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Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitativa studie är att utifrån lärares erfarenhet bidra med kunskap om hur 

lärare i skolans mellanår arbetar med dyslexi inom ämnet matematik.  Studiens frågeställningar är; 

Vilka erfarenheter uttrycker lärarna som särskilt viktiga gällande språk i matematik för elever med 

dyslexi? Vilka erfarenheter uttrycker lärarna som särskilt viktiga gällande redskap i matematik för 

elever med dyslexi? Vilka erfarenheter uttrycker lärarna som särskilt viktiga gällande kontexten i 

matematik för elever med dyslexi? Som teoretisk utgångspunkt används ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande. Insamling av empiri har skett genom semistrukturerade intervjuer med fem 

mellanstadielärare från olika regioner i Sverige. Resultatet analyserades sedan utifrån uppsatsens 

frågeställningar. Resultatet gällande språk visade att lärarna arbetar stödjande med språkinlärning 

och läsning, exempelvis genom lathundar (med förklaringar av matematiska begrepp och 

räknesätt). Resultatet gällande redskap visade att majoriteten av lärarna använde det digitala 

verktyget Inläsningstjänst, dock hade de olika erfarenheter kring detta i relation till elever med 

dyslexi. Även fysiska redskap såsom konkret material användes, dock i varierande utsträckning. 

Resultatet gällande kontext visade skillnader mellan samtliga lärare, då de lyfte olika saker som 

betydelsefulla. Exempel på detta är anpassningar för klassen i stort, hantering av problematik 

under provsituation samt klasstorlek. 

 

Nyckelord: Dyslexi, matematik, lärares erfarenheter, sociokulturellt lärande 
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Inledning 

Området vi har valt att forska kring handlar om vad lärare anser att de gör i praktiken vid arbete 

med elever som har dyslexi inom matematikens textbaserade uppgifter. Det finns två orsaker till 

valet av forskningsområdet — den första är baserad på egna erfarenheter från tiden vi själva gick 

i grundskolan, den andra är baserad på upplevelser från den verksamhetsförlagda utbildningen 

(VFU). Utbildningens VFU-perioder har inte enbart handlat om det vi har sett och upplevt utan 

även vad lärarna på VFU-skolorna diskuterat och haft åsikter om. 

Baserat på ovanstående anledningar kring valet av forskningsområde vill vi undersöka vad 

lärare anser att de gör i praktiken för att stödja elever med dyslexi i förhållande till 

matematikämnet. Det handlar framförallt om matematikens textbaserade uppgifter, då det krävs 

god läsförståelse för att lösa uppgifterna. Utifrån upplevelserna från VFU-perioderna har det varit 

anmärkningsvärt att det i huvudsak ges mer stöd och hjälp i ämnet svenska jämfört med övriga 

ämnen, samtidigt som vi vet att elever möter texter även i andra ämnen, exempelvis i matematik. 

Vi har under vår tid på lärarutbildningen fått information och lärt oss att vi som framtida 

lärare ska stödja dyslektiker i alla skolämnen och inte bara i ämnet svenska. Mycket i utbildningen 

har handlat om vikten av att dessa elever får stöd och hjälp även i icke-språkrelaterade 

skolämnen. Under utbildningen har det framgått i kurslitteraturen vad som krävs av elever för att 

de ska klassas som matematiskt kompetenta, eleverna måste ha kommunikativ förmåga i både tal 

och skrift och utifrån detta ska eleverna även ha en argumentationsförmåga som utvecklas genom 

att hen kan reflektera och tänka logiskt (Eriksson-Gustavsson m.fl., 2001, s. 7). 

Den kommunikativa förmågan bygger på individens fonologiska förmåga, vilket främst 

handlar om den automatiserade avkodningen och stavningen. Detta är något som elever med 

dyslexi generellt har svårt för. Dessutom kan elever med dyslexi ha en bristande ordåtkomst, 

vilket även det kan påverka kommunikationen i tal och skrift (Tjernberg, 2013, s. 37). Baserat på 

detta blir det intressant att undersöka hur detta sker i praktiken och specifikt vilken erfarenhet 

lärare har av att arbeta med detta, därför är detta uppsatsens huvudsakliga fokus.  
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Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras till att börja med ett historiskt perspektiv på specialundervisning. 

Därefter presenteras dyslexi i relation till skolverkets skrivningar samt skollagen.  

Lgr69 i jämförelse med Lgr11   

Lgr69 och Lgr11 påvisar stora innehållsliga skillnader och är skrivna under olika tidsperioder – 

detta gör att dessa två läroplaner blir särskilt intressanta att jämföra med varandra. 

Historiken kring specialundervisning har varierat genom åren. Lgr69 innebar att skolor placerade 

elever i mindre grupper utifrån bedömningar som ansvariga på skolorna gjorde. Det kunde vara 

till viss del eller till större del i en mindre grupp beroende på vilken grad av funktionsnedsättning 

det ansågs att eleven hade (Skolöverstyrelsen, 1969, s. 77). Detta kan jämföras med läroplanen 

från 2011 som har en mer inkluderande elevsyn än vad som varit fallet i tidigare läroplaner. Den 

inkluderande elevsynen innebär att eleven ska delta i den ordinarie undervisningen så mycket som 

möjligt, vilket är skolans ansvar (Skolverket, 2016, s. 7). I läroplanen från 1969 framgår det inte 

explicit vad lärare ska göra för att stödja dyslektiker utan det står endast hur de ska hantera elever 

med funktionsnedsättning (Skolöverstyrelsen, 1969, s. 77). Vidare framgår det inte heller i 

läroplanen från 2011 hur lärare ska arbeta med att individanpassa skolan, utan det står bara att det 

är något som ska göras (Skolverket, 2016, s. 8). Med tanke på hur de specialpedagogiska 

möjligheterna såg ut förr för elever i en mindre grupp kan det bli problematiskt att jämföra hur 

skolor arbetade kring dessa elever, eftersom synen på integrering har sett olika ut genom åren.  

Dyslexi i matematik 

Dyslexi kan ses som ett problem i skolan, speciellt i förhållande till vilken form av stöd och hjälp 

elever med dyslexi har tillgång till. Andelen elever i ett klassrum med dyslexi bedöms vara fem till 

åtta procent (Svenska dyslexiföreningen, u.å. ). Som nämnt i inledningen är det av intresse att 

undersöka vad lärare anser att de gör i praktiken i ett ämne som troligtvis inte direkt förknippas 

med dyslexi.  

I läroplanen från 2011 står det att skolan ska vara likvärdig men att dess resurser inte behöver 

fördelas lika (Skolverket, 2016, s. 8). Dock finns olika uppfattningar kring hur lärare kan hjälpa 

elever med dyslexi inom matematikämnet. En uppfattning är synen på hur resurser bör fördelas 

(Vallgård, 2014). Utöver resursfrågan kan även vem-frågan vara problematisk — vem är det som 

ska få stöd och finns det möjlighet att ge stöd till alla som behöver det? Enligt Joakim Isaksson 



 

 7 

(2009) är elever som riskerar att inte uppnå målen i de berörda ämnena som de är berättigade att 

få stöd i (ibid, s. 23). Möjligheten att stödja dessa elever kan vara begränsad på grund av hur 

resursfördelningen på skolan ser ut. Utifrån det som står i läroplanen gällande resursfördelning 

(Skolverket, 2016, s. 8) och det Isaksson (2009) påstår angående elever som ligger i riskzonen att 

inte nå målen (ibid, s. 13), är det av intresse att intervjua lärare från olika skolor som ligger i olika 

kommuner i Sverige (som kan tänkas ha olika resurser). 

Även om den nu gällande läroplanen hävdar att skolan ska vara likvärdig saknas en självklar 

uppfattning om hur detta ska ske i relation till elever med dyslexi. Däremot framkommer det i 

skollagen att skolan ska erbjuda extra stöd om det (inom ramen för ordinarie undervisning) 

påvisas att en elev ligger i riskzonen för att inte uppnå de lägsta kunskapskraven för skolämnet 

(SFS 2010:800, 3 kap. 5a §).  Om det dock visar sig att en elev, trots extra stöd, inte uppnår de 

lägsta kunskapskraven, ska detta meddelas till rektorn som sedan utreder ärendet. Visar 

utredningen att eleven är i behov av särskilt stöd ska detta ges (SFS 2010:800, 3 kap. 8 §). 

Skollagen säger även att det särskilda stödet som ges till elever ska vara utvecklat och 

strukturerat på ett sätt som gör att eleverna får möjlighet att klara kunskapskraven i skolämnena 

(SFS 2010:800, 3 kap. 10 §). Det betyder att de som arbetar inom den svenska skolan, exempelvis 

lärare och rektorer, måste stödja de elever som är i behov av extra stöd. 
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Litteraturöversikt 

I detta avsnitt presenteras forskning om generell problematik som uppstår vid dyslexi samt 

svårigheter kopplat till matematikämnet. Vidare presenteras även lärandestrategier och redskap 

med tillhörande möjligheter för elever med svårigheter. I litteraturavsnittet presenteras ett 

redskap som “laborativt material” — i följande avsnitt benämns detta redskap dock som 

“konkret material”. Dessa två begrepp har samma innebörd.  

Dyslexi — svårigheter 

Enligt Fouganthine (2012) är dyslexi en form av läs- och skrivsvårighet som bygger på att det 

finns en biologisk koppling till problematiken som ger störningar i vissa språkliga funktioner, 

exempelvis automatiserad avkodning (ibid, s. 35). Automatiserad avkodning innebär att en individ 

kan läsa av hela ord, exempelvis sol istället för s-o-l (Castles & Nation, 2008, s. 1). Det är även 

vanligt enligt Scarborough (1990) att dyslektiker har bristande fonologisk förmåga, vilket innebär 

svårigheter att höra olika typer av ljud i ord (ibid, s. 1737). Det är dock viktigt, menar 

Fouganthine (2012), att vara medveten om problematiken gällande att avgränsa dyslexi från läs- 

och skrivsvårigheter. Det man kan säga är att dyslexi är en underkategori till läs- och 

skrivsvårigheter (ibid, s. 24, s. 35). 

Förmågan att läsa är, enligt van det Leij och van Daal (1999), en av de viktigaste och mest 

grundläggande funktionerna i dagens samhälle och att det således är av stor vikt att ha en 

automatiserad läsning. Att inte ha en automatiserad läsning kan få en negativ effekt på inlärning i 

skolan samt i det senare yrkeslivet (ibid, s. 417). 

Enligt Fischbach, Könen, Reitz och Hasselhorn (2014) är det en markant skillnad mellan hur 

dyslektikers och icke-dyslektikers arbetsminne fungerar, det vill säga hur mycket information som 

kan bearbetas (ibid, ss. 276-277). De har framförallt i sin forskning kommit fram till att 

dyslektiker inte kan ta in lika mycket data som en person utan diagnosen (ibid, ss. 276- 277). I 

arbetsminnet bearbetas all data som registreras och under läsning är det de ord individen läser 

som bearbetas (ibid, s. 269). 

Problematik inom matematikämnet  

Enligt Vaidya (2004) bör inte matematikämnet inte bör ses som ett ämne som enbart behandlar 

siffror och symboler — det ska även ses som ett språkämne då kravet är att elever ska kunna läsa 

och tolka ord för att klara av den matematiska delen (ibid, s. 719). Det rumsliga perspektivet, 
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exempelvis att kunna visualisera geometriska figurer, är till viss del en avgörande faktor för 

elevers matematiska förmåga (ibid, s. 719).  

Då forskning om hur lärare stöttar dyslektiker med textbaserade matematikuppgifter är 

begränsad finns det inte mycket att utgå ifrån inom området. Däremot forskas det mer om 

dyskalkyli jämfört med dyslexi i matematik — ett exempel är avhandlingen ”Från dyskalkyli till låga 

prestationer i matematik” av Arne Engström (2016). Enligt Schmidt (2016) innebär dyskalkyli 

matematiksvårigheter, dock är det svårt enligt författaren att kategorisera exakt vad som är 

dyskalkyli (ibid, s. 407). Gillum (2012) definierar däremot vad dyskalkyli innebär, nämligen att det 

är en neurologisk svårighet för siffror (ibid, s. 289).  

Det som skiljer dyskalkyli och dyslexi är att dyskalkyli är en biologisk svårighet för siffror 

medan dyslexi är en biologisk störning i vissa språkliga funktioner, exempelvis automatisk 

avkodning (Gillum, 2012, s. 289; Fouganthine, 2012, s. 35). 

Dyslektiker i  jämföre l se  med i cke-dys lekt iker  

Elever med dyslexi är, enligt Simmons och Singleton (2009), generellt långsammare än icke-

dyslektiker i räkning och förståelse av matematiska begrepp samt positionssystemet (siffrans 

värde i ett tal) (ibid ss. 157-159). Simmons och Singleton utförde två olika studier som testade 

dyslektiska och icke-dyslektiska elevers olika förmågor och kapacitet. Den första studien 

undersökte elevers räknehastighet med och utan minneshjälp, positionssystemet samt aritmetisk 

fakta, svarstid samt noggrannhet (ibid, ss. 156). Deltagande elever var mellan 10 till 11 år gamla 

och utförde studiens tester i ett tyst rum med hjälp av ett digitalt utvärderingspaket (ibid ss. 156-

157). Utifrån författarnas första studie framkom det i resultatet att de icke-dyslektiska barnen 

klarade sig bättre gällande aritmetisk begreppsförståelse jämfört med de dyslektiska barnen. 

Resultatet visade även att de dyslektiska eleverna hade längre svarstid på faktafrågor —  

reaktionstiden var långsammare jämfört med de icke-dyslektiska barnen. Med minneshjälp 

klarade de dyslektiska eleverna att räkna snabbare än de icke-dyslektiska, dock var de dyslektiska 

eleverna långsammare än de icke-dyslektiska när de inte fick använda sig av minneshjälp (ibid, ss. 

157- 158). Baserat på resultatet från den första studien genomförde författarna en till 

undersökning var inriktad på dyslektiska barn och icke-dyslektiska barn (från samma 

socioekonomiska och utbildningsrelaterade bakgrund) (ibid, s. 158). De båda undersökningarnas 

resultat jämfördes gällande enkel ordläsning och intellektuell förmåga. Det testmaterial som 

användes under den andra studien var detsamma som under den första (ibid, ss. 158- 159). 

Resultatet från den andra studien har likheter med den första — icke-dyslektiska barn fick högre 

poäng än de dyslektiska barnen. Studie två visade att reaktionstiden samt tiden det tog för att göra 

uträkningar hos de dyslektiska barnen utan minneshjälp var snäppet långsammare än de icke-
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dyslektiska barnen. När reaktionstiden undersöktes visade resultatet att de dyslektiska barnen 

räknade snabbare med minneshjälp än utan. Dock visar resultatet att de dyslektiska barnen 

fortfarande var snäppet långsammare än de icke-dyslektiska barnen (ibid, ss. 159-160). 

Lesaux, Siegel och Vukovic (2010, s. 640) har genomfört en studie där de undersöker tre 

gruppers matematiska färdigheter. Grupperna var tredjeklassare och bestod av en grupp med 

specifika lässvårigheter, en grupp med dyslexi och en kontrollgrupp utan svårigheter. Studiens 

tester undersökte aritmetiska talfakta, uträkningar, problemlösning, tillvägagångssätt, läsförståelse 

och ordläsning (ibid, ss. 640-641). Studiens resultat visade på att dyslexigruppen presterade sämre 

gällande uträkningar och talfakta jämfört med den specifika lässvårighetsgruppen och 

jämförelsegruppen som fick liknande resultat. På problemlösningsuppgifterna presterade 

specifika lässvårighetsgruppen och dyslexigruppen sämre än jämförelsegruppen. Resultaten visade 

framförallt att eleverna i dyslexigruppen hade svagare matematikprestationer överlag och att de 

därmed, enligt författarna, hade en större risk att ha brister inom matematik (ibid, ss. 641-642). 

Passolunghi och Träff (2015) har utfört en studie med syfte att undersöka dyslektiska barns 

matematiska förmåga för att utveckla kunskaper gällande förhållandet mellan matematiska 

färdigheter och lässvårigheter.  Undersökningen genomfördes med hjälp av 15 olika uppgifter, 

varav sju var kognitiva och resterande åtta matematiska (ibid, s. 109). Testresultaten jämfördes 

sedan med en kontrollgrupp med icke-dyslektiska barn.  Studiens resultat visade på att de 

dyslektiska barnen presterade sämre på de kognitiva testerna jämfört med kontrollgruppen. 

Resultaten på de matematiska testerna visade att de dyslektiska barnen hade svårigheter med att 

utföra uträkningar av flersiffriga tal samt uppgifter med problemlösning och talfakta, vilket enligt 

författarna tyder på att de dyslektiska barnen har svårigheter med vissa grundläggande aspekter 

inom aritmetik (ibid ss. 112-113).  

Sammanfattning av dys lexi-  svår igheter  

Sammanfattningsvis kan dyslexi förstås som en underkategori till läs- och skrivsvårigheter. Detta 

kan påverka inlärning negativt, då människor med dyslexi inte bearbetar all data som registreras. 

Matematikämnet kan också betraktas som ett språkämne, eftersom elever ska kunna läsa och 

tolka matematiska ord. Även det rumsliga perspektivet spelar roll, då eleverna ska kunna 

visualisera geometriska figurer. . Gällande läsförståelse inom matematikämnet har de flesta studier 

genomförts med fokus på dyskalkyli, snarare än dyslexi, vilket gör forskning inom området 

begränsad. Studier genomförda av Singleton och Simmons (2009) samt Lesaux, Siegel och 

Vukovic pekar på att dyslektiska elever generellt är sämre än icke-dyslektiker gällande uträkningar, 

aritmetisk begreppsförståelse, positionssystemet och talfakta, vilket tyder på att dyslektikers 

svårigheter i matematikämnet inte enbart begränsas till läsförståelse. I Simmons och Singletons 
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(2009) studie framgår det att elever med dyslexi generellt har svårare för matematik i jämförelse 

med icke-dyslektiska elever. Studien pekar således på att dyslektiska elevers matematiksvårigheter 

inte enbart begränsas till textbaserade uppgifter, även om de blir särskilt svåra för dessa elever 

(ibid, s. 160). Även Lesaux, Siegel och Vukovics (2010) studie visade att dyslektiker överlag 

presterar sämre i matematikämnet. 

Strategier för lärande 

Almqvist, Malmqvist och Nilholm (2015) har studerat olika stödinsatser för att elever med 

svårigheter ska kunna uppnå kunskapsmålen. Författarna menar att det finns olika strategier och 

metoder som lärare kan använda för att gynna lärandet för elever i svårigheter i ämnet matematik 

och svenska.  De stödinsatser som författarna undersöker är kamratlära, samarbetslära, explicit 

undervisning, metakognitiva strategier, individuell undervisning samt läsning och matematik (ibid, 

s. 10). Utifrån studiens resultat kom författarna fram till att de stödinsatser som hade störst effekt 

var metakognitiva strategier, kamratlära och explicit undervisning (ibid, s. 56). Kamratlära 

framhåller författarna som en metod där äldre elever eller elever som kommit längre i sin 

utveckling lär ut till de som har svårigheter. Författarna menar dock att det är viktigt att ha i 

åtanke att metoden framförallt är gynnsam för yngre elever och elever med inlärningssvårigheter 

eller funktionsnedsättning (ibid, s. 25). Med explicit undervisning menar författarna en 

undervisning där eleverna på ett strukturerat och tydligt målinriktat sätt får träna olika färdigheter 

och sedan utvärdera sitt lärande löpande, med lärarens övervakning och feedback (ibid, s. 32). 

Metakognitiva strategier är ett sätt att tänka om det egna tänkandet. När elever får i uppgift att 

välja olika strategier för att lösa en viss uppgift behövs denna förmåga, dels för att välja lämpliga 

strategier, dels för att kunna göra egna utvärderingar av konsekvenser av sitt lärande. Själva målet 

är att utveckla ett autonomt lärande, det vill säga att eleverna själva har en hög grad av kontroll 

över sitt lärande (ibid, s. 36). 

IKT - Informations-  och kommunikationsteknik 

Enligt Perdih och Radovan (2016) är tekniska hjälpmedel ett bra stöd för dyslektiker och kan leda 

till ett självständigt lärande (ibid, s. 168). Tekniska hjälpmedel kan exempelvis vara 

Inläsningstjänst eller scannerpenna. Det Inläsningstjänst hjälper till med är att den läser upp 

läromedel och scannerpenna hjälper till genom att en individ kan scanna in texten via pennan för 

att sedan få texten uppläst genom exempelvis en dator (Inläsningstjänst, u.å.; Iris hjälpmedel, 

u.å.). Perdih och Radovan (2016) nämner dock att tekniska hjälpmedel inte helt och hållet kan 

ersätta den strukturerade undervisningen och inlärningen (ibid, s. 168). De nämner även vikten av 
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att eleverna som använder tekniska hjälpmedel vet hur dessa hjälpmedel gynnar deras inlärning 

och hur användningen av tekniska hjälpmedel kan leda till mer självständig inlärning. Viktigt är 

att dessa redskap är utvecklade på ett effektivt och strukturerat sätt samt är lämpliga för att på ett 

så enkelt sätt som möjligt förvärva, bearbeta och förståeliggöra information (ibid, s. 168). 

Laborat ivt  mater ia l  (konkret  mater ia l )  

Enligt Rystedt och Trygg (2005, s. 22) finns det anledning att använda laborativt material i 

matematikundervisningen. Matematiken är ibland väldigt abstrakt och kan vara svår att förstå för 

elever, exempelvis gällande olika begrepp. När matematiken blir för abstrakt för eleverna fungerar 

laborativt material bra, då det underlättar konkretisering (ibid, s. 23). När laborativt material 

används inom matematiken används det oftast i syfte att eleverna ska kunna utforska samband 

och mönster inom matematik, men det kan också användas till att utveckla tankar och olika 

matematiska begrepp (ibid, s. 23). Författarna menar även att det laborativa materialet är till för 

samtliga elever, inte enbart elever som har det svårt eller går i de lägre årskurserna. Detta på 

grund av att många elever oftast behöver gå tillbaka till det laborativa materialet när uppgifterna 

blir mer utmanande (Rystedt & Trygg, 2005, s. 23) Rydstedt och Trygg (2010) uttrycker även att 

laborativt material i matematikundervisningen är en faktor till att skapa möjligheter till ökat 

intresse av ämnet hos eleverna. Ett ökat matematikintresse hos eleverna kan i sin tur ha en positiv 

inverkan på lärande och utveckling (ibid, s. 4). 

Enligt Uribe-Flo ́rez och Wilkins (2010, s. 366) är det viktigt för grundskoleelever att inneha en 

matematisk förståelse. För att skapa matematisk förståelse kan lärare använda laborativt-, konkret 

material. Författarna genomförde en studie där de undersökte relationen mellan lärares årskurs, 

erfarenhet, ålder, användning av laborativt material i matematikundervisning samt vilka 

uppfattningar lärarna hade gällande laborativt material (ibid, s. 366).  Lärarna som deltog i studien 

delades in i följande grupper; förskollärare, lärare i årskurs 1-2 och lärare i årskurs 3-5 (ibid, s. 

368). Lärarna fick svara på frågor gällande deras användning av laborativt material inom olika 

situationer i matematikundervisningen (ibid, s. 366).  En del av studiens resultat visar att lärare i 

årskurs 3-5 inte använder laborativt material lika ofta som de andra två grupperna och att 

förskollärarna var den grupp som använder det mest (ibid, s. 368) 

Sammanfattning av s trateg ier  för  lärande ,  IKT och laborat ivt  mater ia l  

Sammanfattningsvis, gällande strategier för lärande, belyser forskning att det finns strategier som 

lärare kan använda sig av för att stödja elever med dyslexi. Exempel på detta är metakognitiva 

strategier, kamratlära och explicit undervisning. Vidare kan IKT som verktyg (förutsatt att dessa 

verktyg är effektiva och strukturerade) gynna dyslektiska elevers inlärning samt främja självständig 
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inlärning. Även laborativt material kan ha positiva effekter för att konkretisera matematikens 

abstrakta delar samt öka intresset för ämnet, detta gäller såväl elever med svårigheter som elever 

utan svårigheter.  
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Teoretisk utgångspunkt 

I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkt —  sociokulturellt perspektiv på 

lärande. Avsnittet avslutas genom att ge en sammanfattning på hur teorin kommer att användas i 

uppsatsens analys. 

 Sociokulturellt perspektiv 

Under de senaste hundra åren har det funnits flera olika perspektiv på lärande som dominerat i 

undervisningen.  Ett av perspektiven är det sociokulturella perspektivet på lärande (Säljö, 2014, s. 

255, s. 297). Grunden till det sociokulturella perspektivet ligger i Lev Semenovich Vygotskijs 

intresse för hur människor utvecklas, inte enbart från ett biologiskt perspektiv utan även i 

samspel med sin omvärld i specifika kontexter (ibid, s. 297). I och med Vygotskijs stora intresse 

för människors utveckling har hans forskning och arbeten varit inriktade mot språk, utveckling 

och lärande (ibid, s. 297). Denna uppsats fokuserar på tre olika aspekter som är viktiga inom det 

sociokulturella perspektivet på lärande. 

Den första aspekten är språk. Språk används av människan för att kommunicera och tänka 

med hjälp av begrepp, räknesystem, siffror och bokstäver (ibid, s. 299). Ur ett sociokulturellt 

perspektiv är språk inte talspråk i sig, utan ett utvecklingsbart teckensystem som människor 

använder sig av för att kunna fördjupa sig, kommunicera och få en större förståelse kring världen. 

Språk är inte heller enbart ett teckensystem som finns som ett redskap för kommunikation mellan 

människor, utan är även ett redskap som finns inom människor (ibid, s. 301, s. 303). Genom det 

talade och det skrivna språket kan vi etablera en gemensam förståelse med medmänniskor. Inom 

den sociokulturella traditionen anses språket samspela med andra uttrycksformer. Särskilda 

teckensystem har utvecklats för människor med olika nedsättningar, exempelvis teckenspråk för 

den hörselskadade och punktskrift för den synskadade. Det finns enligt denna tradition ingen 

motsättning mellan bild, talat och skrivet språk eller formler och andra system, eftersom de alla är 

beroende av varandra. Inte heller finns en motsättning mellan kroppsspråk och språklig 

kommunikation — människan är en multimodal teckenskapare som utvecklar nya sätt att 

uttrycka sig. Vygotskij menar att det är genom kommunikation med andra, särskilt den språkliga, 

som vi formas som tänkande varelser och att när vi tänker så tänker vi med språkliga redskap 

(ibid, ss. 301-303). 

Den andra aspekten är redskap. Fysiska redskap är fysiska föremål som används i olika 

situationer, exempelvis finns olika fysiska redskap inom olika yrken och i det vardagliga livet 
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används tangentbord, spadar i vardagslivet och kirurgiska redskap i yrkeslivet. Inom olika yrken 

och i det vardagliga livet gäller det att man har en förståelse kring samt att man kan behärska de 

fysiska redskap som används inom olika kontexter (ibid, s. 300).  

För att människor ska kunna kommunicera och tänka använder de sig av kulturella redskap 

som hjälpmedel för att kunna analysera och förstå det som sker i omvärlden. Kulturella redskap 

kan inom den sociokulturella lärandeteorin ses som ett samlingsbegrepp för språkliga och fysiska 

redskap, vilket innebär ett samspel mellan språkliga och fysiska redskap är ett kulturellt redskap. 

Det innebär exempelvis att en bok är ett kulturellt redskap då den består av skrift och ett alfabet 

som agerar som symboler samt att den fysiska boken agerar som ett fysiskt redskap i sig (ibid, s. 

299, s. 301). 

Den tredje aspekten är kontext. Socialt samspel är något som det sociokulturella perspektivet 

menar är viktigt för lärande och utveckling — det är i en specifik kontext som socialt samspel blir 

till. Genom att samspela i olika aktiviteter med andra människor skapas en större förståelse kring 

hur människor blir delaktiga i erfarenheter och kunskaper. I och med detta blir viktiga aspekter 

till lärande och utveckling kommunikation och interaktion. När samspel med andra människor 

sker är kunskap något som individer deltar och är delaktiga i och inte något som förflyttas mellan 

människor (ibid, s. 307). För att förstå denna sociokulturella kontext används begreppet 

appropriering för att beskriva och förstå lärande.  Det innebär att en person lär sig bruka 

kulturella redskap och förstå deras mediering av världen —  vi lär oss exempelvis att cykla och 

skriva. Många språkliga uttryck och begrepp finns i vardagen (exempelvis termer som mamma 

och pappa) och vi lär oss deras betydelse i vardagliga samtal. Detta sker ofta utan undervisning, 

en sorts indirekt eller implicit mediering som sker via samtal, lek och andra aktiviteter. Denna 

sorts inlärning kallar Vygotskij för den primära socialisationen, vilken måste kompletteras med en 

sekundär socialisation. Den sekundära socialisationen handlar om mer komplexa kunskaper, där 

skolan spelar en stor roll. Skillnaden mellan den primära och den sekundära socialisationen 

handlar om hur man lär sig vardagliga respektive vetenskapliga begrepp. Vardagliga begrepp lärs 

in genom dagligt samspel, vetenskapliga begrepp är det slags språk som är mer abstrakt. De 

sistnämnda möter vi inte i vardagen och dessa begrepp behöver därmed förklaras. För Vygotskij 

var skolan den miljö där barn möter och approprierar kunskaper som låter dem förstå världen 

utanför egen erfarenhet (ibid, ss. 303-304). Pedagogiska konsekvenser inom det sociokulturella 

perspektivet handlar om hur lärare ger elever möjlighet att appropriera och delta i olika 

kunskaper, hur lärare organiserar samspelet mellan elever och lärare samt mellan elever (ibid, s. 

307). 
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Syfte och frågeställningar 

Såväl läroplan och skollag visar att elever med behov har rätt till att få hjälp med sin dyslexi och 

därmed få likvärdig undervisning. Hur lärare arbetar med detta blir därmed relevant att 

undersöka. Studiens syfte är att utifrån lärarnas erfarenheter bidra med kunskap om hur lärare i 

skolans mellanår arbetar med dyslexi inom ämnet matematik. För att kunna bidra med kunskap 

inom detta område, har följande tre frågeställningar formulerats: 

 
 
 
1. Vilka erfarenheter uttrycker lärarna som särskilt viktiga gällande språk i matematik för 

elever med dyslexi? 

2. Vilka erfarenheter uttrycker lärarna som särskilt viktiga gällande redskap i matematik för 

elever med dyslexi? 

3. Vilka erfarenheter uttrycker lärarna som särskilt viktiga gällande kontexten i matematik 

för elever med dyslexi? 
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Didaktisk relevans 

Stöd och kunskaper från andra lärares erfarenheter kan skapa en större förståelse för hur andra 

lärare kan agera i och hantera liknande situationer. Att som lärare arbeta med elevers olika 

svårigheter kan ibland vara svårt, särskilt när elevantalet ökar och lärares arbetsbelastning blir allt 

tyngre. Att få ta del av andra lärares erfarenheter kan då vara en stabil grund att stå på. Genom att 

se över erfarenheter kan lärare tillämpa fungerande strategier och själv utvärdera dem — dock 

kan erfarenheter av en viss kontext variera för lärare även om det gäller liknande situationer. 

Detta beror på att lärare arbetar med olika elevgrupper (med olika sammansättningar och 

gruppklimat) och på olika skolor (med varierande resurser och förutsättningar).  

Detta arbete är didaktiskt relevant då verksamma lärare samt lärarstudenter kan ta del av de 

tillfrågade lärarnas erfarenheter gällande hur de arbetar med elever med dyslexi inom 

matematikämnet. Stora delar av arbetet innefattar hanteringen av matematikens texter, vilket visat 

sig vara problematiskt för elever med dyslexi. Förhoppningen med detta arbete är att bidra med 

kunskap genom att undersöka lärares erfarenhet av att arbeta med dyslexi. Förhoppningsvis kan 

arbetet ge en ökad förståelse och möjlighet att bistå med stöd för verksamma lärare och 

studenter. 
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Metod 

I följande avsnitt presenteras studiens datainsamlingsmetod, urval, avgränsningar, 

forskningsetiska principer och studiens metoddiskussion. 

 Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer av lärare har genomförts och analyserats. Semistrukturerad intervju 

är en delvis strukturerad intervju som innebär att forskare i förväg väljer ut och bestämmer vilken 

inriktning intervjun ska ha (Dalen, 2015, s. 34). Det är en kvalitativ datainsamlingsmetod och kan 

ge möjlighet till en bredare översikt kring ämnet. Beroende på det som framkommer under 

intervjun kan forskaren även ställa följdfrågor för att ge den intervjuade möjlighet att utveckla 

sina svar. Valet av semistrukturerade intervjuer möjliggör att den data som samlas in blir mer 

innehålls- och detaljrika. Utifrån vilka svar och följdfrågor som uppstår under intervjun kan 

metoden inleda diskussioner på områden som tidigare inte tänkts på (Saunders m.fl., 2012, s. 

378). 

Under intervjuerna antecknades det mest relevanta och intervjuerna spelades även in och 

transkriberades. Intervjuerna transkriberades ordagrant och i vissa av citaten i avsnittet ” Resultat 

och analys” används […] för visa att irrelevant text har tagits bort. Transkriberingarna 

analyserades utifrån de forskningsfrågor som studien bygger på samt likheter och skillnader 

utifrån det lärarna har uttryckt sig om. Värt att notera är att intervjuresultatet kan bero på flera 

olika faktorer, bland annat förberedelsen av intervjun, vad som skett under intervjun samt hur 

den transkriberats och analyserats (Lantz, 2013, s. 7). Vid inspelning av en intervju är det viktigt 

att ha i åtanke att det kan finnas personer som inte känner sig bekväma med 

inspelningssituationen. Det är således viktigt att information om inspelning framförs innan en 

intervju utförs samt att det finns möjlighet till att avböja inspelningen (Trost, 2010, s. 7). Valet att 

spela in intervjuerna berodde på möjligheten att få ut mer information då det kan vara svårt att 

hinna skriva ned allt som tagits upp under intervjuerna. 

 Urval och avgränsningar 

Intervjuerna som studien bygger på genomförs i klassrum eller i lediga grupprum på lärarnas 

skolor, vilket gör att de är i en trygg och ostörd miljö, detta är enligt Jan Trost viktigt (2010, s. 

65).  Den som blir intervjuad har även rätt att bestämma var intervjun ska ske (ibid, s. 65). Det 

enda undantaget var en intervju som skedde över Skype då en av lärarna arbetar i en annan del av 
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Sverige. 

 

Nedan följer en kort överblick av de lärare som medverkat och intervjuats under studien: 

Lärare A: 

●  Ämneslärarutbildning och magisterutbildning inom specialpedagogik. 

● Legitimerad i SO och matematik i årskurs 4-9. 

Lärare B: 

●  Grundskollärarutbildning i matematik och NO årskurs 1-7. 

●  Legitimerad i matematik och NO i årskurs 1-6. 

Lärare C: 

●  Legitimerad i bild, slöjd, matematik och svenska i årskurs Fk-6. 

●  Påbörjad masterutbildning i specialpedagogik. 

Lärare D: 

●  Legitimerad i matematik, engelska, svenska och SO i årskurs 4-6. 

● Nyexaminerad. 

Lärare E: 

●  Legitimerad i matematik, engelska, svenska och SO i årskurs 4-6. 

●  Nyexaminerad. 

 

 Studien har avgränsats genom att enbart fokusera på matematiklärare som arbetar i 

grundskolans mellanår. Orsaken till att studien centreras kring denna åldersgrupp är att kravet på 

läsförståelse är betydligt högre i mellanåren jämfört med de yngre åren. I slutet av årskurs 6 i 

svenskämnet ska eleven enligt kunskapskraven för betyg E: 

”[...] läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att 
använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att göra enkla, 
kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar 
med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse” 
(Skolverket, 2016, s. 253) 

I kunskapskravet ovan ska eleverna kunna läsa åldersanpassade texter med flyt och visa att de 

besitter förmågan automatiserad avkodning, de ska även kunna kommentera och sammanfatta 

olika texters innehåll för att visa sin förståelse av innehållet. Dessa krav behöver eleverna inte 

bara kunna i ämnet svenska utan även gällande textbaserade uppgifter i matematiken, då eleverna 

ska kunna resonera kring textens innehåll (Skolverket, 2016, s. 61: Vaidya, 2004, s. 2). I ämnet 

matematik framgår det att eleverna ska kunna följande:  
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“Eleven kan lösa enkla problem [...] på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och 
använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven 
beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del 
underbyggda resonemang [...].” (Skolverket, 2016, s. 61) 

Det innebär således att eleverna bör kunna läsa och förstå det som står i uppgifterna för att ha 

möjlighet att plocka ut information om vad de ska arbeta matematiskt med. 

 

 Forskningsetik   

Under arbetsprocessen med studien har vi valt att granska och förhålla oss till de forskningsetiska 

principer som Vetenskapsrådet (2002) har utformat. Forskare som använder sig av 

forskningspersoner till en studie måste ha forskningsetiska principer i åtanke innan och under 

studiens process. Av dessa forskningsetiska principer finns det fyra huvudkrav som forskare 

måste ha i åtanke för att skydda en individ som deltar i en studie, oavsett studiens syfte (ibid, s. 

6). De fyra huvudkraven är; 

Informationskravet - “Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 
aktuella forskningsuppgiftens syfte.” 

Samtyckeskravet - “Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan.” 

Konfidentialitetskravet - “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.” 

Nyttjandekravet - “Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål.” (ibid, s. 7, 9, 12, 14) 

 
Utifrån Vetenskapsrådets krav har en informationsblankett skapats för att informera alla 

deltagare om studien och dess syfte (se bilaga 1). Utöver denna information framgår det hur 

deltagare kan bidra till studien genom en inspelad intervju och att de närsomhelst under studien 

har rätt att dra sig ur. Lärarna har också rätt att avböja inspelning av intervjun, vilket medför att 

den enbart antecknas. Om deltagarna accepterar inspelning visar hen samtycke genom att skriva 

under informationsblanketten innan intervjun påbörjas. De intervjufrågor som ställs under 

intervjuerna bifogas till deltagarna efter bekräftat deltagande i studien (se bilaga 2). För att se till 

att konfidentialitetskravet uppfylls har de intervjuade lärarna anonymiserats. Även nyttjandekravet 

har uppfyllts då de insamlade uppgifterna och svaren enbart avses användas i anknytning till 

studien. Detta är något som samtliga lärare informerats om.  
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Efter etiska överväganden har beslut fattats att inte intervjua elever, eftersom detta inte är 

nödvändigt för studiens syfte eller för att besvara studiens frågeställningar. 

 Arbetsfördelning  

När det kommer till studiens arbetsfördelning så har den fördelats jämt. Läsning och granskning 

av forskning har fördelats lika och har skrivits ned gemensamt under diskussion. Studiens 

resultat, analys, diskussion och konklusion har även de skrivits ner gemensamt under diskussion. 

Studiens intervjuunderlag (bilaga 1 & 2) har varit en gemensam diskussion som sedan skrivits 

ned. Intervjuerna har vi försökt dela lika på, då det är fem stycken intervjuer. Sofia har intervjuat 

lärare A, lärare C och lärare E samt transkriberat lärare A och C. Mari har intervjuat lärare B och 

lärare D samt transkriberat lärare B, lärare D och lärare E. 

 Metoddiskussion  

Under studiens arbetsprocess har olika överväganden skett, det har varit allt från val av metod till 

vilken grad av anonymitet som informanterna har i studien. Överväganden har också skett 

gällande studiens validitet och reliabilitet. 

Semistrukturerade intervjuer ger en inblick i vad lärarna anser att de gör i sitt klassrum för att 

stödja elever med dyslexi. För att få en tydligare bild över vad som verkligen sker i ett klassrum 

hade dock observationer varit ett bättre alternativ, eftersom utrymme för lärarnas personliga 

åsikter inte hade skapats — detta hade ökat objektiviteten. Genom observationer hade 

möjligheten att se vad lärarna faktiskt gör i praktiken funnits, jämfört med intervjuer där det 

enbart framgår vad lärarna anser att de gör i praktiken. Observationer kan dock vara väldigt 

tidskrävande, då det hade behövts observeras många lektioner i samma klassrum för att ha 

möjlighet att kunna se de olika metoder, strategier och hjälpmedel som lärarna använder sig av. 

Därför föll valet på semistrukturerade intervjuer. 

Att använda sig av en kvalitativ metod, exempelvis semistrukturerad intervju, kan vara 

tidskrävande på grund av att transkriberingen kan ta längre tid än planerat, vilket har gjort att 

antalet intervjuade lärare begränsades till fem stycken. I och med begränsningen av lärare 

påverkas även datainsamlingen som även den blir begränsad, vilket medför att det inte går att 

generalisera resultatet. För att en generalisering av resultatet ska vara möjlig hade antalet lärare 

som intervjuats behövt vara betydligt fler än fem lärare. 

Reliabilitet innebär ”[…] i vilken utsträckning ett instrument eller tillvägagångssätt ger samma resultat vid 

olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter” (Bell & Waters, 2016, s. 133). Studien bygger på 

skolor som befinner sig i olika kommuner, vilket kan påverka studiens reliabilitet. Den skulle 
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dock kunna stärkas genom att intervjuerna enbart hade skett på kommunala skolor i Uppsala 

kommun (då olika kommuner kan ha olika förutsättningar). 

Validitet är ett mått på hur väl en fråga mäter det som ska mätas, det vill säga hur väl en studie 

uppfyller sitt syfte utifrån det som framgår i resterande delar av studien (ibid, s. 134). Användning 

av semistrukturerade intervjuer stärker studiens datamaterialsvaliditet på grund av möjligheten till 

följdfrågor samt mer detalj- och innehållsrika svar av informanterna (Dalen, 2015, s. 120).  

Något som är viktigt att veta inför analysen är att två av de intervjuade lärarna inte hade några 

dyslektiker i sina respektive klasser. Detta framgick dock inte förrän under intervjuerna, men på 

grund av tidsbrist användes intervjuerna för att få bredare material att utgå ifrån. Mycket av det 

som diskuterats under intervjuerna liknade även det som framkom i intervjuerna med lärarna som 

hade dyslektiker i klassen. 
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Resultat och analys  

Denna del beskriver först vårt resultat, det vill säga, lärares erfarenheter av att arbeta med dyslexi 

i matematik. Resultatet presenteras i tre kategorier; lärares erfarenheter av (1) språk, (2) redskap 

och (3) kontext och svarar därmed mot våra forskningsfrågor. Därefter sammanfattas resultatet 

kort för att läsaren ska få en överblick.  

Vilka erfarenheter uttrycker lärarna som särskilt viktiga gällande språk i 
matematik för elever med dyslexi? 

När det kommer till de tillfrågade lärarnas erfarenheter av läsning med elever som har dyslexi, är 

ett övergripande mönster att mycket av arbetet handlar om att skapa en förståelse om vad för 

information elever får i matematikens texter. Flera av lärarna menar att eftersom dyslektiker har 

svårt med läsningen kan en alltför komplicerad text innebära problem med att avkoda själva 

uppgiften. Fokus tas då ifrån deras matematiska förmåga, som dessa elever inte kan visa på grund 

av att de “fastnar” redan i texten.  

De tillfrågade lärarna använder sig av olika metoder för att stödja elever som har dyslexi i 

deras språkhantering. Det finns både likheter och skillnader angående vilka metoder lärarna 

använder för att stödja dyslektikers språkhantering. Lärarna har även olika erfarenheter av elever 

med dyslexi i klassen. Lärare A, B och C har erfarenheter med elever som har dyslexi, medan de 

nyexaminerade, lärare D och lärare E inte har dessa erfarenheter. 

Lärare A var den enda av de fem tillfrågade lärarna som nämnde att lärare kan underlätta 

läsningen för elever med dyslexi genom att ge en lättare bok med mindre text i. Hen uttrycker 

dock en problematik med att dessa böcker också innebär att själva matematiken hamnar på en 

enklare nivå; 

“[...] det är ju kanske att ge en elev som har svårt att läsa [...] en lättare bok som det är 
mindre text i. Och då är det också lättare matte, det är ju lite fel.” (Lärare A) 

Lärare A nämner att detta blir fel eftersom de elever som behöver texter med lättare böcker inte 

får möjlighet att visa sin fullvärdiga matematiska kapacitet. Lärare A läser ibland textuppgifterna 

högt för eleverna. 

Att gå igenom matematikens texter tillsammans med eleverna är något som både lärare B och 

lärare E hade gemensamt. Båda lärarna går igenom texterna tillsammans med eleverna för att 

bearbeta textinnehållet och leta efter information genom att ställa frågor till texten. Lärare B 

uttryckte att det är viktigt att lärare tillsammans med de elever som har dyslexi går igenom 
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matematiska texter och letar efter information genom att ställa frågor till texterna. Det handlar 

om att stegvis gå igenom texten för att finna information om hur uppgiften ska lösas;  

“[...] Vad är det för något jag ska göra? Vad står det här? Jamen här har vi en siffra, vad 
betyder den?” (Lärare B)  

Lärare E använder liknande strategier som lärare B gällande att gå igenom textuppgifter med 

eleverna (ställer frågor till texten). Det som skiljer sig mellan lärare B och lärare E är att lärare E 

brukar göra detta i smågrupper där hen får möjlighet att prata och diskutera mycket mer med 

elever jämfört med om hen skulle göra detta i helklass; 

“[...] vi tar ut några elever, eller alla elever ska få möjlighet att sitta med mig och en annan 
mattelärare. Nej men det fungerar bra. Man får ju möjlighet att prata med eleverna 
mycket mer när det är mindre grupper så klart och det blir bättre diskussioner” (Lärare E) 

När lärare B och E går igenom texterna tillsammans med eleverna och får igång deras tankar 

och funderingar, blir språk och kommunikation inte enbart något som sker mellan lärare och elev 

utan även inom dem genom deras tankar och idéer. 

Användning av lathundar är något som lärare C och lärare E har gemensamt, dock skiljer det 

sig lite mellan dem då lärare E inte har erfarenhet av någon elev med dyslexi. När lärare C 

berättade om lathundar lyfte hen fram att vissa dyslektiker kan ha svårigheter med att komma 

ihåg vad olika matematiska begrepp innebär samt de olika räknesätten; 

“De anpassningar vi har är att många elever som har dyslexi [...] har [...] lathundar med 
hjälp för till exempel multiplikationer och olika [...] begrepp [...] så att de hjälper minnet 
att komma ihåg.” (Lärare C) 

Dessa lathundar ska då finnas som ett stöd och underlätta för dyslektikernas arbetsminne genom 

förklaringar till de olika räknesätten samt matematiska begrepp som kan vara svåra att komma 

ihåg. Trots att lärare E inte har någon erfarenhet av någon dyslektiker i hens klass så använder 

hen lathundar för att stödja elevernas minne och hjälpa till med svåra begrepp. Lärare C och 

lärare E har liknande erfarenheter gällande användning av lathundar — dock skiljer de sig i deras 

erfarenheter av att ha elever med dyslexi i klassen eller inte. 

Lärare D har precis som lärare E ingen erfarenhet av elever med dyslexi i klassen, dock har 

hen elever i klassen med annan problematik. När lärare D arbetar med problemlösningsuppgifter 

i helklass anpassar hen språket så att samtliga elever i klassen förstår det;  

“Det ska inte bygga på att man inte förstår språket, det ska inte vara hindret för att klara 
av att göra uppgiften.” (Lärare D) 

Lärare D menar att det är viktigt att alla elever, oavsett vilka svårigheter de har, får möjlighet att 

utveckla en förståelse om vad de gör i uppgiften. Dock uttryckte lärare D att det finns vissa 
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begränsningar med att anpassa språket till problemlösningsuppgifter.  Den främsta begränsningen 

handlade om tid – att det inte finns möjlighet att anpassa språket så att samtliga elever förstår.  

Även om lärare E inte har erfarenhet av någon dyslektiker i klassen lyfte hen fram en idé om 

hur man skulle kunna arbeta med dessa elever för att stödja läsningen;  

“Kanske att man sitter två och två och jobbar med det, att det blir ett samarbete. Att man 
inte bara jobbar själv med det och läser tyst.” (Lärare E) 

Lärare E föreslår alltså att elever med dyslexi inte ska sitta själva hela tiden och läsa tyst, utan 

istället sitta i par med andra elever. Detta för att skapa ett samarbete där eleverna kan stödja 

varandra genom att bearbeta texten tillsammans. 

Vilka erfarenheter uttrycker lärarna som särskilt viktiga gällande redskap i 
matematik för elever med dyslexi? 

De intervjuade lärarna har även erfarenheter av att arbeta med sociokulturella redskap, både när 

det gäller fysiska redskap, exempelvis konkret material, och digitala redskap, exempelvis 

Inläsningstjänst. 

Lärarnas er farenhet  av dig i ta la redskap  

Lärarnas erfarenhet vad gäller det digitala redskapet Inläsningstjänst varierar utifrån det som 

framkommit under intervjuerna. Lärare A, lärare B, lärare C och lärare D har erfarenhet av 

inläsningstjänst medan lärare E saknar erfarenhet av tjänsten. Trots att lärare E inte har någon 

erfarenhet av redskapet uttryckte sig hen om att det kan vara ett bra redskap för dyslektiker;  

“Det är bra att höra det högt, för [...] som i alla ämnena så är det svårt ibland när man 
bara ser texten och höra den är alltid bra.” (Lärare E) 

Lärarna hade överlag goda erfarenheter av Inläsningstjänst, dock framkom det under en av 

intervjuerna att det inte alltid fungerar för dyslektiker att använda sig av den. Lärare A har 

erfarenhet av att det inte alltid funkar för dyslektiker att använda sig Inläsningstjänst; 

“[...] så det som är svårt tycker jag är [...] [att] många elever [...] med dyslexi [...] har svårt 
att växla mellan att läsa och skriva.” (Lärare A) 

Det lärare A menar är att de dyslektiska eleverna har svårt att gå ifrån att använda sig av 

Inläsningstjänst för att sedan avbryta och fortsätta i en bok för att skriva och utföra uppgifterna. I 

och med denna problematik anser lärare A att det bör finnas en allt-i-ett bok där man skriver i 

samma bok som uppgifterna står i. Lärare A har dock haft svårt att hitta sådana böcker, då det 

inte finns för mellanstadiet. På grund av att det inte funnits en allt-i-ett bok har lärare A behövt 
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skapa och anpassa eget material till de elever som har dyslexi och problematik med att växla 

mellan att lyssna och skriva. Lärare A menar också att Inläsningstjänst inte ger tillräckligt med 

stöd, eftersom dyslektiker ofta behöver hjälp med mer än att bara få texten uppläst;  

”Men det följer andra svårigheter med dyslexin som gör att det inte räcker med att bara få 
texten uppläst. [...] och den biten är lite svårare att hitta något bra material för.” (Lärare 
A) 

Lärare B, lärare C och lärare D använder Inläsningstjänst för de elever som är i behov av det. 

Lärare B uttryckte att det var viktigt att använda sig av redskapet, framförallt för att elever med 

dyslexi ska få texten uppläst så att de inte fastnat på läsningen i uppgifterna; 

”Det är […] inte läsningen som vi ska prova i matematik. Det är […] 
matematikkunskaperna.” (Lärare B) 

Lärare B menar således att dyslektiker bör få texten uppläst för att inte elevernas utveckling av 

matematikkunskaper ska hindras på grund av läsningen. I klassen som lärare C arbetar i finns en 

elev med dyslexi, där målet med Inläsningstjänst är att hen självständigt ska klara av programmet 

utan lärarens vägledning gällande hur programmet fungerar eller vad hen ska göra: 

”[…] det kommer en uppgift sen så måste man stoppa den här tjänsten som läser upp 
[…] och det har han tyckt varit lite jobbigt […] att man måste pausa, räkna, göra sin 
uträkning. […] så den eleven har blivit väldigt duktig nu på att lyssna […] det hjälper 
honom jättemycket för annars ägnar han mycket tid till […] att räcka upp handen.” 
(Lärare C) 

När lärare C nämnde Inläsningstjänst uttryckte hen sig väldigt positivt om redskapet utifrån 

tidigare erfarenheter. På skolan där lärare C arbetar har alla mellanstadieelever tillgång till varsin 

dator där alla datorer är utrustade med Inläsningstjänst, vilket eleverna får använda i samtliga 

skolämnen. Lärare C anser att Inläsningstjänst är ett bra redskap i och med att eleven kan få 

texten uppläst.  Även om lärare D, som tidigare nämnts, inte har någon elev med dyslexi i klassen 

för tillfället använder lärare D precis som lärare B och C sig av det digitala redskapet 

Inläsningstjänst. Det som skiljer sig med lärare D är att hen använder sig av det redskapet till de 

elever som har en annan slags problematik; 

”[...] jag har [...] ingen elev med dyslexi, men däremot har jag elever med [...] 
språksvårigheter, som svenska som andraspråk. [...] där har vi något som heter 
Inläsningstjänst så de har möjligheten att lyssna på uppgifterna istället för att själva 
försöka läsa dem.” (Lärare D) 

Lärare D menar således att hens elever som har språksvårigheter inte ska behöva kämpa sig 

igenom texterna utan att de kan lyssna på texten och följa med samtidigt. Eleverna får genom 

detta en möjlighet att lära sig orden och lyssna på hur de uttalas. 
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Att det digitala redskapet Inläsningstjänst är ett bra redskap för elever med dyslexi var något 

som även lärare A ansåg. Genom att lyssna med hjälp av det digitala redskapet slipper eleverna 

fastna på läsningen och kan istället fokusera på matematiken. Lärare A nämner också att lärare 

kan använda digitala redskap som skannermus eller penna, vilket gör att eleven kan få ett 

markerat stycke uppläst. Hen har också letat efter bra onlineböcker, men uppger att hen inte 

funnit någon lämplig för åldersgruppen. 

Lärarnas er farenhet  av fys i ska redskap  

Fysiska redskap är något som samtliga fem lärare använder sig av i undervisningen, dock skiljer 

det sig åt i vilken utsträckning redskapen används. Lärare A, C och D använder enligt dem själva 

mycket konkret material medan lärare B och lärare E inte använder det i samma utsträckning. 

När lärarna berättade om deras erfarenheter med konkret material lyfte samtliga lärare fram 

inte bara vilka möjligheter som finns, utan även vilka begränsningar som finns. Lärare A, som 

använder sig mycket av konkret material, berättade om de möjligheter konkret material erbjuder 

för elever med svårigheter; 

 ”[…] jag jobbar med barn som har […] generellt svårt och då är alltid det konkreta 
materialet lättare.” (Lärare A) 

Lärare B menar att det används för lite konkret material på skolan samt att det finns för lite 

konkret material tillgängligt; 

”Vi använder det alldeles för lite tycker jag i årskurs 6. Matematiken blir väldigt teoretiskt 
och det har flera olika anledningar. Det är mycket tidsbrist, vi har inte så mycket material 
[…].” (Lärare B) 

Att det finns för lite konkret material på skolan skapar således konsekvenser som att det används 

för lite i klasserna, vilket gör att matematiken kan bli väldigt teoretisk, abstrakt och för en del 

elever svår att förstå. Då vissa saker kan bli för abstrakta för eleverna är det enligt lärare C bra att 

använda konkret material då det kan underlätta det abstrakta. Lärare C använder sig av konkret 

material utifrån olika arbetsområden som de arbetar med i matematiken. I klassen som lärare C 

arbetar i har hen konstaterat att det finns ett större behov av att använda sig av konkret material 

när de arbetar med geometri; 

”Där vi ser att behovet finns [...] är geometri ett sådant delområde i matematiken.  Där är 
det bra att konkretisera. Det finns material men något begränsat.” (Lärare C) 

Lärare C menar således att det bör finnas mer konkret material än det som finns på hens skola 

för tillfället, vilket är något som lyfts upp i arbetslagen på skolan. 
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Beroende på vilka områden i matematiken som behandlas samt vilka slags uppgifter det gäller 

använder lärare D konkret material i hens klass. Hen berättade om ett lektionstillfälle där de 

arbetade med problemlösningsuppgifter kring en kub. För många elever var det svårt att 

visualisera kuben och därför valde lärare D att arbeta med konkret material för att underlätta 

visualiseringen.  Med hjälp av det konkreta materialet kunde eleverna skapa en större förståelse 

om en kubs egenskaper, exempelvis vilken form den har, hur den ser ut och hur den känns. Detta 

kan i sin tur leda till att eleverna, efter att ha arbetat med konkret material, efterhand inte behöver 

använda konkret material för att kunna visualisera kuben.  

Att använda konkret material till spel är något som lärare E inkluderar i sin undervisning. 

Syftet med det är enligt lärare E att komma ifrån att bara räkna i matematikboken, eftersom lärare 

E har elever som inte enbart kan räkna i boken;  

”[...] det är många som behöver känna vissa saker istället för att bara göra det.” (Lärare E) 

Lärare E:s erfarenheter av konkret material skiljer sig ifrån lärare A, lärare B, lärare C och lärare 

D:s erfarenheter då lärare E enbart använder konkret material till spel. 

Gällande konkret material var lärare C den enda läraren som lyfte fram andra konkreta redskap 

som hen låter sina elever använda under problemlösningsuppgifter.  Hen använder sig av en 

mängd olika redskap och låter exempelvis eleverna rita, använda sig av tankekartor samt skriva 

och rita uppställningar på mini-whiteboards. 

Vilka erfarenheter uttrycker lärarna som särskilt viktiga gällande kontexten i 
matematik för elever med dyslexi? 

Förutom att de tillfrågade lärarna har erfarenhet av språk och redskap har lärarna även olika 

erfarenheter gällande kontext. 

Problematiken och situationen för elever med dyslexi är något som lärare A tyckte var svår;  

”Det finns ju uppläsning och så där, men inte något sådär allt i ett [...] och kanske… man 
blir ju kanske duktig först på det när man har använt det ett tag.” (Lärare A) 

Att lära sig använda sig av uppläsning och andra redskap tar, enligt lärare A, tid och varierar 

beroende på eleverna. Hen uttrycker att skolans resurser spelar stor roll och att skolans grupper 

är alldeles för stora för samtliga elever, inte bara de med dyslexi. För att elever ska kunna bli 

självständiga menar lärare A att mer personal i skolan krävs. Hen nämner även att hen arbetar 

mycket med individanpassningar, och därmed blir kontexten annorlunda; 

“För de som går i liten grupp och som har svårt med mycket, de jobbar man på olika sätt 
med allihopa.” (Lärare A) 
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Utifrån citatet från lärare A går det att se hur hen individanpassar undervisningen och hur en liten 

grupp blir en annan kontext. Vidare säger lärare A att vissa moment är omöjliga att göra inom 

den reguljära undervisningen och att man då får arbeta individuellt med eleverna bredvid; 

“[...] det blir [...] vissa moment som är omöjliga att göra som man får göra bredvid” 
(Lärare A) 

Under provsituationer berättade lärare B att hen brukar göra matematikprov på PDF-filer 

eftersom dessa möjliggör för elever med dyslexi att få texten uppläst. Vidare menar lärare B att 

eleverna dessutom kan skriva sina svar i filen och läraren kan skriva kommentarer i samma fil.  

Med hjälp av PDF-filen behöver elever med dyslexi inte fokusera på läsningen under provet, utan 

kan istället fokusera på att visa deras matematikkunskaper istället. Under provsituationer behöver, 

enligt lärare B, vissa elever som har dyslexi inte hjälp hela tiden eller vill inte ha hjälp när de 

egentligen borde få det. Enligt lärare B handlar det om att eleverna oftast vill klara det själv eller 

att de tycker det är jobbigt att de måste få hjälp för att kunna förstå uppgifterna; 

“[...] För alla elever som har dyslexi vill [...] inte ha hjälp. [...] Hen vill inte ha hjälp, hen vill 
inte vara annorlunda jämfört med de andra.” (Lärare B) 

En provsituation som kan bli problematisk, enligt lärare B, är de nationella proven. Det lärare B 

menar som problematiskt under nationella proven är att lärarna inte får svara på elevernas frågor, 

vilket de kan göra i en normal undervisningssituation. Kontextuellt blir nationella prov därmed 

speciellt utmanande. Lärare B berättar att under tidpunkten för det nationella provet i matematik 

hade skolan en stor grupp elever i skolans aula. För att lösa denna problematik, berättar lärare B 

att eleverna som befann sig i aulan var självgående, de elever som inte var självgående på samma 

sätt satt i en liten grupp i ett klassrum. Dessa elever, varav en med dyslexi, behövde sitta i mindre 

sammanhang; 

“[...] jag har haft 10 elevers [...] som har behövt sitta i ett mindre sammanhang varav en 
utav de eleverna har dyslexi.” (Lärare B) 

Den dyslektiska eleven var i det här fallet en elev som lärare behöver arbeta motiverande med för 

att hen ska göra uppgifterna. Detta beror på att eleven inte vill vara annorlunda jämfört med de 

andra i gruppen, vilket enligt lärare B skapar svårigheter för den eleven att klara av att visa sina 

matematikkunskaper under provsituationer. För att elever ska ha möjlighet att visa sina 

matematikkunskaper bör det enligt lärare B finnas särskilda hjälpmedel, exempelvis inläst 

material.  

Lärare C arbetar på en skola som har en resursenhet med en specialpedagog som 

verksamhetsledare. På resursenheten arbetar även andra lärare och speciallärare och deras 
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verksamhet riktas mot skolans klasser. Specialpedagogen ansvarar för extra anpassningar, men 

arbetar inte med särskilt många elever —  enbart ett fåtal;  

“Hon jobbar mer som en arbetsledare och har ansvaret för att allt som ska upprättas gör 
det. [...] och följer upp elever [...] och elevärenden.” (Lärare C) 

Lärare C uppger att elever med svårigheter ibland lämnar klassrummet tillsammans med en 

speciallärare för att gå igenom vissa moment för att sedan komma tillbaka till klassrummet för att 

kunna hänga med i den reguljära undervisningen.  Eleverna kan också gå iväg till resursenheten 

för att få hjälp att använda konkret material, som de sedan kan ta med sig tillbaka till den 

reguljära undervisningen. Hen uppger också att det är viktigt att jobba på elevernas självkänsla; 

“[...] de inte heller blir för stigmatiserade av sin egen diagnos [...] så att de inte blir för 
passiva [...] det gäller att få de så aktiva som möjligt.” (Lärare C) 

Viktigt är också att hjälpa eleverna strukturera arbetet, exempelvis genom att låta eleverna ta en 

paus eller sätta upp mindre delmål. 

Lärare D uppger att hen gör anpassningar mot hela klassen;  

“[...] även om man inte har en problematik så gynnas man oftast av anpassningarna 
ändå.” (Lärare D) 

Ibland ges eleverna möjlighet att själva välja om de vill arbeta laborativt eller inte, vilket 

möjliggör för eleverna att välja kontext. Oftast är det då samma typ av laborativt material som 

används till hela klassen. Hen arbetar ofta med saker som kan vara problematiskt för alla elever, 

exempelvis problemlösningsuppgifter. Individanpassningar sker när behov finns. Hen menar 

dock att hen skulle behöva vidare utbildning gällande anpassningar och att hen ibland skulle 

behöva stöd från specialpedagoger eller speciallärare;  

“Ibland känns det som att man gissar eller försöker spana efter saker och så upptäcker 
man nya saker eller så var det inte det man trodde att det skulle vara.” (Lärare D) 

Eftersom specialpedagog finns på skolan så är lärare D medveten om att hen kan vända sig till 

specialpedagogen för att få hjälp därifrån. Lärare D har ingen elev med dyslexi i klassen men 

använder sig av specialpedagogen för elever med annan problematik. 

Lärare E arbetar på en skola som har en specialpedagog som är involverad i alla klasser, dock 

jobbar denne inte specifikt med matematik.  Lärare E arbetar inte på samma sätt med elever med 

svårigheter och elever utan svårigheter; 

 “[…]… man gör ju extra anpassningar till de som behöver det.” (Lärare E) 
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Denna anpassning är inte individanpassad utan är samma för alla elever med svårigheter, 

exempelvis att de inte behöver göra alla uppgifter. Ibland delar lärare E upp klassen i mindre 

grupper när eleverna övar på att finna informationen i texterna.  I samband med detta kan några 

elever få sitta utanför klassrummet tillsammans med lärare E och en annan matematiklärare;  

“[...] det fungerar bra. Man får ju möjlighet att prata med eleverna mycket mer när det är 
mindre grupper såklart.”(Lärare E)  

Lärare E uttrycker en önskan om ett tätare samarbete med specialpedagogen, samt tillgång till 

mer konkret material. 

Gällande kontexten blir det alltså tydligt att alla lärare arbetar under olika förutsättningar. 

Medan lärare C, lärare D och lärare E nämner på vilket sätt de har tillgång till specialpedagog på 

skolan, så är detta inget som lärare A eller lärare B nämner. Något som lärarna hade gemensamt 

var att de alla ansåg att det fanns ett behov av individanpassning inom matematiken. Lärarna 

arbetade dock på olika sätt med anpassningar – lärare E arbetade inte med individanpassning utan 

styrde anpassningen på samma sätt för alla elever. Detta skiljer sig från lärare A, B och C som 

ansåg att det fanns ett behov av att individanpassa, eftersom elever har olika svårigheter. 

Sammanfattning av resultat och analys 

Samtliga lärare arbetade med språkliga anpassningar, dock med varierande metoder. De metoder 

som användes var gemensam läsning (antingen i helklass eller i smågrupper), lathundar, enklare 

böcker samt gemensam problemlösning. Lärare E nämnde även samarbete mellan eleverna som 

en möjlig metod för att underlätta bearbetningen av textens innehåll. Trots att det enbart är lärare 

A, lärare B och lärare C som har dyslektiker i sin klass valde alltså samtliga lärare att arbeta med 

språkliga anpassningar i klassrummet. 

Alla lärare förutom lärare E hade erfarenhet av det digitala redskapet Inläsningstjänst. Lärare 

B, C och D anser att det är ett bra verktyg eftersom eleverna får möjlighet att lyssna på texterna. 

Lärare E saknar erfarenhet av redskapet, men anser också att det är ett bra redskap. Lärare A 

skiljer sig från övriga lärare eftersom hen ser problem med redskapet eftersom hen har elever 

med dyslexi som har svårt att växla mellan att lyssna och skriva. 

Samtliga lärare använder sig av konkret material, vilket används för att hjälpa eleverna att 

visualisera det de ska göra. Lärare B och C anser att mängden material på skolan inte är tillräcklig. 

Lärare E använder enbart konkret material i form av spel, med syfte att eleverna ska komma ifrån 

att arbeta i matematikboken. De fysiska redskap som nämndes var konkret material, spel, 

skannermus eller skannerpenna, tankekartor, teckningar och mini whiteboards. Lärare C låter 

eleverna använda de tre sistnämnda i samband med problemlösningsuppgifter.  
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Gällande kontext framkom det tydliga skillnader i lärarnas svar, då de lyfte olika saker. 

Lärare A pekade på att klasserna är för stora för samtliga elever, inte enbart för elever med 

dyslexi.  Hen gör individanpassningar, eftersom vissa anpassningar inte går att göra i den reguljära 

undervisningen. 

Lärare B uttryckte svårigheter i provsituationer, där hen ansåg att det är svårt att inte hjälpa 

eleverna för mycket. Därför uttryckte hen ett behov av hjälpmedel för dessa elever. 

Lärare C arbetar på en skola med en resursenhet som hen kan använda sig av. Hen gör inga 

anpassningar under genomgångar, men försöker vara så tydlig som möjligt. Hen lyfter också 

vikten av att arbeta med självkänslan hos elever med dyslexi för att de inte ska bli passiva. 

Lärare D anpassar för hela klassen, då hen anser att samtliga elever oftast gynnas av detta. 

Eleverna får exempelvis välja om de vill använda sig av konkret material. Lärare D uttrycker 

också ett behov av vidareutbildning gällande anpassningar samt att det ibland skulle behövas stöd 

av skolans specialpedagoger. Lärare E gör lika anpassningar för alla som behöver det. Hen 

önskar, i likhet med lärare D, att det fanns ett tätare samarbete med specialpedagogen.  
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Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat i jämförelse med tidigare forskning samt studiens 

författares åsikter. Vad som är av vikt att ha i åtanke är att det inte går att dra generella slutsatser 

gällande studiens resultat på grund av att den enbart grundar sig i fem lärares erfarenheter. Det 

går dock att identifiera likheter mellan de intervjuade lärarnas erfarenheter och den forskning som 

beskrivits under avsnittet om tidigare forskning.    

Lärarnas erfarenheter av språk 

Tidigare forskning menar att förmågan att kunna läsa är en av de mest viktigaste och 

grundläggande förmågorna som finns. van Daal och van der Leij (1999) menar att om individer 

inte lyckats klara av att utveckla en automatiserad läsning kan det påverka deras skolgång samt 

yrkesliv (ibid s. 417). Att ha en automatiserad läsning är något som tidigare forskning kommit 

fram till att dyslektiker har problem med, de har således problem med deras automatiserade 

avkodning av ord (Fouganthine, 2012, s. 35).  Att stödja elevernas språkhantering, exempelvis 

stödja elevernas läsning, var något som samtliga lärare lyfte fram att de gjorde. De tre lärare som 

har elever med dyslexi arbetade stöttande med elevernas läsning, vilket vi anser vara viktigt 

eftersom forskningen menar att dyslektiker upplever svårigheter på grund av brister i den 

automatiserade avkodningen.  Även om lärare D och lärare E inte har några elever med dyslexi så 

arbetar de på liknande sätt med deras klasser. De olika stödinsatser som lärarna gjorde var att ge 

en matematikbok med mindre text, gemensamt gå igenom texterna med eleverna och ställa frågor 

till texten, anpassa språket under problemlösningsuppgifter och använda lathundar för att hjälpa 

minnet. 

Två av de tillfrågade lärarna informerade om att de använder sig av lathundar med förklaringar 

till de olika räknesätten samt begreppsförklaringar som kan vara svåra att komma ihåg. Att 

lathundarna innehåller begreppsförklaringar till eleverna är en positiv egenskap då tidigare 

forskning visar att dyslektiska elever har svårigheter med matematiska begrepp (Simmons & 

Singleton, 2009, ss. 157-160). Enligt tidigare forskning har elever med dyslexi svårt med att 

bearbeta mycket information i deras arbetsminne (Fischbach m.fl., 2014, ss. 276-277). 

Lathundarna används i dessa lärarnas klassrum som ett stöd för elevernas arbetsminne, vilket är 

något som vi anser är en metod som elevernas arbete troligen gynnas av. Genom att använda sig 

av lathundar behöver eleverna antagligen inte avsätta lika mycket tid till att be om hjälp utan kan 

istället kolla upp informationen de behöver direkt. Tidigare forskning visar även att elever med 
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dyslexi presterar bättre inom matematiken när de får minneshjälp jämfört med om de inte skulle 

ha det (Simmons & Singleton, 2009, ss. 159- 160). Det finns således ett forskningsbaserat stöd för 

att minneshjälp har positiva effekter på dyslektiska elevers lärande och att två av fem lärare 

använde detta är därför något som vi känner oss positivt inställda gentemot.  

Lärarnas erfarenhet av redskap 

Studiens resultat visar att de tillfrågade lärarna har liknande erfarenheter gällande fysiska redskap 

såsom konkret material och digitala redskapet Inläsningstjänst. Nästintill samtliga lärare har 

positiva erfarenheter av att använda sig av det digitala redskapet Inläsningstjänst, dock hade lärare 

A erfarenhet av att det inte alltid fungerade eftersom hennes dyslektiska elever upplevde 

svårigheter med att växla mellan att lyssna och göra uträkningar. Denna svårighet är något som vi 

kan känna igen från våra erfarenheter från vår verksamhetsförlagda utbildning, där vi haft elever 

som uppvisat just denna problematik. Enligt tidigare forskning är dock tekniska hjälpmedel något 

som generellt sett kan vara bra för dyslektiker att använda sig av (Perdih & Radovan, 2016, s. 

168). Lärare A, lärare B och lärare C ansåg att Inläsningstjänst är ett bra redskap att använda sig 

av. Framförallt handlade det om att dyslektikerna får en möjlighet att lyssna på texten, när de 

lyssnar på texten få de även en möjlighet att lyssna på hur olika ord uttalas, vilket även innebär att 

de får en möjlighet att öva på sin fonologiska förmåga. Den fonologiska förmågan är något som 

tidigare forskning visat vara en svårighet hos elever med dyslexi (Scarborough, 1990, s. 1737). 

Lärarna argumenterade främst för det sistnämnda argumentet, att Inläsningstjänst hjälper elever 

med läsningen och således också underlättar den automatiserade avkodningen, vilket dyslektiker 

generellt har svårigheter med (Fouganthine, 2012, s. 35). 

 Även om lärare A ansåg att Inläsningstjänst är ett bra redskap, uttryckte hen att det inte alltid 

fungerar för alla dyslektiker. Detta ansåg vi vara ett rimligt uttalande, eftersom vår egen erfarenhet 

är att undervisning alltid måste anpassas efter unika individer — samma redskap och 

undervisningssätt fungerar helt enkelt inte för samtliga elever i klassen.  

Trots att lärare D och E inte har några elever med dyslexi, uttryckte de båda en positiv 

inställning gentemot redskapet. Inläsningstjänst är något som vi träffat på under samtliga 

praktiktillfällen och som vi båda har positiva erfarenheter av. Att lärarna till stor del var positivt 

inställda till användningen av detta ser vi som tillfredsställande, eftersom en ökad användning av 

redskapet troligen leder till att det sprids till flera skolor och att fler lärare inkluderar det i sin 

undervisning. Att redskapet på så sätt blir tillgängligt och bättre inarbetat i lärarkåren innebär att 

det är ett redskap som vi själva kanske kommer få möjlighet att arbeta med under vår framtida 

lärargärning. Det vi ser som positivt med redskapet är att alla elever i en klass har möjlighet att 
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använda sig av det (med andra ord inte bara elever som har läs- och skrivsvårigheter). Genom att 

göra redskapet tillgängligt för samtliga elever går det att tänka sig att det för eleverna blir 

avdramatiserat att använda sig av hjälpmedel. Vår erfarenhet är att dyslektiska elever ibland 

uppfattar det som jobbigt att vara de enda som använder sig av hjälpmedel, eftersom det får de 

att känna sig otillräckliga (då resterande del av klassen klarar undervisningen utan hjälpmedel). 

Tyvärr var det enbart lärare C som uppgav att hen använde Inläsningstjänst för samtliga elever i 

klassen, vilket kan bero på att klassens elever hade tillgång till en egen dator. Detta gör redskapet 

mer tillgängligt och ger även eleverna en frihet att själv välja när de önskar ta hjälp.   

Samtliga lärare använder sig av konkret material, dock skiljer det sig gällande användningen av 

detta. Tidigare internationell forskning visar att lärare i årskurserna 3-5 inte använder konkret 

material i matematikundervisningen i samma utsträckning som lärare i de yngre åldrarna (Uribe- 

Flórez & Wilkins, 2010, s. 368). Detta stämmer inte helt och hållet med denna studies resultat, 

eftersom tre av fem lärare anser att de använder mycket konkret material i 

matematikundervisningen — dock anser de att det finns för lite konkret material tillgängligt på 

skolan. Det tidigare forskning dock skulle kunna stämma in på är det som resultatet visar gällande 

lärarna B och E. Lärare B anser exempelvis att det används för lite och lärare E använder det 

endast i form av spel. 

En intressant följdfråga som kanske borde ha inkluderats i intervjuerna är hur tillgången till 

konkret material ser ut på skolans lågstadium. Om det finns mer konkret material på lågstadiet 

går det att fundera på om orsaken till att lärare på mellanstadiet inte använder lika mycket konkret 

material är för att de helt enkelt inte har tillgång till detta i samma utsträckning som 

lågstadielärarna. Både vår egen erfarenhet och den forskning som använts under arbetet pekar på 

att konkret material underlättar matematikundervisningen för samtliga elever (Rystedt & Trygg, 

2010, s. 23) och i och med detta är det önskvärt att samtliga lärare på skolor ska ha tillgång till 

detta (oavsett ålder på eleverna).  

Lärarnas erfarenhet av kontext 

Under intervjuerna blev det snabbt tydligt att lärarna uppfattade frågan gällande kontextens 

betydelse på olika sätt (eftersom vi fick svar som fokuserade på olika saker). Lärare A menade att 

situationen för elever med dyslexi är generellt svår och att eleverna behöver öva, vilket tar tid, för 

att bli bättre. Hen nämnde även skolans resurser och att skolans grupper är alldeles för stora för 

elever överlag (inte bara de med dyslexi). Därför betonades även personalens betydelse och 

individanpassningar. Vi kan bara instämma i dennes uttalande, eftersom vi också upplevt att 

skolans resurser och antalet elever i gruppen spelar stor roll. Överlag känns det som att 
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elevgrupperna nu för tiden är större än när vi själva gick i skolan och detta försvårar givetvis 

individanpassningar. Som lärare kan det vara svårt att “räcka till” i en grupp med över 30 elever 

—  risken finns att elever med dyslexi helt enkelt inte får det stöd de behöver eftersom tiden inte 

finns. Detta är givetvis orättvist eftersom varken elever eller lärare kan påverka situationen. Här 

tror vi att något måste göras på en högre utbildningspolitisk nivå. Om vi vill nå en likvärdig 

utbildning behöver grupperna minskas och mer resurser sättas in.  

Lärare B uppger att hen gör PDF-filer av matematikproven för att elever med dyslexi ska 

kunna fokusera på att visa sina matematikkunskaper, istället för att bli hindrade av sin läs- och 

skrivproblematik. Detta tycker vi är positivt, såvida eleverna själva är villiga att använda sig av 

anpassningen och inte upplever det som utpekande. Här tror vi att det är viktigt att ge samtliga 

elever möjlighet att använda sig av anpassningen, för att på så sätt avdramatisera situationen. 

Samtidigt ser vi, precis som lärare B, en problematik i att skilja på att ge stöd och att ge för 

mycket stöd. Det är viktigt att eleverna, kanske med hjälp av redskap, lär sig att bli självgående i 

sina lärprocesser. Lärare B uppger att hen har en dyslektisk elev som har svårt med motivationen 

och att läraren därmed måste vara med hela tiden för att eleven ska få arbetet gjort. Detta blir 

problematiskt i längden eftersom eleven inte alltid kommer ha tillgänglighet till en lärare under 

hela lektionen eller provtillfället. Vi anser att man, på något sätt, måste få eleven att hitta en inre 

motivation till att vilja arbeta, oavsett sina svårigheter. Det finns dock ingen universell lösning till 

detta problem, utan som lärare måste man känna sin elev för att ta reda på i vilken utsträckning 

hen vill använda sig av hjälpmedel och vad som fungerar för att få just denne att vilja anstränga 

sig. Detta gäller såväl elever med dyslexi som elever utan dyslexi. Elever med dyslexi skulle kunna 

gynnas av metakognitiva strategier, därför att de genom dessa kan välja lämpliga strategier och 

kunna göra utvärderingar av konsekvenser av sitt lärande. Detta kan i förlängningen utveckla ett 

autonomt lärande där eleverna själva kan kontrollera sitt lärande (Almqvist, m.fl., 2015, s. 36). För 

läraren innebär detta en lättare arbetsbörda — om elever med dyslexi själva kan hitta strategier 

som fungerar för just dem kan deras motivation öka och läraren behöver inte vara vägledande i 

samma utsträckning.  

Lärare C och E arbetar på skolor med tillgång till specialpedagog. Detta är något som vi tror 

underlättar arbetet med dyslektiska elever oerhört, eftersom vår upplevelse är att dagens 

grundlärarutbildning (F–3 och 4–6) brister gällande den mängd specialpedagogik som erbjuds. 

Detta är något som vi själva erfarit, eftersom vi enbart läst en kurs i specialpedagogik på 5 

högskolepoäng. I och med detta anser vi att momentet specialpedagogik bör utökas. För att 

kunna tillämpa sina kunskaper i undervisningen behövs mer “kött på benen” och mer specifik 

kunskap, den kunskap som erbjuds i kursen är alltför övergripande och flyktig. Det är orimligt att 
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tänka sig, med storleken på dagens klasser, att den ensamme läraren ska kunna ge dyslektiska 

elever det stöd som de behöver —  särskilt inte om denne saknar tillräcklig utbildning för detta. 

Genom att gå iväg till en specialpedagog lär sig eleven specifika strategier som denne sedan kan ta 

med sig till den reguljära undervisningen. Läroplanen har en inkluderande elevsyn, vilket innebär 

att eleven ska delta i den ordinarie undervisningen så mycket som möjligt (Skolverket, 2016, s. 7), 

vilket skulle kunna göra det problematiskt att differentiera undervisningen alltför mycket. Om 

eleverna enbart går iväg ett fåtal gånger i veckan och sedan kan använda sig av de tillägnade 

strategierna i den reguljära undervisningen ser vi dock stora möjligheter med att få stöd av en 

specialpedagog. Givetvis är det viktigt med ett aktivt samarbete och samtal med specialläraren, så 

att även ordinarie lärare kan förstå och stötta de strategier som eleverna tar med sig tillbaka till 

klassrummet. Det kanske också är möjligt att tänka sig att specialpedagogen, i mån av tid, deltar i 

den ordinarie undervisningen —  på så sätt slipper eleverna lämna klassrummet, vilket minskar 

skillnadsskapande mellan elever. 

Lärare D uppger att anpassningar görs för hela klassen, eftersom även elever utan svårigheter 

kan gynnas av anpassningar. Vi har själva, liksom lärare D, erfarenhet av att många elever har 

svårt med specifika områden (exempelvis problemlösning) och kan därmed instämma i det hen 

säger. Precis som lärare D ser vi dock också ett behov av individanpassning och instämmer i det 

hen säger om vidare utbildning – nämligen att det behövs mer. Genom att inkludera mer 

specialpedagogik i lärarutbildningen skulle antalet lärare med kompetens gällande detta öka. Detta 

kan naturligtvis inte ersätta behovet av specialpedagoger, men skulle definitivt underlätta för de 

elever på skolor där sådana inte finns. I kombination med minskade elevgrupper tror vi att 

situationen för elever med dyslexi skulle kunna förbättras.  

Något som lärarna hade gemensamt var att de alla ansåg att det fanns ett behov av individuella 

anpassningar inom matematiken. Våra erfarenheter säger oss att detta stämmer —  och inte bara i 

matematikämnet utan i samtliga skolämnen. Genom att arbeta med individuella anpassningar kan 

elever få större möjlighet att arbeta på ett sådant sätt så att deras lärande blir så optimalt som 

möjligt. För elever med dyslexi kan detta vara ett kritiskt moment. Deras problem med läsningen 

bör inte få vara avgörande för vilka matematikkunskaper de får möjlighet att visa vad de kan —  

just eftersom det är matematik de arbetar med (och inte läsning) så är det matematikkunskaperna 

som bör vara avgörande, inget annat. Givetvis räcker det inte med att underlätta läsningen för 

dyslektiska elever, eftersom Simmons och Singletons (2009) studie pekat på att dyslektiska elevers 

matematiksvårigheter inte enbart begränsas till textbaserade uppgifter (ibid, s. 160). Matematiska 

tester har visat att dyslektiska elever också upplever svårigheter med att utföra uträkningar av 

flersiffriga tal samt problemlösning och talfakta. Därför är det viktigt att också se till att eleverna 
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får stöd gällande dessa grundläggande aspekter inom aritmetik (Passolunghi & Träff, 2015, ss. 

112-113), då enbart läsrelaterat stöd i många fall inte är tillräckligt. Detta är något som vi har fått 

upp ögonen för under arbetet med denna studie. 
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Konklusion 

Under arbetet med denna studie blev det snabbt tydligt att forskningen kring hur lärare kan 

arbeta praktiskt med elever som har dyslexi i matematikens textuppgifter är begränsad. Forskning 

på läsförståelse finns i större utsträckning inom svenskämnet och när det forskas på svårigheter 

inom matematik är detta oftast i förhållande till dyskalkyli. Våra erfarenheter från våra VFU-

perioder har varit att lärare inte ger elever med dyslexi stöd i matematikämnet på samma sätt som 

i svenskämnet. Efter arbetet med denna studie har en del av våra upplevelser förändrats, andra 

bekräftats. Lärarnas erfarenheter gällande arbete med språk, olika redskap och kontext i ämnet 

matematik med elever som har dyslexi har hjälpt oss att se och förstå olika saker — exempelvis 

hur lärare kan arbeta inom matematikämnet med elever som har dyslexi och vilka arbetssätt som 

används. Gällande språk uttryckte lärarna att det var viktigt att skapa en förståelse om vad 

eleverna får för information i matematikens texter. Språkhanteringen för dyslektiska elever 

stöttades med en mängd olika strategier – lättare böcker, gemensam bearbetning av texten, 

anpassning av språket, lathundar samt pararbete. I och med att två lärare i studien saknade 

erfarenhet av elever med dyslexi har det ökat vår förståelse för att det finns andra sätt att arbeta 

på som gynnar fler elever än de dyslektiska eleverna. Exempel på detta är att arbetssätt för elever 

med svenska som andraspråk även kan fungera för elever med dyslexi och vice versa. 

Gällande redskap hade lärarna erfarenheter av att jobba med en varierande mängd redskap, 

däribland inläsningstjänst (som en del av lärarna menade lämnade mer att önska) skannermus, 

konkret material och mini-whiteboards. Detta var inte något som förvånade oss, eftersom det är 

redskap som vi känner till och som vi har sett att elever arbetat med under våra VFU-perioder. 

Gällande kontexten nämndes gruppstorlekens betydelse, provsituationer, specialpedagoger 

och resursenheter, arbetsstruktur samt anpassningar mot hela klassen. Här blev det tydligt att alla 

lärare arbetar under olika förutsättningar, då en del inte nämnde specialpedagog medan andra 

uppgav sig ha ett samarbete med dessa. Gemensamt var dock att samtliga lärare såg ett behov av 

individanpassning inom matematiken (dock arbetade de på olika sätt med detta). Vi har tillägnat 

oss en större förståelse kring hur lärare på olika skolor arbetar och slogs av att lärarna i vår studie, 

trots att de har olika arbetsplatser, ändå verkar ha en sorts gemensam grundsyn om hur man bäst 

bör arbeta med dessa elevers svårigheter – genom individanpassning.  

Vårt eget kunnande i ämnet har utvecklats under studiens gång och vi har blivit särskilt 

uppmärksammade på resursskillnader mellan skolor. Detta är intressant att fundera över, 

eftersom vi såg relativt stora skillnader mellan de intervjuade lärarnas skolor. Skulle det vara möjligt 
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att skapa en mer jämlik skola så att elever, oavsett var i Sverige hen bor, har tillgång till samma utbud av 

resurser och möjligheter? Givetvis är detta önskvärt, men frågan är om det är möjligt i det rådande 

utbildningssystemet, där kommuner har olika ekonomiska medel och där friskolor blivit allt 

vanligare. Trots att denna studie visar att många av de intervjuade lärarna upplever redskap såsom 

Inläsningstjänst som positivt, går det inte att garantera att sådana redskap eller konkret material 

finns tillgängligt i samma utsträckning på alla skolor. Därför är ett uppslag för vidare forskning 

huruvida man kan arbeta stödjande med dyslektiker utan krav på resurser, exempelvis genom 

kamratlära. Detta skulle också öppna upp möjligheter för lärare att arbeta stöttande med elever, 

oavsett var i landet hen befinner sig. Enligt skollagen ska undervisningen bygga på vetenskaplig 

grund (SFS, 2010:800, 1 kap. 5 §).), vilket innebär att det är viktigt med en bredare forskning för 

att lärare i den svenska skolan på bästa möjliga sätt ska kunna stödja sina framtida elever.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev 

 
Hej!                                                                                                                             
Vi är två stycken lärarstudenter som går sjätte terminen av åtta på Grundlärarprogrammet med 

inriktning mot arbete i förskoleklassen och grundskolan årskurs 1-3 samt 4-6, Institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.  

Studiens syfte är att utifrån lärares erfarenheter bidra med kunskap om hur lärare i skolans 

mellanår arbetar med dyslexi inom ämnet matematik.  

All data kommer att analyseras och hanteras på så sätt att ingen obehörig kan ta del av datan. 

Inga personuppgifter kommer varken förekomma i studien eller under redovisningen av studien. 

Ett deltagande i studien innebär att ni kommer intervjuas och intervjun kommer att spelas in. 

Att delta i studien är helt och hållet frivilligt och ni kan när som helst dra dig ur även efter att 

datainsamlingen skett.   

Om det finns ytterligare frågor kring denna studie kan ni kontakta oss eller vår handledare. 

 

Mari Edlert: 

Mari.Edlert.0781@student.uu.se 

 

Sofia Petersen: 

Sofia.Petersen.9140@student.uu.se 

 

Studiens handledare:  

Viktor Englund 

Viktor.Englund@hist.uu.se 
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Den intervjuade: 

Namnteckning:________________________________________________ 

Namnförtydligande:______________________________________________ 

Datum:_______________________________________________________ 

 

Intervjuare 1: 

Namnteckning:___________________________________________________ 

Namnförtydligande:_______________________________________________ 

Datum:__________________________________________________________ 

 

Intervjuare 2: 

Namnteckning:___________________________________________________ 

Namnförtydligande:________________________________________________ 

Datum:_____________________________________________________________ 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 

Tema 1. Läraren: 

● Vad har du för utbildning? 

● Vad har du för årskurser? 

● Vilka ämnen undervisar du i? 

 
Tema 2. Skolan: 

● Finns det något samarbeta på skolan kring problematiken med dyslexi och involverar 

detta i så fall även ämnet matematik? 

● Finns det tillgång till specialpedagog på skolan och hur används den resursen hur 

används denna resurs när det gäller elever med dyslexi (och särskilt inom 

matematiken? 

● Använder ni konkret material i matematik, hur använder ni det och vad anser du att 

poängen är det? 

● Använder du dig av samma arbetssätt med elever som har svårigheter och elever som 

inte har det i matematik? 

● Görs det en individuell anpassning eller har alla elever samma anpassning, vad är det i 

sådana fall för anpassningar? 

● Hur arbetar du i praktiken med matematikens textuppgifter med elever som har 

dyslexi? Vilka metoder och redskap använder du dig av? 

● Hur tycker du att metoderna och redskapen fungerar i praktiken? 

● Vad anser du skulle kunna hjälpa elever med dyslexi när det gäller textuppgifter i 

matematik? 

● Hur skulle du karaktärisera situationen för elever med dyslexi i matematik och det 

stöd som finns? Vad skulle du personligen behöva för att stärka din förmåga att 

hjälpa dessa elever? 

 


