) 

Tidigare forskning visar att många elever i läs- och skrivsvårigheter upplever problem inom 
olika områden tillexempel i samband med lärande i matematik. Sterner och Lundberg (2002) 
presenterar sitt resultat utifrån en enkät som besvarats av 75 lärare som undervisar i både 
svenska och matematik i grundskolans årskurs 1 till och med 6. Enligt denna studie bedömer 
lärarna att 12 % av eleverna har en kombination av läs- och skrivsvårigheter och 
matematiksvårigheter.  

I litteraturen presenteras olika problemområden som kan bidra till att elever i läs- och 
skrivsvårigheter upplever svårigheter i sitt lärande av matematik (Miles & Miles, 1992; 
Malmer & Adler, 1996; Berggren & Lindroth, 1997, 2004; Malmer, 1997, 1999; Henderson, 
1998; Henderson & Miles, 2001; Sterner & Lundberg, 2002). De problemområden som 
nämns är bland annat; lässvårigheter, bristfälligt språk, bristfälligt arbetsminne, bristande 
sekvensering, symbolosäkerhet och begreppsbildning. Eleverna kan ha alla eller enstaka av 
ovanstående problem. 
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I litteraturen betonas även hur elevernas förutsättningar att lyckas i matematik är beroende av 
hur deras möte med matematiken formas. Alla elever är olika och läraren måste därför kunna 
vara flexibel och ha beredskap att anpassa både svårighetsgrad och representationssätt i sin 
undervisning. Detta kräver gedigna ämneskunskaper hos läraren för att kunna anpassa 
undervisningens innehåll efter elevernas förutsättningar, där hänsyn även måste tas till både 
psykiska och sociala samband (Malmer, 1999; Sterner & Lundberg, 2002).  

Utöver ämneskunskaper krävs enligt Malmer (1999, sid 90) även ”...goda kunskaper om barns 
inlärningsbetingelser. Vi måste som lärare försöka förstå det individuella sätt eleven reagerar 
på. Det är som att leta rätt på den nyckel som kan öppna dörren till elevens individuella 
matteverkstad”.  

Berggren och Lindroth (2004) diskuterar hur debatten om individualisering tagit stor plats de 
senaste åren, där samtalen rör hur eleven skall mötas på den kunskapsnivå där han/hon 
befinner sig. De anser att ”För att en elev ska få en väl anpassad undervisning krävs det att 
såväl elevens kognitiva stil som kunskapsnivå beaktas” (Berggren & Lindroth, 2004, sid 17). 
Med elevens kognitiva stil menar de hur eleverna tänker kring, arbetar med och angriper 
matematiska problem, de omfattar även här elevernas förhållningssätt till matematik.  

Matematikinlärning för elever i läs- och skrivsvårigheter är ett stort och omfattande område. 
Med utgångspunkt ifrån denna inledning är studien begränsad till att omfatta lärarnas 
uppfattning om matematikinlärning för elever i läs- och skrivsvårigheter.  

I studien ingår centrala definitioner och begrepp vilka först presenteras. Därefter diskuteras 
sambandet mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter. I studien presenteras 
även olika grupperingar av elever i läs- och skrivsvårigheter utifrån deras kognitiva stilar samt 
möjliga problemområden vid matematikinlärning för elever i läs- och skrivsvårigheter. 
Utifrån dessa möjliga problemområden förordas i litteraturen olika matematikdidaktiska råd 
till läraren vilka även presenteras i denna studie.  

 

1.1 Elever i svårigheter 

Teveborg (2001, sid 9) anser att en svårighet eller ett handikapp uppstår som en följd av de 
krav som ställs från miljön. ”Det relativa handikappet innebär således att ingen egenskap, 
skada eller funktionsnedsättning i sig själv är ett handikapp. Först i en miljö där speciella krav 
och förväntningar ställs kan vissa egenskaper ge upphov till svårigheter, dvs bli till ett 
handikapp” . De krav som eleverna möter i skolan är utformade av de nationella 
styrdokumenten. I Lpo 94 framgår att ; 

Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 

målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.       

                                (Utbildningsdepartementet, 1998, sid 6) 
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I Lpo 94 anges mål att uppnå i grundskolan. 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola:   

• behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar  

     i tal och skrift, 

• behärskar grundläggande matematiska tänkandet och kan tillämpa det i vardagslivet,  

                                                                                          (Utbildningsdepartementet, 1998, sid 12) 

Ahlberg (1999) diskuterar hur de aktuella nationella styrdokumenten kan vara en orsak till att 
flera elever kan hamna i svårigheter. Hon hänvisar till att det i läroplanen ges riktlinjer att 
undervisningen skall utformas med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 
språk och kunskaper och att det samtidigt ställs krav att eleverna på lika lång tid skall uppnå 
de kunskapsmål som preciseras i skolans ämnen. 

1.1.1 Mål i matematik   

I Grundskolans kursplaner och betygskriterier presenteras de mål som eleven skall ha uppnått 
i slutet av det femte skolåret. 

Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs för att kunna 

beskriva och hantera situationer och lösa konkreta problem i elevens närmiljö. Inom denna ram 

skall eleven 

• ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla 

      tal i bråk- och decimalform, 

• förstå och kunna använda addition, subtraktion, multiplikation och division 

      samt kunna upptäcka talmönster och bestämma obekanta tal i enkla former, 

• kunna räkna med naturliga tal – i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder 

      och med miniräknare, 

• ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna känna igen och beskriva några 

     viktiga egenskaper hos geometriska figurer och mönster, 

• kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, volymer, vinklar, massor 

      och tider samt kunna använda ritningar och kartor, 

• kunna avläsa och tolka data givna i tabeller och diagram samt kunna använda 

     elementära lägesmått. 

    (Skolverket, 2000, sid 28)  

 

  1.1.2 Mål i svenska 

I Grundskolans kursplaner och betygskriterier presenteras de mål som eleven skall ha uppnått 
i slutet av det femte skolåret. Eleven skall 
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• kunna läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i böcker och 

saklitteratur skrivna för barn och ungdom,  

• kunna samtala om läsningens upplevelser samt reflektera över texter, 

• kunna producera texter med olika syften som redskap för lärande och kommunikation, 

• kunna muntligt berätta och redogöra för något så att innehåller blir begripligt och levande, 

• kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket och de vanligaste reglerna för stavning 

samt kunna använda ordlista. 

                                                 (Skolverket, 2000, sid 99) 

1.2 Matematiksvårigheter / dyskalkyli 

Malmer (1999, sid 79) ställer sig frågan vad som menas med att ha svårigheter och säger att 
svårigheter är ett relativt begrepp som beror av vilka krav och förväntningar som råder. Hon 
framhåller att ”I skolan anses en elev ha inlärningssvårigheter då han/hon inte når de enligt 
styrdokumenten uppställda målen”. Hon väljer att använda begreppet matematiksvårigheter 
och anser att en del elever ”har matematiksvårigheter men det är tyvärr alltför många som i 
samband med undervisningen får svårigheter” (Malmer, 1999, sid 80).  

Hon delar upp de faktorer som kan vara orsaker till matematiksvårigheter i primära och 
sekundära faktorer. Bland de primära faktorerna nämner hon följande; kognitiv utveckling, 
språklig kompetens, neuropsykiatriska problem samt dyskalkyli (specifika 
matematiksvårigheter). Under rubriken sekundära faktorer presenterar hon elever med 
dyslektiska besvär.  

Malmer (1999) antar en försiktig attityd vid användningen av benämningen dyskalkyli 
eftersom hon anser att det råder en oklar uppfattning om vad vi anser med den. Hon anser att 
dyskalkyli inte endast kan anses vara genetiskt betingat utan tror även att det kan uppstå som 
”en konsekvens av traumatiska möten med matematiskt stoff och inlärningssituationer” 
(Malmer, 1999, sid 82). Adler ( 2001, sid 26) förklarar begreppet dyskalkyli på följande sätt: 

Dyskalkyli är nylatin. Vi kan urskilja två ord som satts samman. Ordet dys  visar på att det rör sig om 

en dysfunktion d v s det handlar om svårigheter men inte oförmåga! Det andra ordet, calculus, 

kommer ursprungligen från grekiskan. Fritt översatt betyder ordet ”räknesten”. Ur detta skapas 

dyskalkyli som innebär svårigheter med själva räknandet. 

Han anser att ”det är meningsfullt att tala om åtminstone fyra olika former av 
matematiksvårigheter” (Adler, 2001, sid 27). Enligt honom avses med akalkyli en oförmåga 
att överhuvudtaget utföra matematiska beräkningar. Diagnosen dyskalkyli innefattar en rad 
varianter av specifika matematiksvårigheter. Han anser att dyskalkyli är ”matematikens 
motsvarighet till läs- och skrivsidans dyslexi ” (Adler, 2001, sid 27). Allmänna matematik-

svårigheter är förenade med generella problem med lärandet hos barnet, inte bara 
matematiken. Vid pseudo-dyskalkyli kan svårigheterna främst härledas ur känslomässiga 
blockeringar.  

Adler (2001, sid 39) poängterar att ”Begreppet dyskalkyli är i dagsläget inte helt vedertaget 
bland pedagogiska forskare i Sverige. Många vill fortfarande prata om matematiksvårigheter 

eller dysmatematik.” Han skriver däremot att ”Inom den medicinska världen är diagnosen 
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dyskalkyli vedertagen såväl i Sverige som i den övriga världen” (Adler, 2001, sid 39). En av 
kritikerna mot begreppet dyskalkyli är Mange (1998, sid 19).  Han skriver följande:      

Några uttryck är språkliga missfoster, t.ex. ”dyskalkyli”, som har en grekisk förstavelse och ett 

efterföljande latinskt efterled. Det är ännu mera betänkligt att ordet dyskalkyli bara syftar på  

räknefärdighet. Men räknefärdighet är ett redskap, ett medel, och inte ett mål för 

matematiken. Dyskalkyli berör något perifert i matematikundervisningen. Det är ett 

defektorienterat uttryck. En sådan begränsning passar inte skolan, eftersom den strider mot 

dagens uppfattning om vad matematikinlärning är för något. 

Mange (1998, sid 20) väljer uttrycket ”särskilt utbildningsbehov i matematik”. Ett val han gör 
utifrån att ”detta uttryck har föreslagits i diskussionen om hur man ökar en handikappad 
persons chans att genom samhällets insatser nå jämställdhet med majoriteten av  
samhällsmedlemmarna”. Han anser att det traditionellt finns flera fall av särskilda 
utbildningsbehov: 

 

1 Generellt utbildningsbehov i alla skolans ämnen, således också i matematik. Man talar då om en 

hos eleven allmänt nedsatt förmåga. 

2  Nedsättning av prestationer i vissa av Lpo 94:s matematiska kunskapskategorier, 

      dvs. ett internt utbildningsbehov för vissa matematiska kunskapskategorier, med 

    eller utan motsvarande nedsättning och utbildningsbehov i skolans övriga ämnen 

     (ofta betecknad som underprestation). 

3 Nedsättning av prestation i matematik, helt eller delvis, utan nedsättning i övriga  

     ämnen (ofta betecknad som specifikt utbildningsbehov). 

                                                                    (Mange, 1998, sid 23). 

 

Chinn och Ashcoft (1998) anser att begreppet dyskalkyli antyder att det handlar om 
svårigheter som endast är relaterade till matematik. De poängterar att ”The little research that 
exists suggests that the portion of children with this problem is small” (Chinn & Ashcroft, 
1998, sid 3). Miles (se Miles & Miles, 1992) menar att en allmän uppfattning är att det finns 
två syndrom, ett som kallas ”dyslexi” och ett som kallas ”dyskalkyli”. Han betonar ”That 
dyslexia is a syndrome in this sense cannot be doubted. In the case of dyscalculia the matter is 
far less certain” (se Miles & Miles, 1992, sid 18). Här syftar han på det omfattande bevisen att 
dyslexi är ett riktigt syndrom som har sina fysiska förutsättningar och att dess yppande är 
mycket lika varandra där konsekvenserna är svårigheter på den fonologiska nivån. Han 
påpekar att inga liknande bevis har framställts i frågan om dyskalkyli och anser att så länge 
som fenomenet inte är bevisat så är termen dyskalkyli inte nödvändig. Sterner och Lundberg 
(2002, sid 13) antar ett liknande  ställningstagande och anser att termen dyskalkyli är ”mycket 
problematisk och ofta missbrukad” varför de väljer att inte alls använda den termen i sin 
översikt.  
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1.3 Definition av matematiksvårigheter i denna 
studie 
I denna studie kommer benämningen matematiksvårigheter att användas. En elev är i 
matematiksvårigheter när han/hon inte klarar de krav som ställs från miljön. En elev kan 
hamna i matematiksvårigheter av olika orsaker. Det kan tillexempel vara orsaker av social, 
kulturell, pedagogisk och psykologisk art.  

1.4 Läs- och skrivsvårigheter / dyslexi 

Miles (se Miles & Miles, 1992, sid 1) nämner att den första beskrivningen av elever med vad 
vi i dag skulle benämna dyslexi går nästan hundra år tillbaka. Han väljer att se dyslexi som ett 
syndrom: 

Dyslexia can usefully be described as a “syndrome” – that is, a pattern of signs which regularly go 

together: any one of these signs on its own would be of no special significance, but if several of 

them co-occur in the same individual they take on a meaning which none of them would 

have had in solution. 

Även Henderson (1998, sid 3) upplever att det är en klunga av symptom som hindrar elevens 
inlärningsförmåga och väljer en definition från British Dyslexia Association.  

A specific difficulty in learning, in one or more of  reading, spelling and written language which may be 

accompanied by difficulty in number work, short-term memory, sequencing, auditory and/or visual 

perception, and motor skills. It is particularly related to matering and using written language 

– alphabetic, numeric and musical notation. 

 

Høien och Lundberg (1999, sid 14) understryker även att det ”i alla fall inte ännu” finns 
någon klar gräns som ”skiljer dyslektiker från andra dåliga läsare”. De ger följande 
beskrivning av dyslexi; 

One of the most important underlying explanations, which has become clearer in recent years, is that 

there is a linguistic problem, in particular a phonological weakness that impairs the process of           

learning to read and spell. The poor reading observed in dyslexia may caused by an impairment to 

a phonological processing system that is not decicated to reading or spelling tasks per se, 

but is used in all forms of phonological tasks. Nonetheless, it is debatable whether                  

this phonological deficit is the whole truth of dyslexia. Problems can probably be seen in 

other areas as well, such as special difficulties with automatization, motor co ordination, 

magnocellular deficits, sequencing problems and so forth, some of which are analysed in the 

present volume. 

                  (Høien och Lundberg se Fawcett, 2001, sid 109) 

Sterner och Lundberg (2002, sid 12) beskriver Dyslexi  så här: 

Dyslexi är alltså en funktionsnedsättning i det fonologiska systemet som kan ge sig tillkänna i problem 

med att hantera skrivna ord, särskilt ordigenkänning och stavning. Störningen har sannolikt en 

ärftlig och neurobiologisk bakgrund. Mellan 5 och 10 % av befolkningen antas ha en 

dyslektisk läggning med olika utpräglingsgrad. 
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Sterner och Lundberg (2002) anser att dyslexi och läs- och skrivsvårigheter inte är helt 
detsamma. De anser att man måste gå under ytan och ta fasta på vad det är som ger upphov 
till svårigheterna. Sterner och Lundberg (2002, sid 12) påpekar att ”alla problem med läsning 
och skrivning är inte dyslektiska”. Författarna nämner bland annat; allmän kognitiv 
funktionsnedsättning, kaotiska uppväxtvillkor, dålig stimulans från omgivningen, och en 
första läsundervisning som varit dåligt upplagd och förvirrat eleverna. Teveborg (2001) menar 
att uppfattningarna om hur läs- och skrivsvårigheter och dyslexi skall definieras skiljer sig åt 
bland forskarna. Han presenterar två skilda synsätt:  

 Enligt det neuropsykologiska synsättet skiljer man på dyslexi, som förklaras med biologiska faktorer, 

och läs- och skrivsvårigheter av andra skäl. Man lägger stor vikt vid den medicinska 

diagnostiseringen. Den reformpedagogiska forskningen är kritisk till bruket av medicinska                      

diagnoser och skiljer inte på dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. Man lägger större vikt vid 

de specialpedagogiska problemlösningarna än vid orsakerna till elevernas problem.  

     (Teveborg, 2001, sid 46) 

1.5 Definition av läs- och skrivsvårigheter i denna 
studie 
I denna studie kommer följande definition på läs- och skrivsvårigheter att användas: En elev 
är i läs- och skrivsvårigheter när han/hon inte klarar de krav som ställs från miljön. En elev 
kan hamna i läs- och skrivsvårigheter av olika orsaker. Det kan tillexempel vara orsaker av 
social, kulturell, pedagogisk och psykologisk art. Elever med diagnosen dyslexi placeras in 
under samma grupp eftersom dyslexi kan vara en orsak till att elever hamnar i läs- och 
skrivsvårigheter 

1.6  Läs- och skrivsvårigheter och 
matematiksvårigheter. 
Skriftspråk och matematik har flera gemensamma kännetecken, till skillnad från talspråket är 
både skriftspråk och matematik en ”kulturprodukt” och ingen förmåga som vi utrustats med 
biologiskt. Sterner och Lundberg (2002, sid 83) menar att ”Båda systemen är hierarkiskt 
uppbyggda, sekventiella, omgivna av regler och logik. Båda hjälper till att  överföra 
information, underlättar kommunikation och innefattar regelbundenhet”.  

Sterner och Lundberg (2002) hänvisar till kognitiva studier som tyder på att representationer 
av aritmetiska fakta i långtidsminnet stöds av samma fonologiska och semantiska 
minnessystem som är kopplat till ordavkodning och läsförståelse. De menar att ”Övergången 
från räknestrategier till automatisering är begreppsmässigt lik övergången från fonologisk 
analys till ortografisk ordigenkänning vid läsning” (Sterner & Lundberg, 2002, sid 84). De 
beklagar även att ”forskning om kombinationen av matematiksvårigheter och läs- och 
skrivsvårigheter inte varit särskilt omfattande” (Sterner & Lundberg, 2002, sid 7). Att 
forskningen varit ringa inom detta område understöds av flera andra författare (Miles & 
Miles, 1992; Kimhag, Gisterå, Magnusson, Selander & Svärdemo Åberg, 1995; Malmer & 
Adler, 1996; Malmer, 1997, 1999; Chinn & Ashcroft, 1998).  
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I definitionen av dyslexi från British Dyslexia Association framkommer sambandet mellan 
läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter. I definitionen nämns bland annat; ”A 
specific difficulty in learning, in one or more of reading, spelling and written language which 
may be accompained by difficulty in number work, short-term memory, sequencing, auditory 
and/or visual perception, and motor skills” (Henderson, 1998, sid 3).   

I litteraturstudierna återfinns ett antydande att det finns ett samband mellan läs- och 
skrivsvårigheter och matematiksvårigheter De olika författarna grundar sina påståenden både 
på den ringa forskning som finns men även på egna erfarenheter. Malmer (1999) anser att 
dyslektiska besvär kan vara en orsak till matematiksvårigheter och placerade dessa under 
sekundära faktorer. Kimhag (se Kimhag, m.fl. 1995, sid 153) skriver följande;  

 

Många elever med dyslexi har även svårigheter i matematik.  Vid olika studier av elever med läs- och 

skrivsvårigheter finner man ofta att dessa elever i större utsträckning även får svårigheter i matematik. 

Det kan tyckas vara så att orsaken beror just på elevens läs- och skrivsvårigheter att eleven inte 

kan tyda texten. Men problemet är större än så.   

Henderson och Miles (2001, sid xi) skriver i sitt förord ”It is now clear that dyslexics may 
have specific difficulties in particular aspects of mathematics, yet have considerable potential 
in other areas”. Utifrån sin egna erfarenheter uttrycker  Chinn och Ashcroft (1998, sid 1) 
följande; 

When we moved from working in mainstream schools and began teaching in schools for dyslexic 

pupils, our initial expectation was that teaching mathematics would be much the same as 

before. We thought dyslexia meant difficulties with  language, not mathematics.                  

Experience would change this impression!   

Även Berggren och Lindroth (2004, sid 24) hänvisar till forskningen samt sina egna 
erfarenheter från läraryrket. 

Vi har länge känt till att elever med läs- och skrivsvårigheter mycket ofta också har svårigheter i 

matematik. Orsaken till detta verkade för oss först självklar: om en elev har svårt att läsa uppgiften får 

eleven problem att förstå den och därmed också svårt att lösa den. Nu anser vi att detta endast 

kan vara en liten del av förklaringen.  

1.7 Definition av elever med kombinationen av läs- 
och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter i 
denna studie 

I denna studie kommer följande definition av elever med kombinationen av läs- och 
skrivsvårigheter att användas: En elev i läs- och skrivsvårigheter där svårigheterna påverkar 
hans/hennes lärande i matematik är en elev med kombinationen av läs- och skrivsvårigheter 
och matematiksvårigheter.  
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1.8  Elevernas olika kognitiva stilar 

Runesson (se Ahlström, Bergius, Emanuelsson, Holmqvist, Rystedt & Wallby, 1996, sid 36) 
menar att ”Frågorna om vad eleven ska lära sig och hur hon skall lära sig detta, hänger intimt 
ihop”. Runesson (se Ahlström, m.fl. 1996) anser att den kunskap vi i dag har om elevers 
komplexa kunskaper och om hur vi lär visar att det inte är tillräckligt att låta eleverna få olika 
lång tid för sitt lärande, de behöver också få möta innehållet på olika sätt. Hon poängterar 
vikten av att vi tar ställning till på vilket sätt eleven lär sig när vi planerar innehåll, arbetssätt 
och arbetsformer.  

Ljungblad (2003) framhåller att vi aldrig exakt kan veta hur en annan människa tänker och 
hon poängterar att vi därför heller aldrig kan värdera en annan människas tankar. Hon anser 
att vi i vår roll som lärare ”bara kan titta på det som barnet säger och gör, och försöka förstå 
detta på bästa sätt – så att vi gemensamt kan hitta en öppning ut ur svårigheterna” (Ljungblad, 
2003, sid 120). Malmer (1999) bedömer att inte alla elever i läs- och skrivsvårigheter förhåller 
sig på samma sätt till det matematiska stoffet. Hon beskriver två olika svårighetstyper utifrån 
deras förhållningssätt till matematiken. Malmer (1999, sid 87) kallar grupperna för A-grupp 
och B-grupp; 

A. Svårigheter som hänför sig till avskrivning av siffror, manipulerande   med tal i olika sammanhang, t 

ex vid talsummering eller andra typer av uträkningsförfarande (bl a algoritmer av skilda slag).  

B. Svårigheter som hänför sig till att uppfatta och förstå relations- förhållanden och andra matematiska 

sammanhang, logisk slutledning,  analysförmåga och liknande.  

Eleverna i A-gruppen visar ofta också stavningssvårigheter, bundet till ett svagt visuellt 
minne. B- gruppens elever har ofta problem med innehållsuppfattning i läsning, som beror på 
en långsam läsning (Malmer, 1999). Berggren och Lindroth (2004) poängterar vikten av att 
medvetandegöra vilken inlärningsstil som dominerar hos eleven både för sig själv som lärare 
och för eleven. De framhåller vikten av att diskutera detta med eleverna för att kunna 
motivera eleverna att även arbeta med de färdigheter som de inte är så ”duktiga på” vilket 
även är viktigt för elevernas matematiska utveckling. Chinn och Ashcroft (1998) menar att 
hur en elev löser ett matematiskt problem beror på vilka förkunskaper och förutsättningar 
eleven har, speciellt vilka räknesätt han eller hon behärskar samt han eller hennes 
taluppfattning. Hur detta och elevens kognitiva stil påverkar varandra är viktigt vid 
matematikinlärning för alla elever men speciellt för elever i läs- och skrivsvårigheter. 

 

1.9 Möjliga problemområden 
Malmer (1997, sid 23) diskuterar om hur kunskapsförmedlandet i skolan har förändrats från 
muntligt berättande och beskrivande till ett eget aktivt sökande. Detta anser hon i sig är en 
önskvärd och nödvändig inriktning men hon poängterar att detta för elever i läs- och 
skrivsvårigheter samtidigt kan bli ett nästan oöverkomligt hinder. Hon menar att dessa elevers 
misslyckande i bland annat ämnet matematik då inte primärt hänför sig till matematiken utan 
till det kommunikationssätt som tillämpas. Malmer (1999) betonar att för många elever är 
läsningen den största stötestenen eftersom avkodningen är så långsam att textens innehåll går 
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förlorad. Hon påpekar att matematikens text ofta är mycket komprimerad så att praktiskt taget 
varje ord är meningsbärande i en text.  

Sterner och Lundberg (2002) understryker skillnaden mellan att läsa för att få kunskaper och 
att läsa en berättelse. De menar att läsandet för att få veta något om världen ställer andra och 
högre krav på läsaren än den typiska berättande framställningen. Miles (se Miles & Miles, 
1992, sid 59) lyfter även fram denna problematik. ”There is also a major difficulty about 
vocabulary. In all his reading in mathematics, not only of problems, but also of the 
explanations which he finds in his class mathematics book, he will find a plethora of technical 
terms, since each new topic brings a fresh collection of them”.   

Berggren och Lindroth (1997) lyfter fram det matematiska språket ”Matematik är ett sätt, eller 
rättare sagt ett verktyg, för att beskriva verkligheten. Matematik är inte ett självändamål. För 
att matematiken ska bli meningsfull krävs det att den sätts in i ett sammanhang”. Berggren 
och Lindroth (2004) poängterar att det är viktigare att introducera och befästa begrepp än att 
införa symbolspråket eftersom matematiken är meningslös utan begrepp. Även Stendrup 
(2001) poängterar att matematiken är en begreppslig styrd symbolisering av verkligheten och 
att matematiska begrepp i sig inte existerar utanför språket. Detta är även enligt honom 
anledningen till att språket är grundläggande för att lära sig matematik. Matematiken är ett 
ämne som innehåller många symboler vilket kan utgör ytterligare svårigheter för elever i läs- 
och skrivsvårigheter. För att komplicera detta har dessa symboler flera olika ”namn”. Här kan 
nämnas symbolen +, som benämns med att addera, mera, plus och positivt. Chinn och 
Ashcroft (1998, sid 10) poängterar ”It is intresting to note that this confusing choice of 
vocabulary is most apparent in early numeracy, the area of mathematics the child meets first”.  
Høien och Lundberg (1999) anser att den stora symbolosäkerheten hos elever i läs- och 
skrivsvårigheter kan bero på en nedsatt fonologisk förmåga som påverkar både 
ordavkodningen och förståelseprocessen.   

En svaghet som ofta nämns i samband med läs- och skrivsvårigheter är omkastningar av 
bokstäver. Bokstäver som liknar varandra byts ut, till exempel b och  d, bokstäver kastas om 
eller byter plats inne i orden. I matematik kan siffror och tal som liknar varandra påverkas på  
liknande sätt, till exempel att talet 26 blir 62, eller att siffrorna 6 och 9 förväxlas. (Berggren & 
Lindroth, 2004). Hos elever i läs- och skrivsvårigheter finner man ofta en riktningsosäkerhet 
som berör höger och vänster. Miles (se Miles & Miles, 1992, sid 17) poängterar ”There can be 
little doubt in general, that the left-right problems which affect dyslexics in other ways also 
add to the difficulties of calculation”.  När vi läser arbetar vi från vänster till höger. I 
matematiken råder ingen definitivt vänster till höger arbetsriktning likt den vid läsning. Om vi 
arbetar med tallinjen blir talen större ju längre till höger de står. När vi däremot skriver ett tal, 
så är ett tal till vänster i vårt positionssystem tio gånger större än om talet stod ett steg till 
höger (Berggren & Lindroth, 2004). Enligt Malmer (1999) framkommer detta problem tydligt 
vid arbetet med algoritmer (uppställningar).  

Malmer (1997, sid 22) tar även upp problematiken att ”felstavning” i matematik får större 
konsekvenser än i svenska. ”Ordet ”bsök” kan knappast vara annat än besök, men skriver man 
51 i stället för 15 eller 521 i stället för 125 är det svårare att inse att ett ”stavfel” 
förekommer”. Berggren och Lindroth (2004, sid 38) poängterar även hur ”Felskrivningar i 
matematik på grund av omkastningar blir än mer problematiskt om man arbetar med en 
lärobok och facit”. De understryker här risken hur detta kan leda till en bekräftelse på ett 
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misslyckande för eleven trots att han ”räknat rätt”. Ett misslyckande som i sin tur kan ge 
eleven en sämre självkänsla och lägre tilltro till den egna förmågan 

När vi skall lära oss alfabetet, talserier, känna igen och memorera talföljder, årets månader 
och veckodagar är en god förmåga till sekvensering till stor hjälp (Berggren & Lindroth, 
2004). Med sekvensering avses att man gör, eller placerar olika objekt i en bestämd och 
korrekt ordning (Pollock & Waller, 1994).  Att denna förmåga kan ha sina brister hos ”vem 
som helst” vid tillexempel trötthet är ett faktum men enligt Pollock och Waller (1994) är detta 
en orsak till extrema svårigheter hos elever med dyslexi. Berggren och Lindroth (2004, sid 
42) poängterar ”Att inte kunna räkna baklänges ”i steg om” är en indikation på bristande 
sekvensering. Särskilt allvarligt är detta om eleven inte kan göra det i enkla steg”. 

Förmågan till sekvenseringen hjälper även till när vi skall upptäcka och se mönster, både 
mönster av talserier och geometriska mönster. Detta är en grund inför framtida 
tabellinlärning, och en grund vid introduktion av algebra och funktioner. Bristande 
sekvensering påverkar taluppfattnings förmågan eftersom förståelsen av tallinjens 
uppbyggnad och talens inbördes ordning är en viktig del av grunden till en god taluppfattning. 
I matematiken finns även många områden som kräver att vi utför serier av operationer i en 
bestämd ordning, tillexempel algoritmer och ekvationer vilka således även påverkas av vår 
förmåga till sekvensering (Berggren & Lindroth,  2004).  

Berggren och Lindroth (2004, sid 49) skriver att ”Bristande spatial förmåga kan ge upphov till 
läs- och skrivsvårigheter och på flera sätt påverka förmågan att arbeta med matematik”. Den 
spatiala förmågan påverkar elevernas förmåga när de arbetar med geometri, algebra samt när 
eleven skall hålla reda på platsvärdet för en siffra. Elevernas förmåga att skriva av text från 
tavlan eller en bok kan påverkas samt deras förmåga att hålla reda på vilken uppgift de för 
stunden arbetar med (Chinn & Ashcroft, 1998). Till den spatiala förmågan hör vår 
rumsuppfattning. ”En bristande rumsuppfattning påverkar elevens förmåga att läsa av kartor, 
diagram och ritningar samt att relatera tvådimensionella ritningar till tredimensionella objekt” 
(Berggren & Lindroth 2004, sid 50). Detta leder även till att arbetet med geometriska figurer 
och former kan skapa problem för elever i läs- och skrivsvårigheter.  

Berggren och Lindroth (2004, sid 55) poängterar att ”elever med läs- och skrivsvårigheter inte 
har sämre långtidsminne än andra elever, däremot kan de ha svårare att aktivt använda sig av 
det”. För att kunna uppnå en automatisering är det viktigt att ha kunskaper inlagda i 
långtidsminnet. Några mycket användbara kunskaper är tillexempel ”10-kompisarna” (två 
ental vars summa är tio) och multiplikationstabellerna. Miles (se Miles & Miles, 1992,  sid 
14) poängterar att ”The ability to respond ’in one’ to a mathematical sum is in that case 
similar to the ability to recognize a word or phrase ’in one’ when reading or to set it down 
with no hesitation when writing”.   

Sterner och Lundberg (2002, sid 86) menar att ”Sannolikheten för att elever ska kunna hämta 
talfakta i långtidsminnet ökar ju mer erfarenhet eleven har av att lösa sådana uppgifter”. 
Berggren och Lindroth (2004) presenterar tidigare forskningsresultat från Nicolson och 
Fawcett . Den studien visar att ett moment som tar 10 timmar för icke-dyslektikerna att lära 
sig tar 31,6 timmar att lära sig för dyslektikern. Här ges även exemplet att om en icke-
dyslektisk person behöver 100 försök för att lära sig en sak så behöver en dyslektiker 1000 
försök. Chinn och Aschroft (1998) presenterar resultatet från en undersökning som Chinn 
gjorde år 1995, där han jämförde hur lång tid det tog för två grupper elever att göra ett test 
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som bestod av 21 matematikuppgifter. Elevgrupperna kom från en vanlig skola och från en 
skola för elever med dyslexi. Denna studie visade att en elev med dyslexi behövde 50 % mer 
tid för att fullfölja alla uppgifter jämfört med en elev utan dyslexi.  

Elever i läs- och skrivsvårigheter har ofta begränsat arbetsminne eller kortidsminne som det 
också kallas (Miles & Miles, 1992; Malmer & Adler, 1996; Chinn & Ashcroft, 1998; Høien & 
Lundberg, 1999; Malmer, 1999). Svårigheter med matematik kan förvärras om eleven har 
brister i det verbala arbetsminnet. För att eleven bland annat skall klara av att komma ihåg en 
fråga, summan av en beräkning, talfakta och summan av en beräkning måste arbetsminnet 
fungera väl. Detsamma gäller även vid läsning, stavning och när man skall avkoda ord 
noggrant (Sterner & Lundberg, 2002).   

Henderson (1998, sid 21) säger ”I compare my pupils´ poor short-term memory to a ´wobbly 
shelf´.  If I can teach a little so that he understands and it is meaningful to him, then his 
memory  ´shelf´ is stacked in a level way and the knowledge will stay on it”. Vid 
huvudräkning sker alla beräkningar i arbetsminnet men även vid skriftliga räknemetoder äger 
beräkningar rum där. Vid arbetet med algoritmer belastas det begränsade arbetsminnet med en 
hel del detaljer, som till exempel minnessiffror i addition och dess placering, växlingsmoment 
i subtraktion. Detta kan då lätt leda till stora problem för elever i läs- och skrivsvårigheter. Att 
hålla reda på alla delmoment och regler inom matematiken blir ofta för svårt för dessa elever, 
det kan ibland inte ens ”komma ihåg” vilket räknesätt som de håller på med (Malmer, 1997; 
1999; Berggren & Lindroth, 2004).   

Muntliga instruktioner lagras först i arbetsminnet och om de blir för många eller för 
omfattande kommer de första instruktionerna att ”trilla ut”. Ett begränsat arbetsminne 
påverkar således även den totala skolsituationen, hur eleven kan följa instruktioner eller 
hänvisningar av olika slag. För eleverna kan det begränsade arbetsminnet göra att de har svårt 
att komma igång med uppgifter efter det att läraren har gett instruktioner. Enligt (Sterner & 
Lundberg, 2002) kan eleven då redan glömt vad läraren sagt eller blivit distraherad av andra 
skäl, arbetsminnet är nära knutet till uppmärksamhet och koncentration, något som 
matematiken ofta ställer höga krav på.  

Elever i läs- och skrivsvårigheter kan ha problem inom ett eller flera av de områden som här 
har presenterats. Samtidigt är det viktigt att poängtera att oavsett av problemområde så kan 
eleverna med anpassad undervisning bli bra på matematik. Miles (se Miles & Miles, 1992, sid 
11) poängterar ”The overall evidence suggests that all or most dyslexics do,  indeed, have 
difficulty with some aspects of mathematics, but that in spite of this a high level of success is 
possible”.  

1.10  Matematikdidaktiska råd till läraren 

Bland möjliga problemområden vid matematikinlärning för elever i läs- och skrivsvårigheter 
lyfts i litteraturen tillexempel fram svårigheter som har sitt ursprung i elevens förmåga att 
tolka och förstå text, förståelse av begrepp och symboler (Miles & Miles, 1992; Malmer, 
1999; Sterner & Lundberg, 2002; Berggren & Lindroth, 2004). Dessa svårigheter gör att 
eleverna har svårt att ”på egen hand” ta till sig det matematiska stoffet, vilket Malmer (1999) 
lyfter fram till diskussion. 
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Berggren och Lindroth (1997, sid 20) skriver; ”Död åt tyst räkning” och får medhåll från 
många författare som understryker vikten av kommunikation i klassrummet för att stödja 
elever i läs- och skrivsvårigheter i deras matematikinlärning (Miles & Miles, 1992; 
Henderson, 1998; Malmer, 1999; Sterner & Lundberg, 2002;).  Berggren och Lindroth (1997) 
diskuterar om hur viktigt det är att det råder kommunikation i klassrummet och uppmuntrar 
till par- och grupparbete kring verklighetsnära arbetsuppgifter för eleverna. Berggren och 
Lindroth (2004, sid 91) anser att ”Det är diskussion och argumentation som utvecklar språket 
och elevernas tankar”.  

Wistedt (se Ahlström, mfl. 1996, sid 67) påpekar vikten av lärarens aktiva roll i dessa samtal. 
Hon skriver; ”Vi måste alltså räkna med att eleverna behöver hjälp av en vuxen person, som 
kan förstå vad eleven försöker säga och som kan hjälpa eleven att tydliggöra sin tankar”. Det 
räcker enligt henne inte att läraren frågar eleven ”Hur tänkte du?” Läraren behöver ”se 
elevens bidrag i ett kommunikativt perspektiv, som uttryck för tankar som eleven själv kan ha 
svårt att formulera” (se Ahlström, mfl. 1996, sid 68). Malmer (1999, sid 59) diskuterar 
lärarens roll och medger att det är en svår balansgång. ”Det gäller att inspirera men inte 
dominera, att ställa frågor men vara återhållsam med svar, att anvisa väg men låta eleven gå 
själv.”   

I litteraturen betonas särskilt vikten av kommunikation i samband med att nya matematiska 
begrepp introduceras (Miles & Miles, 1992; Chinn & Aschroft, 1998; Henderson, 1998; 
Malmer, 1999; Berggren & Lindroth, 2004). Malmer (1999, sid 87) anser att arbetet med de 
grundläggande begreppen måste ges större uppmärksamhet eftersom reparationsarbetet annars 
blir alltför resurskrävande. Hon poängterar här att man då också skall ”väga in den urholkning 
av självförtroende som successivt bryter ner elevens motivation”. Hon lyfter även fram vikten 
av att läraren är ”tvåspråkig”, att han/hon använder ett matematiskt språk men även ger 
förklaringar med ett mera vardagligtspråk som är relaterat till elevernas erfarenhetsvärld.  

Berggren och Lindroth (2004, sid 68) understryker vidare betydelsen att man vid 
introduktionen av nya begrepp bygger vidare på elevernas tidigare erfarenheter. ”Ett begrepp 
är en kombination av ord, ordförståelse och erfarenheter.” De liksom många andra författare 
påpekar även att begreppsbildning tar tid och måste få göra det! (Miles & Miles, 1992; 
Berggren & Lindroth, 1997, 2004; Chinn & Aschroft, 1998; Malmer, 1999; Henderson & 
Miles, 2001; Sterner & Lundberg, 2002). 

I litteraturen betonas vikten av att elever i läs- och skrivsvårigheter får arbeta med laborativt 
material för att lyfta fram det matematiska tänkandet och att stödja språkliga förklaringar. Här 
påpekas vikten av att eleverna får möjlighet att uttrycka sina tankar i talat språk samtidigt som 
de använder laborativt material (Chinn & Ashcroft, 1998; Malmer, 1999; Henderson & Miles, 
2001; Sterner & Lundberg, 2002; Berggren & Lindroth, 2004). Berggren och Lindroth (2004) 
presenterar en lista över hur en elev i läs- och skrivsvårigheter kan få stöd av laborativ 
matematik. Vid arbete med laborativt material får de hjälp att; 

• automatisera kunskapen genom multisensorisk stimulans 

• lösa problemet utan att behöva bli hindrade av sin läs- och skrivförmåga 

• ”hålla kvar” saker som annars skulle belasta arbetsminnet 

• strukturera problemet så att lösningssteg och sekvenser blir tydliga 

                                                                                                  (Berggren & Lindroth, 2004, sid 106) 
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Många av de problemområden som presenteras i studien tillexempel; omkastningar, 
riktningsosäkerhet, sekvensering och begränsat arbetsminne påverkar eleverna vid 
användning av algoritmer. Malmer (1999, sid 177) anser att ”Det finns anledning att på allvar 
fundera över om dessa algoritmer verkligen behövs”. Berggren och Lindroth (2004, sid 41) 
poängterar att ”algoritmer inte kan förklara hur ett räknesätt eller en räkneoperation 

fungerar”. Deras förslag är att man väntar med införandet av skriftliga räknemetoder eller 
algoritmer och istället använder tiden till att undersöka hur de olika räknesätten fungerar för 
att få förståelse och en god taluppfattning.  

Vidare presenteras i litteraturen många exempel på visuellt stöd som kan ge hjälp åt elever i 
läs- och skrivsvårigheter vid tillexempel begrepps- och symbolförståelsen (Miles & Miles, 
1992; Chinn & Ashroft, 1998; Henderson, 1998; Henderson & Miles, 2001). I litteraturen 
betonas vikten av att eleverna får möjlighet att ta till sig matematik på så många olika sätt som 
möjligt i en trygg men samtidigt utmanande miljö, där kommunikation, laboration, diskussion 
och reflektion har framträdande roller (Malmer, 1999; Berggren & Lindroth, 2004).  

 

2. Syfte och frågeställningar 

Tidigare forskning styrker att det finns ett samband mellan läs- och skrivsvårigheter och 
matematiksvårigheter. Här framlyfts även möjliga problemområden vid matematikinlärning 
för elever i läs- och skrivsvårigheter samt matematikdidaktiska råd till läraren. Dessa 
didaktiska råd är intressanta utifrån att det i litteraturen påpekas vikten av hur elever i läs- och 
skrivsvårigheter bemöts i undervisningen för att de skall lyckas uppnå en matematisk 
kompetens. De nationella styrdokumenten understryker elevernas rättigheter; eleverna har rätt 
till en undervisning som tar hänsyn till deras behov och förutsättningar. Här poängteras även 
att undervisningen därför aldrig kan utföras lika för alla, vilket styrks i styrdokumenten om 
hur läraren skall arbeta. Studien är ett försök att sammanfatta och beskriva viktiga faktorer vid 
matematikinlärning för elever i läs- och skrivsvårigheter utifrån litteratur inom detta område 
samt kunskaper som finns ute på fältet via den empiriska studien. 

Syftet med denna studie är: 

• att undersöka hur lärarna ute i verkligheten arbetar för att underlätta lärande i 
matematik för elever i läs- och skrivsvårigheter. 

I studiens syfte ingår således att se hur lärarna i praktiken genomför en matematiklektion och 
hur de möter eleverna vid undervisningen. De aktuella frågeställningarna blir således: 

1. Vilka punkter anser lärarna som särskilt viktiga att tänka på vid undervisningen av 
elever i läs- och skrivsvårigheter i ämnet matematik? 

2. Vilka faktorer ligger till grund för lärarnas val av metoder? 
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3. Metod och genomförande 

3.1  Metodval 

Utifrån syftet och frågeställningarna söker sig studien mot det kvalitativa kontinuet, studien 
försöker beskriva, förstå och tolka en händelse som sker i sin naturliga miljö (DePoy & 
Gitling, 1999). Som datainsamlingsmetoder har därför valts observationer kompletterade med 
intervjuer. Den valda observationsmetoden är icke deltagande och direkt öppen, då läraren vet 
att han/hon är föremål för en undersökning. Observationen är strukturerad eftersom de 
aktiviteter som observerats är utvalda på förhand (Andersen, 1998). Vid observationerna 
användes ett observationsschema (Bilaga 1) över de företeelser och verksamheter som utifrån 
litteraturstudierna torde vara intressanta för studien. Fördelarna med denna form av 
observation är att: 

• den ger en inblick i den undersökta miljön 

• den lyfter fram företeelser och verksamheter i miljön som är intressanta för studien 

Nackdelarna med denna form av observation är att: 

• den observerade läraren påverkas av att bli observerad, vilket kan inverka på studiens 
resultat 

• observatören tappar en del av uppmärksamheten på grund av att han/hon gör 
anteckningar 

• metoden är tidskrävande 

Den valda intervjumetoden är delvis strukturerade intervjuer. Denna form lämpar sig enligt 
Andersen (1998) när man har en viss teoretisk och empirisk kunskap om de händelser som 
studeras men likväl är öppen för nya synvinklar och informationer som respondenten kan 
komma med. Vid intervjuerna finns förutbestämda intervjufrågor (Bilaga 2) som formulerats 
för att fånga respondentens uppfattning om en i förväg bestämd händelse men intervjun är 
öppen för följdfrågor beroende av respondentens svar. Fördelarna med denna form av intervju 
är att: 

• den ger möjlighet till följdfrågor och förtydligande vilket kan vara av vikt eftersom det 
är fråga om att beskriva och tolka ett skeende 

Nackdelarna med denna form av intervju är att: 

• intervjuaren kan utan att uppmärksamma det uttrycka sin förväntningar och därmed 
påverka respondentens svar 

• metoden är tidskrävande 

3.2 Urval 
Inför denna studie gjordes i månadsskiftet maj-juni en förfrågan till samtliga tio skolor i en  
kommun för att finna lärare som undervisar i skolår 1 – 5 och var intresserade av att medverka 
i denna studie. Vid denna förfrågan presenterades studiens syfte och datainsamlingsmetoder, 
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här medföljde en svarstalong samt frankerat svarskuvert. Denna förfrågan resulterade i sex 
positiva svar från de tillfrågade skolorna. Under hösten skedde dock ett bortfall av en lärare 
vid en skola. Studien begränsar sig således till klassrumsobservationer och intervjuer med fem 
lärare som undervisar i år 1 – 5 vid fyra olika skolor. Att samtliga respondenter valt att 
medverka i denna studie av eget intresse kan framhäva en bias effekt, en icke avsedd eller 
oundviklig påverkan på undersökningens resultat (DePoy & Gitling, 1999). 

3.3 Genomförande 

 

I samband med litteraturstudierna under hösten sammanställdes intervjufrågorna och 
observationsschemat. En provintervju gjordes där frågorna bedömdes som användbara för 
studiens syfte. De lärare som meddelat sitt intresse för studien kontaktades under hösten och 
tider för observationer och intervjuer bokades via telefon. Vid detta samtal gavs även en kort 
information om de fyra huvudpunkterna vid observationen samt att inte enskilda elever skulle 
observeras. Respondenterna informerade eleverna och deras föräldrar inför besöket. Veckan 
innan besöket sändes till respondenten ett dokument med de etiska regler och rutiner som 
gällde vi studien (Bilaga 3) samt intervjufrågorna.  

Besöket inleddes med en kort repetition av de etiska regler och rutiner som gällde samt 
upplägget för observationen och intervjun. Observationerna gjordes under en 
matematiklektion som varade ungefär 40 minuter och som genomfördes av respondenten, 
intervjuerna genomfördes senare samma dag. Intervjuerna spelades in på en MP3 spelare men 
korta stödanteckningar gjordes även som en försäkran mot tekniska missöden. Intervjuerna 
tog ungefär 40 minuter och respondenten fick välja plats för dessa. När intervjuerna var 
utskrivna sändes dessa åter till respondenten för godkännande och eventuell komplettering.  

3.4 Etiska aspekter 
Studien har uppfyllt HSFR:s (1999) individskyddskrav som konkretiseras i fyra allmänna 
huvudkrav på forskningen.  

• ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forsknings- 
uppgiftens syfte” (HSFR, 1999, sid 7). 

-Informationskravet uppfylls genom att respondenten har informerats om syftet      

       med undersökningen.  

• ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” 
(HSFR, 1999, sid 9). 

-Samtyckeskravet uppfylls då alla berörda har informerats om att deltagandet är       

       frivilligt och att de har chans att avbryta om de ej velat fortsätta.  

• ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga                 

      konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga   

      inte kan ta del av dem” (HSFR, 1999, sid 12). 
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            -Konfidentialitetskravet uppfylls genom att respondenten är försäkrad att alla    

       personliga uppgifter inte kommer att lämnas ut samt förvaras på ett säkert ställe.    

       När studien är avslutad kommer banden från intervjuerna att förstöras. 

• ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forsknings-        

      ändamål” (HSFR, 1999, sid 14). 

     - Nyttjandekravet uppfylls då de uppgifter som samlats in endast används för      

             forskningsändamål.  

3.5 Bearbetning  

Det insamlade observationsmaterialet bearbetades efter observationsområde (Bilaga 1) och 
inte var skola för sig. Intervjuplanen (Bilaga 2) består av bakgrundsfrågor till respondenten, 
fråga 1 och 2. Sedan följer frågor som är intressanta för studien men som inte direkt ger svar 
på frågeställningarna, detta är frågorna 3, 4 och 5. De frågor som är utformade för att ge svar 
på frågeställningarna följer som 6, 7, 8 och 9. I studien är respondenternas svar kategoriserade 
enligt olika typsvar.  

4. Resultat 

4.1 Resultat från observationerna 
Den empiriska studien genomfördes vid fyra olika skolor som varierade i storlek sett till 
elevantal och skolorna var belägna såväl på landsbygden som i stadskärnan.  De observerade 
skolåren var skolår 1, 2, 3 och 5. Först följer här en kort summering av resultatet och sedan en 
mer beskrivande del av det som framkom vid observationerna. Vid observationerna var det 
följande fyra punkter som observerades (Bilaga 1).  

1.Kommunikationen i klassrummet?  

• Miljön var trygg och anpassad för att möjliggöra kommunikation.  

• I klassrummet fördes aktiva dialoger mellan lärare- elev, elev - lärare och elev- elev.  

• Läraren använder matematiska termer och vardagsspråk. 

2. Vilka representationsformer användes vid undervisningen? 

• Visuella hjälpmedel 

• Laborativt material 

• Jämförelser från elevernas vardag 

3. Användes läromedel och i så fall hur?  

• Vid samtliga skolor användes något läromedel 
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• Läromedlen ändvändes för gemensamma genomgångar och för färdighetsträning 

• Läromedlen användes vid individuellt-, par-, och grupparbeten 

• Det användes läromedel som var anpassade för elever i behov av särskilt stöd. 

4. Vilka arbetsformer förekom? 

• Individuellt arbete 

• Arbete i par 

• Grupparbete 

4.1.1 Kommunikation 

Klassrummen är möblerade för att möjliggöra kommunikation mellan eleverna. Eleverna 
sitter i grupper om 4 – 6 elever vid små bordgrupper. Vid sina trygga bordsgrupper diskuterar 
eleverna olika matematiska problem tillsammans och det råder ett trevligt klimat i samtliga 
klassrum. Eleverna delger varandra strategier, förklarar och argumenterar med varandra. Detta 
är tillåtet oberoende av om det är grupp- eller individuelltarbete som pågår.   

Kommunikationen elev till lärare består till största del av; svar på frågor eller förklaringar om 
”hur de tänker”. Samtliga lärare ger tid för frågor från eleverna och förklarar och diskuterar 
såväl med hela gruppen, smågrupper och enskilda elever. Lärarna använder både 
”vardagsspråk” och matematiska termen när de förklarar och samtalar med eleverna. Vid 
många observationstillfällen uppstår situationer där lärarna uppmuntrar eleverna i sitt eget 
tänkande. De utvecklar elevernas svar och ger därefter stöd och tips om hur de kan gå vidare. 
Lärarna uppmuntrar även eleverna att ta hjälp av laborativt material och vägleder dem att 
välja ett lämpligt material.  

4.1.2 Representationsformer  

Väggarna i klassrummet är smyckade med mycket visuella hjälpmedel som stöd för eleverna i 
deras matematiska tänkande. Det är bilder som bland annat representerar uppdelning av talen 
sju och nio samt ”tiokompisar” (två ental där summan är tio). Vid de gemensamma 
genomgångarna använder lärarna bilder och figurer. De ritar egna på tavlan eller använder 
OH-bilder.  

Lärarna använder även som hjälp laborativt material tillexempel; tiostavar, entalskuber samt 
pengar för att förtydliga det man berättar om. För samma presentation används ofta flera olika 
laborativa material. Lärarna använder sig av jämförelser hämtade från elevernas vardag. De 
diskuterar med eleverna, lyssnar på dem och följer sedan upp med förslag från eleverna. Som 
exempel kan nämnas att vid arbetat med hundradelar blev det bekanta för eleverna 
sportresultat, där hundradelar ofta kan vara avgörande.  

4.1.3 Läromedel 

Vid samtliga skolor användes något läromedel. Läromedlet användes som stöd för 
gemensamma genomgångar vid något nytt moment i matematik och vid färdighetsträning. 
Vid en skola användes två olika läromedel parallellt med motiveringen att de kompletterade 
varandra eftersom de var lite olika utformade. Läromedlen användes för individuellt arbete 
men också vid pararbete, där eleverna tillsammans fick lösa lämpliga uppgifter. Från 
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läromedlet tog lärarna även ut lämpliga läxor i matematik som extra färdighetsträning. Vid en 
skola utnyttjades även den kassettbok som fanns att tillgå av läromedlet till en elev med 
dyslexi. Här användes även ”lättlästa” varianter av läromedlet till några elever i läs- och 
skrivsvårigheter.  

4.1.4 Arbetsformer 

Arbetsformerna varierade lite på grund av vilket moment som man arbetade med vid 
observationstillfället. Här framkom både individuelltarbete där eleverna arbetade med att lösa 
en individuell uppgift samt grupparbete om problemlösning. Samtliga arbetsformer medgav 
dock kommunikation i klassrummet. Det förekom även arbete i par inom elevernas 
bordsgrupper. Vid några skolor hade eleverna möjlighet att arbeta i mindre grupper i ett 
angränsande rum. De grupper som arbetade tillsammans var fritt valda av eleverna, 
organiserade efter hur de sitter i klassrummet eller uppdelade av lärarna.  

Arbetsformerna varierade lite på grund av vilket moment som man arbetade med vid 
observationstillfället. Här framkom både individuelltarbete där eleverna arbetade med att lösa 
en individuell uppgift samt grupparbete om problemlösning. Samtliga arbetsformer medgav 
dock kommunikation i klassrummet. Det förekom även arbete i par inom elevernas 
bordsgrupper. Vid några skolor hade eleverna möjlighet att arbeta i mindre grupper i ett 
angränsande rum. De grupper som arbetade tillsammans var fritt valda av eleverna, 
organiserade efter hur de sitter i klassrummet eller uppdelade av lärarna.  

4.2 Resultat från intervjuerna; bakgrundsfakta och 
begrepps definitioner 
Nedan följer en sammanställning av resultatet från den första delen av intervjuplanen (Bilaga 
2), intervjufrågorna 1, 2, 3, 4 och 5. De fem intervjuade lärarna hade olika pedagogiska 
grundutbildningar. Några hade gått vid Seminarium på 1960- och 70-talet medan andra hade 
sin utbildning från Lärarhögskolor. Detta gjorde även att lärarnas arbetserfarenheter varierade 
mellan två och 42 verksamma år. Lärarnas fortbildningar skiftade från ingen fortbildning till 
över 40 högskolepoäng. De flesta fortbildningar bestod av 5 poängs kurser vid någon 
högskola samt studiedagar och föreläsningar anordnade av arbetsgivaren eller närliggande 
högskolor.  

 

Har Du ”elever i matematiksvårigheter/dyskalkyli” i Din undervisningsgrupp? 

• Vad betyder begreppet för Dig? 

Samtliga lärare uttryckte att de hade elever i matematiksvårigheter i sin undervisningsgrupp. 
Lärarna ansåg att eleverna hade svårigheter med begrepp, att förstå kopplingen mellan det 
konkreta och abstrakta samt att eleverna ofta saknade strategier för matematik. Lärarna lyfte 
fram problemet med elever som flyttar siffror utan egentlig förståelse för vad och varför de 
gör det.  Här framkom även svårigheter ”på grund av språkliga problem då eleven har svenska 
som andra språk” samt ”svårigheter att tolka texten på grund av läs- och skrivsvårigheter” 

Ingen lärare ansåg att de hade någon elev med dyskalkyli i sin undervisningsgrupp. De flesta 
lärarna definierade dyskalkyli som att eleverna enbart har svårigheter i ämnet matematik men 
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inte i övriga ämnen. Här framkom även ”brister i långtidsminnet och svårigheter att 
automatisera”  

Har Du ”elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi” i Din undervisningsgrupp? 

• Vad betyder begreppet för Dig? 

Alla lärare hade elever i sin undervisningsgrupp som de bedömde var i läs- och 
skrivsvårigheter. Elevernas svårigheter bestod i att de hade en långsam läsinlärning och 
svårigheter med avkodning som påverkade deras läsförståelse. Därtill lyftes upp ”problem 
med auditiv-, visuell-, och spatialperception” samt ”kort minne” och svårt med stavning”. 

Bland eleverna fanns även en elev med diagnosen dyslexi samt en elev med ”dyslektiska 
svårigheter”. Definitionen av dyslexi skiljde sig åt till en del, några lärare såg en diagnos som 
krav på dyslexi, men även denna definition framkom; ”de elever som har dyslexi är de som 
”bara” har läs- och skrivsvårigheter och inte andra problem”. 

Har Du elever med kombinationen av läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter i 

Din undervisningsgrupp? 

Två lärare uttryckte att de har elever med kombinationen av läs- och skrivsvårigheter och 
matematiksvårigheter i sin undervisningsgrupp. Lärarna lyfte fram att dessa elever kan ha 
”svårigheter med begrepp och läsning av uppgifter”. Bland eleverna fanns även en elev som 
har läsinlärningssvårigheter men som är ”mycket bra” i matematiskt tänkande och i skriftligt 
berättande.  

4.3 Resultat från intervjuerna med anknytning till 
frågeställning 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

         Figur 1. Illustration av resultatet från frågeställning 1.  
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4.3.1 Att anpassa sig efter elevernas behov och förutsättningar 

Lärarna betonar vikten av att anpassa undervisnings- och representationssätt samt innehåll 
efter de enskilda elevernas behov och förutsättningar. 

Lärarna betonar vikten av att anpassa undervisnings- och representationssätt samt innehåll 
efter de enskilda elevernas behov och förutsättningar. 

• ”Man får då hitta olika exempel för varenda liten sak.” 

• ”Släppa matematikboken och se till vad som är viktigast för eleven för att kunna klara 
sig i livet.” 

• För elever som även har koncentrationssvårigheter betonas ”arbetet i liten grupp.” 

• Att ge dessa elever en ”grundläggande förståelse och en presentation av våra fyra 
räknesätt men sedan bör eleverna enligt egen förmåga få arbeta med anpassade tal sett 
till svårighetsgrad och mängd”. 

• Att arbeta sparsamt med algoritmer, istället skriftlig huvudräkning, vilket ger eleverna 
större förståelse för ”vad de gör.” 

• Att erbjuda eleverna tekniska hjälpmedel om behovet finns; miniräknare, läromedel i 
form av kassettbok. 

• Att ge eleverna hjälp med läsning och tolkning av text, såväl under lektionerna som 
under diagostiska- eller nationellaprov. 

• Erbjuda eleverna möjlighet till par- och grupparbeten som ger dem möjligheter att 
stödja varandra. 

4.3.2 Kommunikation 

Lärarna lyfter fram vikten av kommunikation i klassrummet, detta gäller såväl mellan läraren 
och eleverna samt mellan eleverna. 

• ”Att samtala med varandra, att ha en dialog, att ha ett språk om vad man gör 
tillexempel om olika sätt att lösa ett problem ger en förstärkning för lärandet. Att själv 
kunna uttrycka med språket leder till utveckling.” 

• Eleverna i svårigheter kan få ”draghjälp” från sina kamrater när man arbetar med 
problemlösning i grupp. 

• Viktigt att eleverna får ”tala matematik och relatera stoffet till sina erfarenheter i 
verkligheten”.  

• Att lyssna på eleven och möta dem ”just där de är”. 

• Via dialogen med eleverna vill lärarna stärka elevernas självförtroende genom att visa 
att det ”eleverna kan är viktigt och betydelsefullt”. 

4.3.3 Laboration och konkretion 

Samtliga lärare uttrycker vikten av att eleverna ges möjlighet att arbete med laborativt 
material.  

• ”Alla behöver ha en grunderfarenhet i olika typer av konkret material.” 
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• Eleverna behöver omges med ”visuella bilder av matematiken samt själva uppmuntras 
att visualisera matematiken med bilder”. 

• Laborativt material används som ”en illustration som eleverna kan bygga upp 
erfarenheter kring vilket ger dem möjlighet till förståelse och förtrogenhet, grunden 
för en god taluppfattning”.  

• Viktigt att laborativt material används högt upp i skolåren samt vetskapen för eleverna 
att ”material är något man använder och inte något som är fult att ha och använda”.  

4.3.4 Tid 

Lärarna är överens om att ett laborativt arbetssätt och därtill hörande kommunikation tar tid. 

• De understryker att det tar tid att ge eleverna förståelse men att det måste få göra det. 

• ”Förtrogenhet är viktigt och det är klart att det tar tid att utveckla den, kör man över 
den så får barn svårt för matematik.” 

• ”Många barn behöver många fler erfarenheter innan de är förtrogna med stoffet.” 

• Speciellt viktigt är tid vid arbetet med begreppsbildning, taluppfattning samt tid för att 
ge eleverna hållbara ”strategier och en förståelse för när och hur de skall använda 
dem”.  

4.3.4. Samarbete med hemmet 

En lärare lyfte även upp vikten av samarbete med hemmet.  

• Att delge föräldrarna via veckobrevet ”vad vi talar om i matematik, vilka moment så 
de kan stödja sina barn”.  

4.4 Resultat från intervjuerna med anknytning till 
frågeställning 2 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

           Figur 2. Illustration av resultatet från frågeställning 2. 
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lärarnas val av metoder? 
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4.4.1 Arbetserfarenheter 

Samtliga lärare uttryckte att deras arbetserfarenheter är en faktor som påverkat deras val av 
metoder.  

• ”Man har provat sig fram från början och det har jag nytta av nu.” 

• ”Har man arbetat mer än trettio år så bör man ju ha lite erfarenheter och kunna se 
också vad som behövs för var och en”.  

• Erfarenheten gör att lärarna kan ”läsa av situationen i klassrummet”, vilka elever som 
ingår och ”dagsformen”, och utifrån detta välja metod.  

4.4.2 Utbildning 

All form av utbildning har påverkat lärarna i deras val av metoder.  

• Här nämns grundutbildning och fortbildning av olika slag och omfång. 

• ”Att utbyta erfarenheter med kollegor, vid sin egen arbetsplats men även med lärare 
vid andra skolor, såväl grundskolans tidigare- och senareår samt gymnasiet.” 

• Den ”egna läsningen av pedagogisk- och didaktisk litteratur”. 

• Sedan blandar man ”nya erfarenheter med gamla” och arbetar enligt vad som passar 
sin elevgrupp.  

4.4.3 Utvärdering 

Att se och utvärdera resultatet av sitt arbete är betydelsefull för valet av metoder för några 
lärare. Genom att se elevernas utveckling uppmuntras lärarna till att söka nya vägar och 
metoder för att nå alla elever. 

• ”Nu ser jag deras glädje, de tycker det är roligt med matematik.”  

• ”Jag ser att eleverna har den där grunden som jag vill att de skall ha.” 

• Jag ser att ”eleverna blir säkrare och tryggare med matematiken”.  

5. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur lärarna ute i verkligheten arbetar för att underlätta 
lärande i matematik för elever i läs- och skrivsvårigheter. I studiens syfte ingick att se hur 

lärarna i praktiken genomför en matematiklektion och hur de möter eleverna vid 
undervisningen. Som datainsamlingsmetoder gjordes empiriska studier; observation i fem 
klassrum och intervjuer med fem lärare. Detta möjliggjorde en presentation av hur fem lärare 
med olika pedagogiska grundutbildningar och arbetserfarenheter arbetar på några platser ute i 
verkligheten. Det som framkom vid observationerna i klassrummet stämde väl med vad 
lärarna uttryckte vid intervjuerna.  
 
Resultatet visar samstämmighet hos lärarna och ett medvetet metod val för att underlätta 
lärande i matematik för elever läs- och skrivsvårigheter. Samtliga lärare lyfte fram vikten av; 
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att anpassa sig efter elevens behov och förutsättningar, kommunikation i klassrummet, 
laboration och konkretion samt att ge eleverna tid för lärande. Lärarnas val av metoder 
grundar sig i första hand på lärarnas erfarenhet och utbildning samt hur de ser och utvärderar 
resultatet av sitt arbete. Lärarna lyfte fram vikten av fortbildning och kompetensutveckling, de 
betonade även vikten av att samarbeta och utbyta erfarenheter med kolleger. 

Trots överensstämmelsen vid val av arbetsmetoder framkom vid intervjun att lärarna hade lite 
olika tolkningar vid definitionerna av begreppen; matematiksvårigheter/dyskalkyli och läs- 
och skrivsvårigheter/dyslexi. Vid litteraturstudierna framkom även att det råder olika 
tolkningar vid definitionen av dessa begrepp hos författarna inom professionen. Olikheterna i 
tolkningen av begreppen framkom tydligt vid intervjufrågan om lärarna i sin 
undervisningsgrupp har elever med kombinationen av läs- och skrivsvårigheter och 
matematiksvårigheter. 

 Två lärare uttryckte att de hade elever med kombinationen av läs- och skrivsvårigheter och 
matematiksvårigheter, de såg och definierade en tydlig koppling mellan svårigheterna. Även 
de tre övriga lärarna nämnde senare i intervjun att de i sin undervisningsgrupp hade elever 
vars lässvårigheter föranledde att eleven behövde stöd och hjälp för att avkoda och läsa 
textuppgifter vid matematiklektionerna. Samma lärare nämnde inom definitionen av 
matematiksvårigheter ”språkliga problem då eleven har svenska som andra språk” samt 
”svårigheter att tolka texten på grund av läs- och skrivsvårigheter” men uppfattade inte 
elevernas svårigheter som en kombination av läs- och skrivsvårigheter och 
matematiksvårigheter.  

En lärare definierade dyslexi som ”de elever som ”bara” har läs- och skrivsvårigheter och inte 
andra problem”, varför hon inte såg någon kombination av matematiksvårigheter och dyslexi, 
men en kombination av läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter hos andra elever i 
läs- och skrivsvårigheter. Utifrån studiens begrepps definitioner inryms dock samtliga de 
elever som nämndes inom studiens ram.         

Studiens första frågeställning ville undersöka vilka punkter som lärarna anser som särskilt 

viktiga att tänka på vid undervisningen av elever i läs- och skrivsvårigheter i ämnet 

matematik. Den första punkt som lärarna betonade var; vikten av att anpassa undervisnings- 
och representationssätt samt innehåll efter de enskilda elevernas behov och förutsättningar, 
vilket stämmer väl överens med de riktlinjer som presenteras i styrdokumenten. I Lpo 94 
(Utbildningsdepartementet, 1998) ges riktlinjer till läraren att han/hon i sin undervisning skall 
utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, i det 
avseendet påpekas att undervisningen därför aldrig kan utformas lika för alla.  

Enligt Malmer (1997; 1999) och Sterner och Lundberg (2002) är lärarens ämneskunskaper 
särdeles viktiga eftersom elevernas förutsättning att lyckas i matematik samt hur de upplever 
sina svårigheter är beroende av hur de bemöts vid undervisningen. Malmer (1999) lyfter även 
fram vikten av att läraren kan se och finna elevernas individuella sätt att tillgodogöra sig det 
matematiska stoffet. Vid intervjuerna hänvisade lärarna inte direkt till några svårighetstyper 
utifrån elevernas förhållningssätt till matematiken liknande de A- och B-grupper som Malmer 
(1999) presenterar, men lärarna relaterade till att ”eleverna lär in olika”. Vilket föranledde att 
lärarna ansåg sig få ”hitta olika exempel för varenda liten sak” för att nå alla elever.  

Berggren och Lindroth (2004) och Runesson (se Ahlström mfl, 1996) anser att elevens 
kognitiva stil bör inrymmas vid diskussionen om individualisering, inte enbart elevens 
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kunskapsnivå. Berggren och Lindroth (2004) ser även vikten av att diskutera elevernas 
kognitiva stilar tillsammans med eleverna för att motivera dem att även arbeta med de 
områden som de upplever som svåra. Lärarna ansåg att en dialog med eleven gav dem 
möjlighet att möta dem ”just där de är”. Enligt Ljungblad (2003) kan läraren endast se och 
lyssna på det barnet gör och sedan försöka finna en öppning ut ur svårigheterna, läraren skall 
inte bedöma barnets tankar. Lärarna framhöll även dialogen som ett viktigt redskap för att 
stärka elevernas självförtroende genom att visa att det ”eleverna kan är viktigt och 
betydelsefullt”.  

De problemområden för elever i läs- och skrivsvårigheter vid matematikinlärning som lyftes 
fram av lärarna vid intervjuerna var; begreppsbildning, omkastning av bokstäver och att 
eleven vänder siffror, samt svårigheter att avkoda text. Bland möjliga problemområden för 
elever i läs- och skrivsvårigheter vid matematikinlärning nämns i litteraturen; språkliga 
svårigheter, som påverkar avkodning och läsförståelsen, men även förmågan att förstå 
symboler och matematiska begrepp. För många elever kan den största stötestenen vara att 
avkoda och läsa de komprimerade och begreppsfyllda texterna i läromedlen. Om elevens 
avkodning av texten är för långsam och han/hon inte förstår alla ord som ingår i texten går 
textens innehåll förlorad (Miles & Miles, 1992; Malmer, 1999; Sterner & Lundberg, 2002).  

Därtill lyfts i litteraturen fram svårigheter som uppstår på grund av omkastningar av siffror, 
riktningsosäkerhet, bristande sekvensering, bristande spatial förmåga samt begränsat 
arbetsminne (Miles & Miles, 1992; Chinn & Ashcroft, 1998; Malmer, 1999; Sterner & 
Lundberg, 2002; Berggren & Lindroth, 2004). Enligt Malmer (1999) kan många av dessa 
problemområden som nämnts, tillexempel; omkastningar, riktningsosäkerhet, sekvensering 
och ett begränsat arbetsminne ge eleverna svårigheter vid arbetet med algoritmer. Malmer 
(1999) samt Berggren och Lindroth (2004) ger därför förslag att läraren skall vänta med 
införandet av algoritmer och först ge eleverna en förståelse för hur de olika räknesätten 
fungerar och en god taluppfattning. Vid de deltagande skolorna användes algoritmer mycket 
sparsamt och i stället användes skriftlig huvudräkning med hänvisning till ”att algoritmer inte 
ger eleverna någon förståelse”. Berggren och Lindroth (2004) poängterar även att algoritmer 
inte kan ge eleverna förståelse för hur ett räknesätt eller en räkneoperation fungerar.  

Som en andra viktigt punkt (enligt första frågeställningen) för att underlätta lärande i 
matematik för elever i läs- och skrivsvårigheter betonade lärarna enhälligt vikten av 
kommunikation i klassrummet. Vid observationerna framkom detta redan vid åsynen av 
klassrummen som var möblerade för att möjliggöra kommunikation mellan eleverna och det 
rådde ett tillåtande, öppet och tryggt klimat i grupperna. I klassrummet förekom individuellt 
arbete, som främst bestod av färdighetsträning, samt mycket par- och grupparbeten kring 
olika matematiska problem. Vid dessa tillfällen gick läraren runt i klassrummet och lyssnade, 
ställde uppmuntrande frågor och diskuterade med eleverna.  

Wistedt (se Ahlström, mfl. 1996) och Malmer (1999) diskuterar om denna svåra balansgång, 
att lyssna till eleverna och föra dem vidare i deras tankar utan att dominera och ge dem 
svaren. Lärarna såg kommunikation som ett medel för eleverna att stödja varandra i sin 
utveckling. De betonade också vikten av kommunikation för att befästa matematiska begrepp 
hos eleverna samt för att relatera stoffet till elevernas erfarenheter i verkligheten. I 
Grundskolans kursplaner och betygskriterier presenteras matematikens syfte och roll i 
utbildningen, där betonas betydelsen av kommunikation vid matematikundervisningen. 
”Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematik i 
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meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya 
insikter och lösningar på olika problem” (Skolverket, 2000, sid 26).  

Under mål att sträva mot  ges även följande riktlinjer; ”Skolan skall i sin undervisning i 
matematik sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska 
resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och 
argumentera för sitt tänkande” (Skolverket, 2000, sid 26). Stendrup (2001) anser att språket är 
grundläggande för att lära sig matematik. Han menar;  

 

Att lära sig ”matematiska” – att använda matematiken – ”på verkligheten”, är alltså att få kunskap att 

säga saker om och tänka kring vår gemensamma verklighet med hjälp av symboler och begrepp, 

oavsett om det är den verklighet som människan skapar eller den som naturvetenskapen 

intresserar sig för. 

      (Stendrup, 2001, sid 81)  

Vidare poängterar Stendrup (2001, sid 76) att ”Detta synsätt ger den didaktiska 
utgångspunkten att ”tala matematik” två betydelser: 

• att i dialogform ha begreppsliga analyser i matteundervisningen och  

• att träna eleverna att översätta till och tala ”matematiska”.  

Enligt Stendrup (2001) är det viktigt att begreppskunskapen inte enbart blir minneskunskap av 
faktatyp som eleverna pluggat in utan förståelse, något han anser hindrar eleverna från att 
tänka kring verkligheten på ett matematiskt sätt. För elever i läs- och skrivsvårigheter är  
kommunikation och dialoger kring matematiska begrepp mycket viktig ( Miles & Miles, 
1992; Ahlström, mfl. 1996; Chinn & Aschroft, 1998; Henderson, 1998; Malmer, 1999; 
Sterner & Lundgren, 2002; Berggren & Lindroth, 2004). Malmer (1999) anser att olika 
former av konstruktiva samtal måste vara ett naturligt inslag i undervisningens uppläggning. 
För elever i läs- och skrivsvårigheter förordar Berggren och Lindroth (2004) pararbete eller 
arbete i mindre grupper eftersom eleverna då i ett reflekterande samtal kan få tillgång till fler 
uppslag och idéer att lösa olika problem. De framhäver även vikten av att verklighetsanknyta 
matematiken till elevernas erfarenheter ur vardagen.  

Malmer (1999) anser att ”En del språksvaga elever måste få stöd och hjälp att också komma 
till tals, eljest kan deras situation ytterligare försämras”. Hon anser att det är speciellt viktigt 
för elever i läs- och skrivsvårigheter att få formulera sina tankar och påpekar även vikten av 
att deras inlägg möts positivt i klassrummet. Malmer (1999) poängterar således vikten av att 
läraren deltar aktivt i de matematiska samtalen i klassrummet. Wistedt (se Ahlström, mfl. 
1996, sid 67) lyfter även fram vikten av att ”... det inte räcker med att lita till den 
kommunikation som eleverna spontant klarar av på egen hand”.  

Vid observationerna framkom att lärarna i sina samtal med eleverna var ”tvåspråkiga” och 
använde både matematiska termer men även ett vardagligt språk som var relaterat till 
elevernas erfarenhetsvärld. Malmer (1999) betonar betydelsen av lärarens ”tvåspråkighet” vid 
all matematikinlärning men speciellt vid arbetet med de grundläggande begreppen. Lärarna 
framhöll även kommunikationen med eleverna som en möjlighet att skapa sig en bild av 
elevernas förkunskaper.  
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Genom att diskutera med eleverna anser Berggren och Lindroth (2004) att läraren kan få en 
uppfattning om vilka erfarenheter som han/hon kan knyta an till vid de matematiska samtalen. 
De ser även diskussionen som ett medel att få reda på hur eleverna uppfattar tillexempel ett 
begrepp för att vid behov reda ut missuppfattningar. Att medvetandegöra det matematiska 
språket för eleverna anser Berggren och Lindroth (2004) vara en av de viktigaste uppgifter 
som matematikläraren har. 

Som en tredje viktig punkt till frågeställningen om hur lärarna arbetar för att underlätta 
lärande i matematik för elever i läs- och skrivsvårigheter betonade lärarna även betydelsen av 
att eleverna får arbeta laborativt samt att de omges av, och får arbeta med visuella bilder i 
matematik. Det laborativa materialet var enligt lärarna ett stöd för eleverna att bygga upp sina 
erfarenheter kring för att uppnå en förståelse för det aktuella matematiska stoff som var 
aktuellt. För elever i läs- och skrivsvårigheter är laborativt arbete mycket viktigt för att lyfta 
fram det matematiska tänkandet och att stödja språkliga förklaringar (Chinn & Ashcroft, 
1998; Malmer, 1999; Henderson & Miles, 2001; Sterner & Lundberg, 2002; Berggren & 
Lindroth, 2004).  

Malmer (1999, sid 93) anser att ”rörelsen i det laborativa arbetet har en frigörande och positiv 
effekt på tänkandet”. Hon menar att elever i matematiksvårigheter ges en bättre förutsättning 
vid begreppsförståelse om de får arbeta med hand och öga i kombination samtidigt som de 
berättar vad de gör och ser. Malmer (1999) ser även det laborativa inslagen som ett sätt att 
tänja elevernas koncentrationsförmåga eftersom de flesta elever tycker om att arbeta 
laborativt. 

Vid observationerna framkom att kommunikation ingick som en självklar del vid det 
laborativa arbetet vid gemensamma genomgångar och vid par- eller grupparbete. Eleverna 
använde även laborativt material som stöd och hjälp i det individuella arbetet. Det laborativa 
material som användes bestod av såväl egen tillverkat material samt färdiga produkter som 
finns att köpa via olika läromedels distributörer. Berggren och Lindroth (2004) framhäver 
vikten av att det laborativa arbetet sker aktivt och gärna under en längre period. ”Att eleverna 
har konkret material att tillgå behöver inte betyda att en övning är elevaktiv. I en elevaktiv 
laboration krävs det att eleverna är mentalt och språkligt engagerade” (Berggren & Lindroth, 
2004, sid 105). De poängterar att det inte är materialet som eleverna skall lära sig utan det 
matematiska innehållet och de lösningsstrategier som arbetet med materialet kan erbjuda.  

Berggren och Lindroth (2004) ser materialet som en konkretion och ett stöd när eleverna skall 
göra överföringar från det konkreta till det abstrakta. De anser även att eleverna bör ha 
tillgång till laborativt arbete under senare skolår, samt att eleverna ges möjlighet att återvända 
till det laborativa materialet om de misslyckats med en teoretisk lösning utan laborativt stöd. 
Även lärarna betonade att laborativt arbete är viktigt högt upp i skolåren samt att eleverna får 
vetskapen om att ”material är något man använder och inte något fult att ha och använda”. 
Målet med laborativt arbete är dock enligt Berggren och Lindroth (2004) att eleverna 
småningom skall kunna lämna denna konkreta nivå. Visuella bilder som stöd vid begrepps- 
och symbolförståelsen kan underlätta för elever i läs- och skrivsvårigheterna (Miles & Miles, 
1992; Chinn & Ashcroft, 1998; Henderson, 1998; Henderson & Miles, 2001). Malmer (1999, 
sid 214) poängterar att ”Lärarens attityd till elevernas tankeprocesser och behov av 
varierande representationsformer har en högsta grad avgörande betydelse för elevernas 
möjligheter att fungera optimalt i förhållande till sina förutsättningar”.  
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Att ge eleverna tid för lärande betonade lärarna som en viktig punkt att tänka på vid 
undervisningen av elever i läs- och skrivsvårigheter i ämnet matematik (första 
frågeställningen). Samtliga lärare var medvetna om att deras undervisningssätt var 
tidskrävande men de påpekade att det var nödvändigt för att ge eleverna de viktiga 
baskunskaper som de behöver för sin kommande matematiska utveckling. Lärarna 
poängterade även att de måste ge eleverna tid för repetition så de kan få kunskaperna befästa. 
De baskunskaper som lärarna nämnde var; begreppsförståelse, taluppfattning samt 
räknestrategier och förståelse för hur de skall använda dem. Dessa baskunskaper lyfts även 
fram i kursplanen i matematik (Skolverket, 2000). Bland de mål som eleven skall ha uppnått i 
slutet av det femte skolåret nämns att eleven skall  ha en grundläggande taluppfattning samt 
ha förståelse för och kunna använda de fyra räknesätten.  

I litteraturen anses vikten av ”tid för lärande” mycket betydelsefull för elever i läs- och 
skrivsvårigheter. Enligt Sterner och Lundberg (2002) ges eleverna en större möjlighet att 
kunna hämta talfakta i långtidsminnet om de får fler övningar av samma slag. Även 
Henderson och Miles (2001) poängterar att läraren måste ge eleverna tid och många olika 
erfarenheter så att eleverna kan få en förståelse för och befästa sina kunskaper i matematik. 
Berggren och Lindroth (2004) presenterar resultat av tidigare forskning som visar att en elev 
med dyslexi behöver 31,6 timmar för att utföra samma moment som tar 10 timmar för en 
icke-dyslektisk person. Utifrån detta lyfter de fram vikten av att det vid skolorna diskuteras 
om hur man skall hantera frågan om tidsåtgången vid de nationella proven för elever i läs- och 
skrivsvårigheter.  

Malmer (1999) anser att den stora utslagningen av elever i ämnet matematik beror på att 
eleverna inte får den tid och de stöd de behöver för att befästa grundläggande matematiska 
begrepp. Även Stendrup (2001) ser tiden och det digra kursplanerna som en orsak till att 
eleverna lär sig matematiska begrepp utantill och därmed inte får en förståelse för begreppen. 
Malmer (1999) poängterar att språkliga övningar, samtal och kommunikation tar tid men 
anser att det är välanvänd tid som gagnar alla elever men är nödvändig för elever som har ett 
svagt utvecklat språk.  

Ytterligare svar på första frågeställningen var samarbete med hemmet. En lärare lyfte vid 
intervjun fram vikten av att samarbeta med hemmet, vilket stämmer väl överens med de 
riktlinjer som ges i Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) att skolan och vårdnadshavarna 
har ett gemensamt ansvar för elevernas skolgång. När lärarna berättade om vikten av 
kommunikation, laboration, konkretion och tid för lärandet nämndes av flera lärare att detta 
gäller för alla elever, inte bara för elever i läs- och skrivsvårigheter. Malmer (1999) samt 
Berggren och Lindroth (2004) menar att en undervisning som är bra för elever i läs- och 
skrivsvårigheter är säkert också bra för alla elever.  

Studiens andra frågeställning ville undersöka vilka faktorer som ligger till grund för lärarnas 

val av metoder. Lärarnas grundutbildning och fortbildning skiljde sig åt liksom deras 
arbetserfarenheter, ingen lärare hade någon fortbildning där sambandet mellan läs- och 
skrivsvårigheter och matematiksvårigheter ingick. Samtliga lärare, oberoende av antalet 
verksamma år som lärare, uttryckte att deras arbetserfarenhet är en faktor som påverkat deras 
val av metoder. Vidare betonar lärarna att all form av utbildning, både grundutbildning och 
fortbildning av olika slag har påverkat deras val av metoder. Här lyfter lärarna även fram 
vikten av ”att utbyta erfarenheter med kollegor, vid sin egen arbetsplats men även med lärare 
vid andra skolor, såväl grundskolans tidigare- och senareår samt gymnasiet”. Lärarna 
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betonade vikten av att hålla sig ajour med forskning inom sitt yrke genom ”egen läsning av 
pedagogisk- och didaktisk litteratur”. Att se och utvärdera resultatet av sitt arbete hos eleverna 
är betydelsefullt för valet av metoder. En lärare nämnde vikten av att se att ”eleverna har den 
där grunden som jag vill att de skall ha”. Elevernas utveckling uppmuntrar lärarna till att söka 
nya vägar och metoder för att nå alla elever.  

Samtliga lärare visade vid intervjun ett stort intresse för problematiken kring elever i läs- och 
skrivsvårigheter och matematiksvårigheter, lärarna påtalade ett behov av fortbildning och 
kompetensutveckling inom området. I litteraturen inom området lyfts även behovet av 
kompetensutveckling och fortbildning fram. I den studie som Sterner och Lundberg (2002) 
gjort anser 75 % av lärarna att de är i behov av kompetensutveckling inom området läs- och 
skrivsvårigheter och matematiksvårigheter. Sterner och Lundberg (2002, sid 105) poängterar 
att ”Ingen elev ska behöva misslyckas i matematik på grund av läs- och skrivsvårigheter”. De 
anser att ”Ett kompetensutvecklingsprogram för förskollärare, lärare och specialpedagoger 
med ett kursinnehåll som ger goda insikter i både elevers skriftspråksutveckling och 
begreppsbildning i matematik bör tas fram” (Sterner & Lundberg, 2002, sid 168).  

 

5.1 Slutsats 
I studien rådde en samstämmighet mellan hur lärarna i föreliggande studie arbetade i 
klassrummet och deras uppfattningar om hur de kan underlätta matematikinlärningen för 
elever i läs- och skrivsvårigheter. Vid jämförelser mellan studiens resultat och de allmänna 
matematikdidaktiska råd till läraren som ges i delar av litteraturen inom området framkommer 
en stor enighet. I studien framkommer inte några nya problemområden eller 
matematikdidaktiska råd vid matematikinlärning för elever i läs- och skrivsvårigheter.  
Utifrån studien kan följande slutsats dras som även styrks i litteraturen inom området. 

• En undervisning som bygger på kommunikation i klassrummet, laboration och 
konkretion samt ger tid för lärande torde vara nödvändig vid matematikinlärning för 
elever i läs- och skrivsvårigheter och gynnsamma för alla elever. 

 

Därtill har i studien framkommit följande punkter som även lyfts fram i litteraturen inom 
området.   

• Elever med kombinationen av läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter med 
varierande omfång av problemområden finns sannolikt i varje undervisningsgrupp.  

• Dessa elever är i behov av lärare som kan se vilka problemområden som leder till 
svårigheter men även se elevernas individuella kognitiva stil för att på bästa sätt 
planera och genomföra en matematikundervisning som möjliggör en matematisk 
kompetens hos eleverna.  

• Det finns ett stort behov av fortbildning och kompetensutveckling inom området. 
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5.2 Kommentar till undersökningens upplägg 

Bredden på denna studie är begränsad eftersom den omfattar endast fem intervjuade lärare 
och fem klassrumsobservationer vid fyra olika skolor. Däremot är det positivt att dessa fem 
lärare hade en så varierad grundutbildning, fortbildning och arbetserfarenhet, samt att 
skolorna var belägna inom olika miljöer. Undersökningens resultat är troligen påverkat av en 
bias effekt. En påverkan som skett genom att de deltagande lärarna hade valt att medverka av 
eget intresse. Urvalet av lärare består således av lärare som vid intervjuerna visade ett stort 
intresse för denna studies ämnesområde; elever i läs- och skrivsvårigheter och 
matematiksvårigheter. Samtliga lärare lyfte fram vikten av fortbildning och många av dem 
hade på eget initiativ deltagit i fortbildningar av olika slag.  De äldre lärarna med många års 
erfarenhet betonade vikten av att ”förnya” sig och hålla sig ajour med forskning inom sitt 
yrke, samtliga försökte även följa debatter och inlägg i olika medier.  

Bortfallet i denna studie är en lärare vid en skola vid jämförelse mellan de skolor som svarade 
på den första intresse förfrågan som gjordes i månadsskiftet maj-juni, och de deltagande 
skolorna och lärarna. Den första förfrågan gick ut till tio skolor, varför det totala bortfallet av 
lärare inte går att utsäga eftersom förfrågan var öppet riktad till skolorna.             

Valet av metod för den empiriska studien; observation och intervju är ett bra val men vid 
genomförandet finns brister. Observationerna var under en för kort tid, endast under en 
matematiklektion. Det hade varit önskvärt att dessa observationer hade kunnat genomföras 
under en längre tid. Begreppen validitet (giltighet) och reliabilitet ( tillförlitlighet) nämns mest 
vid kvantitativa studier (DePoy & Gitling, 1999) men är självfallet även viktiga vid denna 
studie. Studien ger svar på frågeställningen och genom direktkontakten vid intervjun kunde 
respondenternas svar kontrolleras och bekräftas med följdfrågor. I efterhand kan ses att det 
varit motiverat för flera följdfrågor vid intervjuerna. Detta uppvägdes dock till en del genom 
att respondenterna fick läsa, komplettera, revidera och godkänna utskriften innan den slutligen 
användes vid sammanställningen av resultatet. Allt material har samlats in på samma sätt, 
observationerna i samtliga klasser gjordes enligt samma observationsschema och vid 
intervjuerna ställdes samma frågor till alla lärare. 

”Begreppsvaliditet handlar om i vilken grad de begrepp som är undersökningens fokus har 
operationaliseras på ett adekvat sätt” (Depoy & Gitling, 1999, sid 127). I denna kvalitativa 
studie är även begrepps validitet viktig eftersom här ingår centrala definitioner och begrepp. 
Begrepps operationaliseringen i denna studie innebär att de centrala definitionerna och 
begrepp som ingår har identifierats och getts en definition i studien. Hur definitioner och 
begrepp har definierats i studien kan påverka resultatet om tillexempel respondenterna vid 
sina svar utgår från en annan definition än studien. Vid intervjuerna framkom att lärarnas 
definitioner av begreppen; matematiksvårigheter, läs- och skrivsvårigheter samt elever med 
kombinationen av läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter inte exakt stämde 
överens med studiens definitioner. I litteraturen inom området förekommer även olika 
synpunkter och definitioner om de i studien nämnda begreppen. Sett till studiens definition av 
elever med kombinationen av läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter förekom 
dessa elever i samtliga undervisningsgrupper, gentemot att det endast var två av fem lärare 
som nämnde att de hade elever med kombinationen av läs- och skrivsvårigheter och 
matematiksvårigheter i sin undervisningsgrupp. 
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Generaliserbarheten av denna studie är mycket smal; det är få intervjuade personer, ett 
bortfall förekommer, observationerna skedde under en mycket kort tidsperiod och resultatet är 
troligen påverkat av en bias effekt.  

 

5.3 Slutord och förslag till fortsatt forskning 

Studien visar hur några lärare arbetar för att underlätta lärandet i matematik för elever i läs- 
och skrivsvårigheter. Ingen av lärarna hade någon fortbildning inom området, trots detta 
stämmer deras valda arbetsmetoder och uppfattningar väl med det som förordats i litteraturen 
inom professionen. Lärarna hade svårt att ”sätta ord på sina kunskaper”, vid intervjuerna kom 
det fram att lärarna hade svårt att precisera med ord ”varför” de arbetade som de gör. En 
anledning till lärarnas begränsade teoretiska kunskaper inom området kan vara att den 
nationella forskningen inom området inte är så omfattande. Detta faktum gäller även den 
svenska litteraturen som finns inom det specifika området jämfört med litteraturen inom 
området läs- och skrivsvårigheter eller matematiksvårigheter. Denna avsaknad av ord för sin 
”tysta kunskap” eller implicita kunskap som lärarna inskaffats främst ifrån sina erfarenheter 
gör att det kan vara svårt för dem att förmedla kunskapen vidare till kollegor, ännu svårare om 
de måste övertyga någon med sin kunskap.  

En fråga som därför har väckts är hur denna ”tysta kunskap” som framkommer i studien kan 
synliggöras och föras vidare? Kan fortbildning och kompetensutveckling inom sambandet 
mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter för en grupp intresserade lärare ge 
ringar på vattnet som gör att fler elever i läs- och skrivsvårigheter får en bättre chans att bli 
matematiker? En fråga att undersöka vidare är kanske; Hur påverkar 
fortbildning/kompetensutveckling inom ett område där läraren redan har en viss tyst kunskap 
läraren, och förmedlar läraren sedan sin kunskap vidare till kollegor? 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

Observationsschema 

 

Kommunikation   Representationsformer

   

Lärare – elev?   Laborativt arbete? 

Elev – lärare?   Diskussion om olika verktyg? 

Elev – elev?    Bilder, figurer, mönster etc.? 

Reflekterande samtal? 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

Läromedel   Arbetsformer 

  

Används läromedel?                                                      Grupparbeten?  

Hur används läromedlet i så fall?                                   Pararbete? 

     Enskilt arbete? 
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Bilaga 2 

 

Intervjuplan 

 

Intervjufrågor till läraren 

 

1. Vilken pedagogisk grundutbildning har Du? 

- eventuell fortbildning? 

2. Hur många år har Du arbetat som lärare? 

3. Har Du ”elever i matematiksvårigheter/dyskalkyli” i Din undervisningsgrupp? 

- vad betyder begreppet för Dig? 

4. Har Du ”elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi” i Din undervisningsgrupp? 

- vad betyder begreppet för Dig? 

5. Har Du elever med kombinationen av läs- och skrivsvårigheter och  

      matematiksvårigheter i Din undervisningsgrupp? 

6. Hur arbetar Du för att underlätta lärande i matematik för dessa elever? 

7. Vad anser Du som lärare är viktigast att tänka på vid undervisningen av elever i  

      läs- och skrivsvårigheter i ämnet matematik? 

8. Vad har påverkat Dig till nuvarande val av metoder? 

9. Hur ser du resultatet av Ditt arbete? 

10. Något övrigt som Du vill tillägga? 
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Bilaga 3 

 

Etiska rutiner som följs vid den empiriska delen av arbetet med  

C- uppsatsen; Matematikinlärning för elever i läs- och skrivsvårigheter. 

Författare: Annette Funck 

Rutinerna är sammanställda utifrån Forskningsetiska principer, inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. (HSFR, 1999) 

 

 

• Respondenten blir informerad om syftet med denna undersökning. 

• Respondenten är informerad om att hans/hennes deltagande är frivilligt. 

• Respondenten har chans att avbryta om han/hon inte vill fortsätta sitt deltagande i 

studien. 

• Respondenten är informerad och försäkrad att alla personliga uppgifter inte kommer 

att lämnas ut samt förvaras på ett säkert ställe. 

• Nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlas in endast används för 

forskningsändamål. 

• Respondenten har rätt att ta del av och godkänna givna uttalanden som kan komma att 

användas som citat i studien. I studien kommer respondenten att vara anonym.  

 

 

Undertecknad respondent har tagit del av dessa rutiner och godkänner dem samt ger sitt 

medgivande att författaren får använda sig av relevant information samt citera henne/honom i 

studien. 

 

 

__________________________                                             _______________________ 

Ort och datum    
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